Rada Miejska w Brzesku
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Protokół nr 11/2019
11 Posiedzenie w dniu 28 października 2019
Obrady rozpoczęto 28 października 2019 o godz. 08:30, a zakończono
o godz. 10:30 tego samego dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 5 członków.
Obecni:
1. Franciszek Brzyk
2. Piotr Duda
3. Barbara Górczewska
4. Karol Mróz
5. Bartłomiej Turlej
Ponadto udział w posiedzeniu wzięli:
1. Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach;
2. Dyrektor Józef Cierniak
3. Przedstawiciel ZNP w Brzesku Helena Jewuła. ;
Ad. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
Posiedzeniu komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Bartłomiej Turlej, który
powitał wszystkich zebranych na posiedzeniu komisji. Na podstawie listy obecności
Przewodniczący komisji stwierdził prawomocność obrad komisji. Listy obecności stanowią
załącznik do protokołu.
Ad.2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Bartłomiej Turlej przedstawił proponowany porządek posiedzenia
komisji. Zapytał, czy są uwagi do przedstawionego porządku posiedzenia komisji – uwag
komisji brak.
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Informacja na temat uwag zgłoszonych do protokołu z posiedzenia komisji odbytego
w dniu 18 i 25 września 2019 r.
4. Ocena pracy świetlic osiedlowych i wiejskich na terenie Gminy Brzesko.
5. Analiza potrzeb i stanu funkcjonowania publicznych przedszkoli i szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzesko.
6. Zapoznanie się z informacją dotyczącą funkcjonowania na terenie Gminy Brzesko
niepublicznych przedszkoli.
7. Analiza pism skierowanych do rozpatrzenia na Komisję.
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8. Zamknięcie posiedzenia Komisji.
Ad. 3. Informacja na temat uwag zgłoszonych do protokołu z posiedzenia komisji
odbytego w dniu 18 i 25 września 2019 r.
Do Protokołów z posiedzenia komisji odbytego w dniu 18 i 25 września 2019 r. nie wniesiono
uwag.
Ad. 4. Ocena pracy świetlic osiedlowych i wiejskich na terenie Gminy Brzesko.
Informacje na temat pracy świetlic osiedlowych i wiejskich na terenie Gminy Brzesko
przedstawiła szczegółowo według załącznika Dyrektor MOK w Brzesku Beata Kądziołka.
Pani Dyrektor dokonała również prezentacji swojej osoby i dorobku zawodowego przed
objęciem pracy na stanowisku Dyrektora MOK w Brzesku.
Radny Franciszek Brzyk zapytał w sprawie propozycji zorganizowania zajęć w świetlicy
Domu Ludowego w Okocimiu. Taka potrzeba została zgłoszona przez Panią Sołtys wsi
Okocim, czego dotyczą te propozycje?.
Na zapytanie radnego odpowiedziała Dyrektor MOK Beata Kądziołka.
Przewodniczący komisji podziękował za wyczerpujące informacje Pani Dyrektor MOK.
Następnie Pani Dyrektor PiMBP w Brzesku Karina Legutek zabrała głos w temacie
złożonego wniosku dot. podwyżek wynagrodzeń dla pracowników kultury w roku 2020 i
zaplanowania w projekcie budżetu gminy środków finansowych na ten cel. Pani Dyrektor
przybliżyła bardzo dokładnie na czym polega praca w bibliotece , która jest wykonywana na
najwyższym poziomie. W bibliotece dużo się dzieje, pracownicy biblioteki są
odpowiedzialnymi pracownikami, świadczą swoją pracę bardzo sumiennie i od wielu lat nie
otrzymali podwyżki wynagrodzeń. Wynagrodzenia pracowników są bardzo niskie ,
zwiększenie płacy minimalnej spowoduje, że ¾ pracowników będzie miało najniższe
wynagrodzenie, dlatego uważa za zasadny złożony wniosek o podniesienie wynagrodzeń w
2020 roku. Do projektu budżetu otrzymaliśmy wytyczne, że możemy zaplanować podwyżki
wynagrodzeń , z czego się bardzo cieszymy , tylko że radość będzie tym większa jeśli te
zaplanowane środki nie zostaną nam obcięte.
Przewodniczący komisji Bartłomiej Turlej przypomniał, że na posiedzeniu komisji w dniu
18 września komisja jednogłośnie poparła przedmiotowy wniosek i zawnioskowała o
zaplanowanie w budżecie na rok 2020 odpowiednich środków finansowych na podwyżki
wynagrodzeń dla pracowników kultury.
W temacie podwyżki wynagrodzeń wypowiedziała się również Pani MK. przedstawiciel załogi
Biblioteki Miejskiej, która odniosła się w swojej wypowiedzi do złożonego wniosku o
podwyżkę wynagrodzeń pracowników kultury w roku 2020. W instytucjach kultury
pracownicy nie mają wypłacanych 13- tych pensji , ani możliwości wypracowania
dodatkowych środków finansowych, pozostaje tylko pensja zasadnicza. Załoga jest bardzo
dobra , szkoda by było takich pracowników tracić i chcielibyśmy w jakiś sposób ich zatrzymać,
a nie ma pieniędzy na nic.
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Burmistrz Grzegorz Brach – po wysłuchaniu przedstawicieli biblioteki w sprawie
zaplanowania w budżecie gminy na 2020 rok środków finansowych na podwyżkę wynagrodzeń
stwierdził, że strona dochodowa budżetu musi się równać stronie wydatkowej. Jeśli chcemy
zwiększyć wydatki to musimy zwiększyć dochody. Wszystko teraz zależy od rady i jej decyzji.
Jeśli rada będzie uważać że nie ma np. potrzeby zwiększenia podatków, czy opłat za śmieci,
reorganizowania obsługi szkół i przedszkoli i w związku z tym racjonalizacji etatów, to nie ma
szans. W tej chwili rośnie płaca zasadnicza, zwiększa się wynagrodzenie w szkołach bez
subwencji oświatowej, dlatego my dokonujemy pewnych działań które pozwolą na niższe
koszty- burmistrz przybliżył co w tym zakresie zostało wykonane do chwili obecnej, właśnie
po to by mieć środki na inwestycje, podwyżki wynagrodzeń pracowników kultury. Następnie
burmistrz wyraził swoją opinię do pisma rodziców w sprawie propozycji przeniesienia
świetlicy w SP nr 2 w inne miejsce, wprowadzenia dodatkowych przejazdów BUS w
Jadownikach, pisma mieszkańców dot. podwyżki opłat za odbiór odpadów, co będzie
generować dodatkowe koszty. Poinformował, że będzie tak zaplanowany budżet na rok
przyszły by zostały zabezpieczone środki finansowe na podwyżki wynagrodzeń dla
pracowników kultury, ale zwrócił również uwagę na nie wykonany plan w zakresie sprzedaży
mienia komunalnego na kwotę 3 mln.zł.
Po dyskusji opinia komisji.
Zapoznano się i pozytywnie zaopiniowano Informacje Dyrektor MOK w Brzesku na temat
pracy świetlic osiedlowych i wiejskich na terenie Gminy Brzesko.
Ad. 5. Analiza potrzeb i stanu funkcjonowania publicznych przedszkoli i szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzesko.
Przewodniczący komisji Bartłomiej Turlej poinformował komisję o wystosowaniu do szkół
pism o przedstawienie komisji wszystkich potrzeb, jak np. doinwestowania w pomoce
naukowe, klasopracownie i wiele innych rzeczy. Przewodniczący poinformował , że wpłynęły
również do niego pisma z PSP w Sterkowcu oraz Rady Rodziców szkoły – przedstawił
potrzeby szkoły zawarte w pismach.
Radny Karol Mróz zawnioskował o zabezpieczenie w budżecie gminy środków finansowych
na wykonanie najpilniejszych prac remontowych w PSP w Sterkowcu.
Przewodniczący Bartłomiej Turlej
termomodernizacji budynku.

