RAD,{ MIEJSKA

W BR.ZESKU
ul Glowacklego 51
_ ,-,: .,

32-800 Brzesko.

PROTOKOL Nr 212016

Z posiedzenia Komisji OSwiaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku
odbytego w dniu
17 lutego 2016 r. w sali obrad Urzqdu Miejskiego w Brzesku

w

posiedzeniu Komisji oswiaty, Kultury

i

sportu udzial wziqli czlonkowie komisji

oraz

zaproszone na posiedzenie, wedlug zalqczonej listy obecno6ci. posiedzeniu pzewodniczyl

radny Boguslaw Babicz Przewodniczqcy Komisji OKIS.
Komisja OSwiaty, Kultury i Sportu obradowala w skladzie:

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Radny Boguslaw Babicz - Przewodniczqcy Komisji;
Radna Maria Kqdziolka - czlonek komisji;
Radna Barbara Borowiecka - czlonek Komisji;
Radny Franciszek Brzyk - czlonek Komisji;
Radny Kazimierz Sproski - czlonek Komisji;
Radny Krzysztof Bogusz - czlonek komisji;
Radny Jaroslaw Sorys - czlonek komisji.

Ponadto w posiedzeniu udzial wzigli:

L.
2.
3.
4.
5.

Z-ca Burmistrza Brzeska

-

Jerzy

fyrkiel;

Sekretarz Gminy Brzesko-Stanislaw Sulek;
Naczelnik i6zef Cierniak - Wydziat Edukacji Kultury i Sportu;

Dyrektor BOS|R Marek Dadej;

Dyrehorzy Przedszkoli

,

Dyrektorzy szk6r podstawowych oraz Dyrektorzy

Gimnazjum z Gminy Brzesko; wedlug zalqczonej listy obecnoici;

Posiedzenie Komisji

oiwiaty, Kurtury i sportu Rady Miejskiej

w

Baesku otwoayr
paewodniczyl Pzewodniczqcy komisji oKis Radny Boguslaw Babcicz.
Na podstawie listy
obecnoid stwierdzil prawomocno6i obrad komisji. Llsta obecnosci stanowi zalqcznik
nr 1do

i

protokolu.

PROPONOWAT{Y PORZADEK PIoSIEDZENIA :

1. Analiza sprawozdania z funkqonowania BosiR

w

Bzesku

za rok

2015.

Plany i zamiezenia na rok 2016.

Protok6t Nr 1/2016 z posiedzenia komisji o6wiaty, Kurtury isportu

lDatal
z dnia 21 stycznia

2016r.

2.

Analiza stanu organizacji

i

potzeb publicznych pzedszkoli Gminy Baesko

wzglqdem zapewnienia nowych miejsc dla dzieci w wieku pzedszkolnym

-

pod

z udzialem

dyrektor6w pzedszkoli.

3.

Analiza projektu ,,Regulaminu wynagradzania nauczycieli..."

z udzialem

Dyrektor6w

plac6wek oSwiatowych prowadzonych pzez Gminq Bzesko.

4. Przyjqcie protokolu z dnia 24 listopada 2015r.
5. Sprawy bie2qce i wolne wnioski.

Ad.l Analiza sprawozdania z funkcjonowania BOS|R w Brzesku za rok 2015.
Plany i zamierizenia na n k 2016. (Czlonkowie komisji otrzymali sprawozdanie
elektronicznie).

Dyrektor BOSiR Marck Dadej, dokonal om6wienia Strery Platnego

Parkowania.

WyjaSnil, 2e 20t5 roku zostal opracowany system ,,Egzekutor", kt6ry przyspiesza egzekucje,

wprowadzono r6wnie2 parkomaty. Nastqpnie

om6wil planowane

remonty

w 2016 roku, kt6re bgdq prowadzone na basenie.

Radny Jaroslaw Sorys, poprosil, aby na posiedzenie komisji finansowej dyrektor

BOSIR

przygotowal analizq wydatk6w za 20!4r. oraz realizacjQ dochod6w za 2015 r. by dokonad skali
por6wnawczej.

NastQpnie om6wiono sprawQ bezplatnego parkingu przy budynku

Uzqdu

Miejskiego

i Starostwa Powiatowego.

