Rada Miejska w Brzesku

Protokół nr 13/2019
XIII Sesja Rady Miejskiej w Brzesku
która odbyła się 16 października 2019 r.
Obrady rozpoczęto 16 października 2019 o godz. 13:30,
a zakończono o godz. 15:58 tego samego dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 20 członków.
Obecni:
1. Barbara Borowiecka
2. Franciszek Brzyk
3. Ewa Chmielarz-Żwawa
4. Rafał Cichoński
5. Marcin Ciurej
6. Jadwiga Dadej
7. Piotr Duda
8. Barbara Górczewska
9. Marek Górski
10. Maria Kądziołka
11. Leszek Klimek
12. Maria Kucia
13. Adam Kwaśniak
14. Anna Lubowiecka
15. Zbigniew Łanocha
16. Karol Mróz
17. Bogusław Sambor
18. Kamil Trąba
19. Bartłomiej Turlej
20. Adrian Zaleśny
Nieobecny usprawiedliwiony - Jarosław Sorys.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu – Załącznik Nr 1
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1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka otworzyła obrady XIII Sesję Rady Miejskiej
w Brzesku, kadencji 2018 – 2023 zwołaną na dzień 16 października 2019 r. i stwierdziła,
że obrady sesji są prawomocne, gdyż zgodnie z listą obecności - na ogólną liczbę 21 radnych,
w sesji uczestniczy 20 radnych.
Serdecznie powitała Wysoką Radę, Burmistrza Brzeska Pana Tomasza Latochę, Pana
Grzegorza Bracha Zastępcę Burmistrza, Skarbnika Gminy Panią Celinę Łanocha, Sekretarza
Gminy Stanisława Sułka, przedstawicieli jednostek pomocniczych Gminy Brzesko w osobach
Pań i Panów Sołtysów oraz Pań i Panów Przewodniczących Zarządów Osiedli.
Powitała wszystkich Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Brzesko, pracowników
Urzędu Miejskiego, mieszkańców oraz wszystkie te osoby, które nie wymieniła z imienia
i nazwiska oraz sprawowanej funkcji, a którzy są dzisiaj z nami i uczestniczą w Sesji. Powitała
przedstawicieli mediów, a szczególnie serdecznie powitała wszystkich tych, którzy są z nami
dzięki transmisji sesji.
Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria
Kądziołka poinformowała, że obrady Sesji Rady Miejskie w Brzesku są transmitowane
i rejestrowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, osoby, które pozostaną
na Sali Obrad wyrażają zgodę na transmisję oraz rejestrację.
Wydano stosowne instrukcje – klauzule informacyjne, które są umieszczone:


w Biuletynie Informacji Publicznej,



na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brzesku;



na drzwiach wejściowych na Salę Obrad;



na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
2. Przedstawienie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka przedstawiła projekt porządku obrad XIII
Sesji Rady Miejskiej w Brzesku zwołanej na dzień 16 października 2019 r., który stanowi
załącznik do niniejszego protokołu – Załącznik Nr 2
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Miejskie Centrum
Obsługi Oświaty” oraz nadania jej statutu.
4. Zamknięcie obrad sesji.
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Zapytała czy do przedstawionego porządku obrad sesji są jakieś uwagi, czy wnioski.
Uwag do porządku obrad nie było.
3. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej "Miejskie Centrum
Obsługi Oświaty" oraz nadania jej statutu.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka otwierając ten punkt obrad oraz dyskusję
poinformowała, że powyższy projekt uchwały został ściągnięty z porządku obrad ostatniej sesji
Rady Miejskiej i poprosiła Panów Burmistrzów o wprowadzenie do tematu dotyczącego
powstania Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty.
W dyskusji wzięli udział:
Burmistrz Tomasz Latocha na początku swojej wypowiedzi chciał zgłosić autopoprawkę
do statutu, który został dołączony w dokumentach. Pani Przewodnicząca Maria Kądziołka
poprosiła o zgłoszenie jej w trakcie dyskusji. Pan Burmistrz Tomasz Latocha dokonał krótkiego
wprowadzenia do tematu po czym poprosił o zabranie głosu Panią Dyrektor Elżbietę Wójciak
– członka zespołu, który ma się zająć docelowo organizacją Centrum, aby przedstawiła
na prezentacji szczegółowe informacje na temat powstania Centrum Usług Wspólnych.
Pani Elżbieta Wójciak przedstawiła się jako członek zespołu powołany przez Burmistrza
do opracowania zasad funkcjonowania i organizacji Centrum Usług Wspólnych po czym
poinformowała, że chce krótko przedstawić prezentację i koncepcję powstania Centrum.
Pani Elżbieta Wójciak przedstawiła i szczegółowo omówiła informacje na temat projektu
planowanego