zapytał

dlaczego w Sterkowcu

brak jest

Burmistrz Grzegorz Brach przedstawił jaki jest stan techniczny budynków szkół i
przedszkoli , co się w tym temacie dzieje, jakie działania prowadzi gmina w chwili obecnej by
ten stan poprawić. Opracowywane są wnioski o środki pomocowe z zewnątrz tak by środki
jakie gmina wydaje były wsparte funduszami unijnymi. Burmistrz przedstawił temat
przygotowywania i składania wniosku o wykonanie termomodernizacji przedszkola nr 10 w
Brzesku , wówczas również szkoła w Sterkowcu
też będzie miała
wykonaną
termomodernizację. Gmina podjęła szerokie działania mające na celu ściągnięcie do gminy
inwestorów, a tym samym zwiększenie wpływów z podatków do kasy gminy. Najbardziej
potrzebnym wydatkiem z tym związanym to jest budowa drogi od ulicy Solskiego oraz budowa
drogi od drogi nr 4 wraz z mostem , koło stacji CPN w kierunku obszaru „Rędziny”. Na to
przedsięwzięcie jest potrzebna kwota około 5-6 mln złotych, co w późniejszym czasie
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przysporzy gminie dodatkowych środków do budżetu np. z podatków. Jeśli się okaże , że w
PSP w Sterkowcu wystąpi bardzo pilna np. wymiana okien to bez większego uszczerbku dla
budzetu można te prace remontowe przyjąć do budżetu.