Radna lrlaria Kqdziolka, wyja6nila,2e nale2y spmwq parkingu przy budynku Gminy iPowiatu
ponownie rozpatr4i we wspolpracy

z

powiatem,

by rozwiqzai problem

pozostawiania

samochod6w na caly dzie6.

Po dyskusji podjqto nastgpujEce opinie:

Komisja pozytywnie ocenia sprawozdanie z funkdonowania BOS|R

w Baesku za rok 2015

przedstawione pzez Dyrektora BOS|R. Glosowano jednogloSnie.

Komisja odbqdzie

w

najbli2szym czasie komisjQ wyjazdowq, celem dokonania pzeglQdu

obiekt6w posiadanych pzez BOS|R pod kontem ewentualnych inwestycji
Gl,osowano jednogloSnie.

i

remont6w.

,,,r,.r,
Protok6l Nr 7/2016 z posiedzenia komisji O6wiaty, Kultury i Sportu

z dnia 21 stycznia 2016r.

l

Ad. 2 Analiza stanu organizacja i potrzeb publicznych przedszkoli Gminy Brzesko
pod wzglgdem zapewnienia nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym

-

z udzialrem dyrektorow przedszkoli.

Pa1 udziale wszystkich Dyrekor6w pzedszkoli w Gminie Baesko, DyreKor6w publicznych
szkol Podstawowych, K6rzy majq w swojej plac6wce oddzial zerowy oraz Naczelnika Mrldzialu
O6wiaty odbyla siq dyskusja w kt6rej zostaly poruszane nastqpujEce tematy:

- problem naliczania oplat za Swiadczenia pzedszkolne z projektu
,,Karty Rodziny 3+,,;
- dzialania Gminy by wszystkie dzieci z terenu gminy znalazly miejsca w pzedszkolach tak
w mieicie jak i na terenie gminy. szczeg6lnie w tym roku o dzieci 6 letnie dlatego te2 jest
propozycja utwozenia dodatkowych dw6ch oddzial6w zerowych przy psp nr
2 w Bzesku i psp
Nr 3;

-

pzebiegu rozm6w z rodzicami w sprawie ich petycji dot. utwozenia Zespolu szkolno-

Pzedszkolnego w Jadownikach;

- temat

dzieci 6

-

letnich, celem zachgcenia rodzic6w do poslania dzieci do szkol do klas

Pienarczych;

Przewodniczecy Komisji Boguslaw Babicz, odczytal pismo rodzic6w

dzieci

uczqszczaiqrych do Publicznego pzedszkola z ul. wschodniej w Jadownikach, kt6re wplynglo
na komisje. Pismo dotyczylo pzeniesienia publicznego pzedszkola Nr w Jadownikach

I

dzialajqcego na ul. wschodniej do publicznej szkoly podstawowej Nr 2 w Jadownikach. Rodzice

uznali, i2 widza za sluszne pzeniesienie powy2szych plac6wek.

w

pismie podkreSlili zalety

takiego przeniesienia.

Radny Jaroslaw sorys, poinformowal, 2e dobze iz zorganizowano takie spotkania by
poinformowai rodzic6w o planach pzeniesienia. cieszy go fakt, 2e rodzice r6wnie2
sq tego

zdania. stwierdzit,

2e

zasadne

jest

utwoeenie Zespolu szkolno-pzedszkolnego

w Jadownikach. Zwr6cil uwagg r6wnie2 na to, aby nie tylko sugerowai siq dobrymi opiniami
ale r6wnie2 i negatywne te2 nalezy uwzglgdnid, poniewa2 czesto sa to opinie konstruktywne.
sam osobi5cie jest po rozmowach z paniq Dyrektor jak i rodzicami dzieci. zwr6cil uwagQ, 2e
oczekuje na to, aby byly ju2 podiqte konstruktywne dzialania w tym kierunku, opracowano
harmonogram i pzeznaczono Srodki finansowe.

