PROTOKÓŁ Nr 5/2018
Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku
odbytego w dniu
16 maja 2018 r. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku
W posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu udział wzięli członkowie
komisji oraz zaproszeni na posiedzenie, według załączonej listy obecności.
Posiedzeniu przewodniczył radny Bogusław Babicz Przewodniczący Komisji OKiS.
Komisja

Oświaty,

Kultury

i

Sportu

obradowała

w

składzie:

1. Radny Bogusław Babicz - Przewodniczący Komisji;
2. Radna Barbara Borowiecka 3. Radny Franciszek Brzyk

członek Komisji;

– członek Komisji;

5.

Radny Kazimierz Sproski – członek Komisji;

6.

Radny Krzysztof Bogusz – członek komisji;

7.

Radny Jarosław Sorys – członek komisji.

Radna Maria Kądziołka – nieobecna.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
1.

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka;

2.

Inspektor EKiS Marta Babicz;

3.

Naczelnik EKiS Józef Cierniak;

4.

Przewodniczący RM Krzysztof Ojczyk;

5.

Kierownik BP Krzysztof Bigaj;

6.

Dyrektor BOSiR Marek Dadej;

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku
otworzył i przewodniczył Przewodniczący komisji OKiS Radny Bogusław Babicz.
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad komisji. Lista
obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Następnie odczytał porządek
obrad, zaproponował zmianę porządku obrad, tj. aby pkt. 2 jako pkt.1 porządek
został przegłosowany jednogłośnie wraz ze zmianą.

PORZĄDEK POSIEDZENIA wraz z przyjętymi zmianami:
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1. Ocena stanu bezpieczeństwa w placówkach oświatowych Gminy Brzesko.
(inf. email)
2. Analiza sprawozdań z działalności MOK i PiMBP za rok 2017. Zapoznanie
się z ofertą Dni Brzeska 2018. ( Inf.email)
3. Analiza

wykorzystania

pozarządowe

oraz

środków

zapoznanie

się

budżetowych
z

przez

przydziałem

organizacje

dotacji

na

ich

działalność w roku 2018, realizacja Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.( inf. email)
4. Analiza sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Brzesko za rok 2017
w zakresie spraw oświatowych.
5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji odbytego w dniu 22 marca
2018 r.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski rozpatrzenie pism skierowanych do
komisji i projektów uchwał. (Inf. email)
Ad.1 Ocena stanu bezpieczeństwa w placówkach oświatowych Gminy Brzesko.
KPPSP w Brzesku Pan Władysław Świder, przedstawił członkom komisji informacje
dot. przebiegów bieżących kontroli w placówkach oświatowych w Gminie Brzesko.
Po dyskusji podjęto wniosek następującej treści:
W związku z tym, iż upłynął termin decyzji Komendanta Państwowej Straży
Pożarnej w Brzesku dotyczącej wykonania oddymiania w Publicznym Przedszkolu
Nr 10 oraz w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Brzesku, komisja wnioskuje
do Burmistrza Brzeska o podjęcie działań zmierzających do wykonania zaleceń
przeciwpożarowych Państwowej Straży Pożarnej. Głosowano jednogłośnie.
Komisja wysłuchała informacji o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na
terenie Gminy Brzesko za rok 2017 oraz dodatkowych wyjaśnień Brygadiera
Władysława Świder, w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w placówkach
oświatowych i przyjęła tą informacje do wiadomości. Głosowano jednogłośnie.
Komisja zapoznała się z informacją pisemną na temat oceny stanu porządku
publicznego i bezpieczeństwa na terenie powiatu brzeskiego za 2017 rok
przygotowaną przez Komendę Powiatową Policji i pozytywnie ocenia przedłożoną
informacje. Głosowano jednogłośnie.
Ad. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji odbytego w dniu 22 marca 2018r.
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Protokół z dnia 22 marca 2018r. został przyjęty jednogłośnie.
Analiza

sprawozdania

z

wykonania

Budżetu

Gminy

Brzesko

za

rok

2017

w zakresie spraw oświatowych.
Skarbnik Gminy Celina Łanocha, omówiła wykonanie Budżetu Gminy w zakresie
oświaty. Przedstawiła informacje dotyczące finasowania programów unijnych
w placówkach oświatowych oraz wpływ subwencji oświatowych.
Naczelnik Wydziału Oświaty Józef Cierniak, przedstawił jaka obecnie występuje
sytuacja w placówkach oświatowych w gminie. Przedstawił koszty jakie czekają
gminę w nowym roku szkolnym.
Skarbnik Gminy Celina Łanocha, omówiła dochody z parkingów oraz sprawozdanie
finansowe z działalności BOSiR.
Przewodniczący komisji B. Babicz zwrócił uwagę na to iż ostatnio był na
basenie i nie było w ogóle ludzi.
Radny Krzysztof Bogusz, odczytał dochody z 2005 roku jakie były, gdy pracował
na basenie.
Radny Kazimierz Sproski, stwierdził, że BOSiR ma wiele dodatkowych obiektów,
które prowadzi.
W