Przewodniczący Bartłomiej Turlej- poinformował o dwóch pismach jakie wpłynęły do
komisji dot. pawilonu zielonego w PSP nr 2 w Brzesku od nauczycieli i Pani LG. poprosił
Burmistrza Bracha o odniesienie się do treści tych pism.
Burmistrz Grzegorz Brach przedstawił jakie zostały przeprowadzone rozmowy z Panią
dyrektor PSP Nr 2 w sprawie sposobu zarządzania szkołą. Pani dyrektor szkoły oświadczyła,
że jest w stanie zapewnić pomieszczenia dla wszystkich klas w takiej ilości by zadania
dydaktyczne były realizowane. Następnie Burmistrz odniósł się do pisma Pani LG. W sprawie
organizacji zajęć świetlicowych w SP nr 2.W tej sprawie zostaną podjęte ze strony pana
Burmistrza odpowiednie działania rozwiązania tego problemu- przedstawił plany i propozycje
w tym zakresie. Zajęcia świetlicowe są tam niewłaściwie prowadzone. Stan techniczny tego
pawilonu jest zły, dach przecieka i woda zalewa instalacje dlatego musi być jego remont.
Ponadto burmistrz odniósł się do ilości dzieci zapisanych na świetlicę co nie odpowiada ilości
dzieci korzystających z tej świetlicy.
Radna Barbara Górczewska odniosła się do pracy świetlicy w szkole, wyjaśniła iż czasami
jest tak, że dzieci są zapisane na świetlice ale korzystają tylko jeden raz w tygodniu. Radna
przedstawiła jakie zajęcia odbywają się na świetlicy.
Burmistrz Grzegorz Brach –przypomniał jak powinny być prowadzone zajęcia świetlicowe
w szkołach. Jeśli tak ma nadal być prowadzona praca świetlicy w SP nr 2 to na to zgody nie
będzie, bo nie tak powinna wyglądać praca nauczycieli świetlicy i tej szkoły.
Przewodniczący komisji Bartłomiej Turlej – na przykładzie innych szkół w których pracuje
przedstawił jak wygląda praca świetlicy w tych placówkach, gdzie dzieci dzielone są na grupy.
Dyrektor Józef Cierniak –przedstawił komisji jakie były podejmowane w ostatnich latach
działania związane z nieodpowiednią pracą świetlicy w SP nr 2. Wielokrotnie była zwracana
uwaga na ten fakt, ale pani kierownik świetlicy nic nie zmieniła w tym zakresie. Została
zwrócona uwaga Pani dyrektor i nastąpiła częściowa poprawa w prowadzeniu świetlicy.
W tym budynku jest wystarczająca ilość pomieszczeń tylko należy przeorganizować cały
proces dydaktyczny w tej szkole.
Burmistrz Grzegorz Brach stwierdził, że jeśli sytuacja w tym zakresie tak wygląda i dyrektor
nie da rady tego zorganizować inaczej to od przyszłego roku w arkuszach organizacyjnych
zmniejszymy liczbę oddziałów przedszkolnych, oddziały przedszkolne zostaną wówczas
utworzone w innych placówkach i w szkole będą wolne pomieszczenia i będzie przestronnie.
Jeśli nauczyciele tak mocno protestują, że nie są w stanie w takich warunkach pracować to
musimy te warunki zmienić pomagając nauczycielom jak i rodzicom inaczej to organizując,
dokonując zmniejszenia od nowego roku ilości oddziałów przedszkolnych, ilości klas
pierwszych, bo innego wyjścia nie ma.
Dyrektor Józef Cierniak stwierdził, że skoro tak jest w SP nr 2 źle to dlaczego SP nr 3 nie
protestuje i nie ma takich problemów. Dyrektor przedstawił w jaki sposób zostały
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zagospodarowane pomieszczenia w SP nr 3. Sprawa organizacji
dyrektora szkoły.