Nastqpnie obecni Dyrektorzy Pzedszkoli oraz

szkol

podstawowych

z

oddzialami
pzedszkolnymi pzestawili orientacyjnie liczbq wolnych miejsc w paedszkolach w nowym
roku
szkolnym.
Po dyskusji i analizie

w/w temat6w podjgto nastqpujEce wnioski iopinie:

Komisja zapoznala siq z informacjami pzedstawionymi pzez Naczelnika wydzialu EKis
oraz
Dyrektor6w pzedszkoli oraz Dyrektor6w szkol z oddzialami pzedszkolnymi na temat ilo5ci

Protok6l Nr 1/2016 z posiedzenia komisji o6wiaty, Kultury isportu

z dnia 21 stycznia 2016r.

miejsc. Komisja zwrocila siq

z

rodzicami dzieci 6

-

z

pro6bq

do

dyreKor6w

o

prowadzenie rozm6w

letnich celem zachgcenia ich do poslania dzieci do szk6l do klas

pierwszych. Glosowano jednogloSnie.
Komisja wnioskuje do Burmistza Beeska o pilne pzeprowadzenie rozm6w z DyreKor PSP Nr

2 w Bzesku celem utworzenia w tej szkole oddzialu pzedszkolnego na wypadek powstania
konieczno6ci zagwarantowania spelnienia obowiEzku wychowania pzedszkolnego dla dzieci 6

-

letnich. Glrosowano jednogl,o5nie.

Komisja wnioskuje do Burmistna Bfteska o zintensyfikowanie dzialari w celu podjqcia do korica

br.

ostatecznej decy4i utwozenia Zespolu Szkolno- Paedszkolnego
w Jadownikach na bazie Gimna4um, PSP Nr 2 w Jadownikach i oddzialu pzedszkola z ul.
Wschodniej w Jadownikach. Gl,osowano jednoglo6nie.

lutego

Komisja zapoznala

sie

z

wnioskiem rodzic6w dzieci Publicznego Pzedszkola

Nr

1

w Jadownikach oddzialu przy ul. Wschodniej i pozytywnie odnosi siq do postulat6w rodzic6w
pzedstawionych w tym piSmie. Gl,osowano jednogloSnie.
Komisja po zapoznaniu siq

z informaqE o pzebiegu spotkania z rodzicami w

PSP

Nr

2

w ladownikach oraz w nawiQzaniu do pisma rodzic6w Pzedszkola z ul. Wschodniej, komisja
wnioskuje do Burmistaa Beeska o podjqcie dzialari, celem uruchomienia od

l

wzeinia 2016r.

funkcjonowania Zespolu Szkolno-Pzedszkolnego w Jadownikach na bazie Gimnazjum, PSP Nr
2 w Jadownikach oraz oddzialu Pzedszkola z ul. Wschodniej. Glosowano

jednogl'o6nie.

Ad, 3 Analiza projektu .Regulaminu wynagradzania nauczycieli..." z udzialem
Dyrektorow plac6wek oSwiabwych Prowadzonych przez Gminq Brzesko.
Naczelnik Mfidzialu EK|S UM w Bzesku J6zef Cierniak dokonal om6wienia propozycji zmiany
zapis6w w regulaminie wynagradzania nauczycieli, kt6ry zostal opracowany pzez dyrektor6w
plac6wek o5wiatowych z Gminy Bzesko, by byt jednakowy dla wvystkich. Natomiast realizacja

zostanie przez ka2dego dyreKora indywidulanie opracowana w jaki spos6b, wewnqtznie
zarzqdzeniem dyreKora. Wyja6nil, 2e ta idea byla ju2 od co najmniej 4 lat.
Poruszone tematy w dyskusji to ilo56 zadari dyrektor6w plac6wek o6wiatowych, temat dodatku

motywacyjnego oraz dodatku funkcyjnego oraz terminowo5i wyplacania dodatk6w'

Komisja

-w

zaopiniowala

jednogloinie

projekty

uchwal:

sprawie regulamlnu przfznawania dodatk6w oraz innych skladnik6w wynagradzanla

nauczycieli zatrudnionych w szkolach i pzedszkolach prowadzonych przez Gminq Bzesko wraz

Protok6l Nr 1/2016 z posiedzenia komisji OSwiaty, Kultury iSportu

2

dnia 21 stycznia 2016r.

z przyjatE poprawkE rj. wykreSlenie podpunktu b) w paragrafie 5 ustgp

6.

gbsowano

jedno9l,o6nie;

- w sprawie regulaminu

przyznawania dodatku motywacyjnego pracownikom pedagogicznym

szkol i pzedszkoli prowadzonych pzez Gminq Bzesko wraz z

pr

iqtE poprawkq tj. paragraf

3 ustep 4, paragraf 8 wykreSlony; gl,osowano jednoglro6nie,

Ad.4 Przyjecie protokolu z dnia 24 lisbpada 2015r.
Pzewodniczqcy komisji poddar pod glosowanie protok6r, glosowano 6 za, 1 wstzymuiEcy,
0 przeciw, 0 pzeciw.