dyskusji

poruszono

sprawę

związaną

z

przyczynami

w

Brzesku

coraz

mniejszego

zainteresowania basenem brzeskim.
Na

posiedzenie

przybył

Inspektor

KPP

Paweł

Matura,

który

przedstawił ocenę stanu bezpieczeństwa w placówkach oświatowych Gminy Brzesko
oraz omówił prezentację, którą radni otrzymali drogą elektroniczną.
W dyskusji poruszono sprawy związane z cyberprzemocą, środkami odurzającymi
dostępnymi wśród młodzieży tzw. „dopalaczami” oraz narkotykami.
Komisja wysłuchała wyjaśnień przedstawionych przez podinspektora Komendy
Powiatowej Policji w Brzesku Pana Pawła Matury na temat bezpieczeństwa
w placówkach oświatowych Gminy Brzesko i pozytywnie ocenia dzielność Policji
w tym zakresie. Głosowano jednogłośnie.
Komisja wysłuchała wyjaśnień Skarbnik Gminy Brzesko dotyczących sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Brzesko za rok 2017 ze szczególnym uwzględnieniem
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spraw oświatowych oraz z zakresu działania komisji i pozytywnie ocenia
sprawozdanie z wykonania budżetu. Głosowano jednogłośnie.
Analiza sprawozdań z działalności MOK i PiMBP za rok 2017. Zapoznanie się
z ofertą Dni Brzeska 2018. (Inf. email)
Dyrektor MOK w Brzesku Małgorzata Cuber, przedstawiła funkcjonowanie Muzeum
Ziemi Brzeskiej oraz ofertę Dni Brzeska.
Pani Renata Wielgosz z PiMBP omówiła sprawozdanie z działalności Powiatowej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Przedstawiła również nowe projekty, które
będą wdrażane w bibliotece.
Radny Jarosław Sorys zapytał o finansowanie biblioteki ze środków budżetu
powiatu.
Pani Renata Wielgosz z PiMBP- odpowiedziała, że obecnie jest to dotacja
celowa w kwocie 100 tysięcy złotych rocznie. Co roku ta dotacja wzrasta około
5-6 tys. złotych.
Komisja przeanalizowała sprawozdania z działalności MOK w Brzesku oraz PiMBP
w Brzesku za rok 2017 przedstawiony przez Dyrektor MOK Małgorzatę Cuber oraz
Panią

Renatę

Wielgosz

z

PiMBP

i

pozytywnie

ocenia

działalność

tych

instytucji. Głosowano jednogłośnie.
Ad. Analiza wykorzystania środków budżetowych przez organizacje pozarządowe
oraz zapoznanie się z przydziałem dotacji na ich działalność w roku 2018,
realizacja

Gminnego

Programu

Profilaktyki

i

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych.( inf. email)
(Radni otrzymali sprawozdanie w materiałach na komisje.)
Naczelnik
z

Wydziału

wykorzystania

Przedstawił

EKiS
środków

również

Józef

Cierniak

budżetowych

przebieg

dokonał
przez

kontroli

omówienia

organizacje

wykorzystania

sprawozdania
pozarządowe.
przez

kluby

i stowarzyszenia środków finansowych.
Inspektor UM w Brzesku Renata Pabian, omówiła realizację Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
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Komisja wysłuchała informacji na temat wykorzystania środków pozarządowych
przez organizacje pozarządowe i zapoznała się z przydziałem dotacji na ich
działalność w roku 2018 oraz realizacją Gminnego Programu Profilaktyki Gminy
Brzesko za rok 2017 i pozytywnie opiniuje wykorzystanie tych środków.
Głosowano: 4 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw.
Ad. 6 Sprawy bieżące i wolne wnioski rozpatrzenie pism skierowanych do
komisji i projektów uchwał.
Przewodniczący komisji B. Babicz odczytał pismo Małopolskiego Kuratora
Oświaty

z

dnia

26

kwietnia

2018r.

w

sprawie

Uchwały

Rady

Miejskiej

Nr L/356/2018 z dnia 28 marca 2018r.
W dyskusji poruszono różne kwestie, by zająć pewne stanowisko na opinię
Małopolskiego Kuratora Oświaty.
Po zapoznaniu się z opinią Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 kwietnia
2018r. data wpływu 30 kwietnia 2018r. znak: NZ.542.34.2018.SR w sprawie
Uchwały Rady Miejskiej Nr L/356/2018 z dnia 28 marca 2018r. komisja wnioskuje
do

Burmistrza

Brzeska

o

niezwłoczne

wyjaśnienie

przez

Wydział

EKiS

w Kuratorium Oświaty w kwestii nieuwzględnienia przez Kuratora Oświaty
w swojej opinii, uzasadnienia do Uchwały Rady Miejskiej Nr L/356/2018 z dnia
28 marca 2018r. Głosowano jednogłośnie.

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Bogusław Babicz
podziękował wszystkim za udział i zamknął posiedzenie.
Posiedzenie trwało od godziny 8:00 do godziny 11:00

Przewodniczący
Komisji Oświaty Kultury i Sportu
Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Bogusław Babicz
Protokół opracowała:
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mgr Joanna Szczepka
Inspektor UM w Brzesku
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