świetlicy jest w gestii

Pani Helena Jewuła Prezes ZNP odniosła się do pisma nauczycieli SP Nr 2 dot. organizacji
pracy świetlicy w SP nr 2 i pisma Pani LG. Stwierdziła , że w tej szkole jest odpowiednia ilość
pomieszczeń i tam będzie miejsce odpowiednie by utworzyć MCOO. W sprawie
zorganizowania pracy świetlicy wielokrotnie rozmawiała z Panią dyrektor szkoły – w tej szkole
wszyscy chcą rządzić, nauczyciele również, a pani dyrektor sobie z tym nie do końca radzi. Jej
opinia na temat pracy dyrektora jest negatywna bo sobie z tym wszystkim nie radzi, tam
rządzą nauczyciele. Praca świetlicy jest nie do przyjęcia, tak być nie może , nie przestrzeganie
na świetlicy przepisów BHP przekracza wszelkie granice.
Po dyskusji opinie komisji:
1. Komisja zapoznała się z pismami nauczycieli i rodziców uczniów Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Brzesku oraz Pani L.G. o pozostawienie do dyspozycji szkoły
pawilonu zielonego i przyjęła do wiadomości.
2. Zapoznano się z informacją dotyczącą potrzeb i stanu funkcjonowania publicznych
przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzesko.
Radny Franciszek Brzyk odniósł się do zagadnień związanych z występującą w ostatnich
czasach coraz większymi roszczeniami rodziców w stosunku do dyrektorów szkół i
nauczycieli. Nie chce tutaj tłumaczyć pani dyrektor, ale często jest tak, że ten dyrektor jest
między „ młotem a kowadłem”. Dawniej rodzic przychodził do szkoły wzywany lub w
sprawach bardzo zasadnych i zazwyczaj truchlał uczeń, a teraz jest wszystko jest odwrotnie.
W dalszej dyskusji komisja odniosła się do pracy nauczycieli w obecnych czasach.
6. Zapoznanie się z informacją dotyczącą funkcjonowania na terenie Gminy Brzesko
niepublicznych przedszkoli.
Informację omówił bardzo szczegółowo Dyrektor Józef Cierniak. Szczegółowo wyjaśnił
zasady wyliczenia kosztów dofinansowania do przedszkoli niepublicznych do 1 dziecka ,
wielkosci zwrotów dotacji z tego tytułu z innych gmin. Ponadto Pan Dyrektor poinformował,
że został w ostatnim czasie złożony wniosek o utworzeniu Niepublicznego Przedszkola w
Brzesku na Osiedlu Jagiełły , które ma rozpocząć swoją działalność od 1 stycznia 2020 roku.
W dyskusji Pani Helena Jewuła zapytała w temacie ilości dzieci uczęszczających do szkoły
Katolickiej.
Po dyskusji opinia komisji: Komisja zapoznała się z funkcjonowaniem na terenie Gminy
Brzesko przedszkoli niepublicznych.
Ad.7. Analiza pism skierowanych do rozpatrzenia na Komisję.
Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach omówił szczegółowo pisma i wnioski jakie wpłynęły
do komisji w sprawach:

5|Strona



Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości Informacje Burmistrza Brzeska w
sprawie wydanego Zarządzenia Nr 256/2019 z dnia 19 września 2019 roku w sprawie
zbycia w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej.



Zapoznano się i przyjęto do wiadomości Informacje Burmistrza Brzeska na temat
działalności gminy w zakresie pozyskiwania inwestorów i pomocy lokalnym
przedsiębiorcom.
Zapoznano się i przyjęto do wiadomości pismo Mieszkańców Brzeska dot. podwyżek
za odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzesko oraz z treścią odpowiedzi
udzielonej przez Burmistrza Brzeska na powyższe pismo.
Komisja przyjęła do wiadomości pismo Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy w
Tarnowie informujące o powstaniu w Tarnowie Międzywojewódzkiego Cechu
Kominiarzy.
Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawach:





 zmieniającą uchwałę w sprawie opłaty targowej – głosowano jednogłośnie
 określenia wysokości dofinansowania posiłków uczniom uczęszczającym do
Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Szczepanowskiego BM w
Sterkowcu oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Jasieniu - głosowano
jednogłośnie



Komisja zapoznała się ze sprawozdaniami z działalności Spółek BZK i MZGM w
Brzesku i przyjęła do wiadomości.
Komisja zapoznała się z wnioskiem MEGANA Spółka z o.o. o podjęcie działań
zmierzających do zmiany uchwały Rady Miejskiej w Brzesku nr XVI/113/2015 z dnia
28 października 2015 roku w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów
alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających
powyżej 4,5 % zwartości alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu
sprzedaży.

Ad.8. Zamknięcie posiedzenia Komisji.
Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący komisji Bartłomiej Turlej zamknął
obrady komisji. Pełna dyskusja – płyta CD znajduje się w aktach komisji.

Przewodniczący komisji
Rada Miejska w Brzesku
(-) mgr Bartłomiej Turlej
Przygotował(a): Inspektor Marta Kółkowska`
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl
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