Ad.5 Sprawy bieiqce i wolne wnioski.
Paewodniczqcy komisji odczytat opiniq prawnq dot. zapis6w w bud2ecie
obywaterskim.

Komisja zapoznara

siq

z

opiniq radcy prawnego

w

i

w

sprawie interpretacji zapis6w
wnioskuje do Burmistza Bzeska o pilne

regulaminie Bud2etu obywatelskiego
pr4lgotowanie projektu zmian w zapisach regulaminu Bud2etu
obywatelskiego na bazie
do5wiadczeri zwiqzanych z pzebiegiem pierwszej edyei. Grrosowano jednogr,o5nie,
Komisja zapoznala siq

z wnioskiem rodzic6w dzieci publicznego

pzedszkola

Nr

l

w Jadownikach oddzialu przy ul. wschodniej i pozytywnie odnosi sig do postulat6w
rodzic6w
pzedstawionych w tym pi6mie. Glosowano jednoglo6nie.

Pzewodniczqry komisji odczytal pismo Bzeskiego Towazystwa
,,Gryf,,
dofinansowania. \Afija5nienia w tej sprawie zlo2yl Sekretaz Gminy.
Komisja zapoznala siq

w

w

sprawie

i

przyjqla do wiadomo6ci pismo Bzeskiego Towazystwa
,,GryF,
sprawie dofinansowania konferencji ,,Rola rodziny GoeE6w okocimskich
w
budowie

i rozwoju gospodarki Regionu polski poludniowej w XIX i )X wieku,,.

Komisja jednogl'o5nie pozytywnie zaopiniowala projekt uchwaly
w sprawie zmiany
Uchwaly Nr v/26l2015 Rady Miejskiej w Baesku z dnia 30 stycznia
2015r. w sprawie okreslenia

kfieri6w rekrutadi, kt6re brane bqdq pod uwagq na drugim etapie postqpowania
rekrutaq/jnego, okreSrenia riczby punkt6w za ka2de z tych kfieri6w
i dokument6w
niezbqdnych do ich potwierdzenia.

Protok6l Nr 1/2015 z posiedzenia komisji o6wiaty, Kurtury isportu
z dnia 21 stycznia 2016r.

Komisja po zapoznaniu siq

z informacjq o pzebiegu spotkania z rodzicami w

PSP Nr 2

w Jadownikach oraz w nawiEzaniu do pisma rodzic6w Pzedszkola z ul. Wschodniej, komisja
wnioskuje do Burmistrza Bzeska o podjqcie dzialari, celem uruchomienia od

l

wze6nia 2016r.

funkdonowania Zespolu Szkolno-Pzedszkolnego w Jadownikach na bazie Gimna{um,

PSP

Nr 2 w ladownikach oraz oddzialu Pzedszkola z ul. Wschodniej. Glrosowano jednogloSnie.

Radny Krzysztof Boguszy, poruszyl problem skladania ofert klubom

sportowym.

Zawnioskowal, aby zapoznad siq z mo2liwo6ciq eleKronicznq skladania ofert. Wyja6nil, 2e jest

wiele program6w do tego typu konkurs6w.

Komisja wnioskuje

do

Burmistza Bzeska

o

rozeznanie mo2liwo6ci zastosowania

elektronicznego skladania ofert w konkursach oglaszanych pzez Gminq Bzesko. Glosowano

iednoglo5nie.
Komisja wnioskuje do Burmistza Bneska o informowanie drogq elektronicznq stowarzyszeri

i

organizacji pozaaqdowych o aktualnych naborach, wnioskach

i

konkursach. Gl'osowano

jednoglo5nie.

Po wyczerpaniu pozqdku posiedzenia Przewodniczqcy Komisji Boguslaw Babicz
podziqkowal wszystkim za udzial i zamknql posiedzenie.
Posiedzenie trwalo od godziny

8*do godziny

1Lot.

Przewodniczqcy

.irn,,,
Protok6'l Nr 1/2016 z posiedzenia komisji O6wiaty, Kultury iSportu z dnia

2l

stycznia 2016r.

l