powstania

Centrum

Usług

Wspólnych

Gminy

Brzesko,

posiłkując

się prezentacją. Prezentacja stanowi załącznik do protokołu - Załącznik Nr 3
Burmistrz Tomasz Latocha - uzupełnił wypowiedź Pani Elżbiety Wójciak dotyczącą
powołania zespołu roboczego, jak również poinformował, kto na chwilę obecną wchodzi
w skład zespołu, a mianowicie Pani Dyrektor Elżbieta Wójciak jako osoba doskonale znająca
sytuację oświatową i osoba z doświadczeniem na stanowisku Dyrektora, Pan Krzysztof
Morawiec osoba mająca świetne rozeznanie kadrowe w naszych placówkach oświatowych,
Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach, który również w swojej karierze zawodowej pełnił
funkcję dyrektora szkoły i wójta Gminy oraz dwóch radców prawnych tj. mecenas Pani
Małgorzata Domagała, która pracuje w Wydziale Oświaty oraz radca prawny z Urzędu.
Poruszył również kwestię lepszego wykorzystania bazy lokalowej oraz temat prowadzenia
archiwum dokumentacji. Przedstawił również temat realizacji projektów unijnych oraz
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składania wniosków przez pracowników powstającego MCOO (Miejskie Centrum Obsługi
Oświaty).
Burmistrz Tomasz Latocha poprosił następnie Panią Skarbnik o komentarz finansowy
dotyczący powstania MCOO.
Skarbnik Gminy Pani Celina Łanocha - podkreśliła kwestię dotyczącą usprawnienia
komunikacji oraz spraw finansowo-księgowych przy powstaniu MCOO. Uzasadniła
to terminowością sprawozdań finansowych przygotowywanych przez szkoły. Przedstawiła
również problem

nieobecności księgowych w szkołach, które akurat w terminie

przygotowywania sprawozdań przebywają na zwolnieniach. Poruszyła kwestię centralizacji
VAT oraz ujednolicenia tych kwestii, gdyż przy powstaniu MCOO będzie to możliwe.
Radna Barbara Górczewska odniosła się do udzielonych odpowiedzi jakie zadała na sesji
Rady Miejskiej w Brzesku w dniu 25.09.2019 r. dotyczących podjęcie uchwały w sprawie
utworzenia jednostki budżetowej "Miejskie Centrum Obsługi Oświaty". Odniosła się do każdej
uzyskanej

odpowiedzi

informując,

że

nie

jest

usatysfakcjonowana

odpowiedziami.

Przedstawiła swoje obawy i komentarze do otrzymanych odpowiedzi. Komentarze
oraz zapytania stanowią załącznik do protokołu - Załącznik Nr 4.
Burmistrz Tomasz Latocha (Ad Vocem) odniósł się do wypowiedzi Pani Barbary
Górczewskiej informując, że uszczegółowienie odpowiedzi Pani Radna otrzymała podczas
dzisiejszej prezentacji.
Radna Barbara Górczewska (Ad Vocem) zabrała głos informując, że ma prawo zadawać
pytania i prosi o konkretne odpowiedzi.
Burmistrz Tomasz Latocha (Ad Vocem) - to prawda, że Rada będzie podejmować decyzję
co do powstania Centrum podczas głosowania. Dodał również komentarz odnośnie wysokości
subwencji oświatowej.
Radny Adam Kwaśniak zabrał głos w sprawie utworzenia jednostki MCOO. Przedstawił
swoje obawy oraz przedstawił na jakim poziomie Gmina ponosi koszty prowadzenia oświaty.
Zadał pytanie, czy koszty administracyjne szkół, to to samo co koszty na wynagrodzenia
przedszkoli? Przedstawił swoje wyliczenia kosztów wspólnej obsługi przedszkoli oraz obsługi
szkół. Uważa, że wprowadzenie zmian i założenie, że będą oszczędności jest błędne, dlatego
uważa, że powinno się wycofać z tego projektu.
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Burmistrz Tomasz Latocha poinformował, że Pan Radny nie wziął pod uwagę wszystkich
kosztów związanych z utrzymaniem oświaty.
Radny Adam Kwaśniak (Ad Vocem) odniósł się do wypowiedzi Pana Burmistrza informując,
iż wziął pod uwagę to co Pan Burmistrz powiedział, ale to jest podstawa tych zmian. Poruszył
również kwestię platformy informatycznej oraz dostosowywania stanowisk i remontów,
które będą musiały być wykonane przy powstawaniu MCOO.
Radny Zbigniew Łanocha zapytał, czy w powstającym Centrum znajdą zatrudnienie
wszystkie osoby i czy planowane są zwolnienia pracowników będących na etacie w szkołach.
Burmistrz Tomasz Latocha poinformował, że każdy z pracowników będzie miał możliwość
przejścia do MCOO i nie są planowane żadne zwolnienia.
Radna Ewa Chmielarz- Żwawa zabrała głos zadając kilka pytań, a mianowicie:


czy wszystkie zadania związane z finansami będą przeniesione do Centrum,



kto będzie odpowiedzialny za zamówienia publiczne i inwentaryzację,



kto będzie odpowiadał za dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli,



co z licencjami programów komputerowych będącymi w szkole,



jaki będzie koszt zakupu nowej licencji do Centrum,



jaki jest koszt realny utworzenia Centrum,



kto będzie administratorem danych osobowych,



czy będą zwolnienia i kto będzie wypłacał odprawy jeśli będą zwolnienia,



jak będzie dzielona odpowiedzialność,



jak etapami będą przejmowane zadania,



pytanie do Przewodniczącego Komisji Statutowej - czy pochylił się nad Statutem
Centrum i czy ma jakieś uwagi, gdyż ona ma wątpliwości co do spraw finansowych,
zamówień publicznych, spraw dotyczących zakupów oraz spraw administrowania
danymi osobowymi gdyż nie ma tych zapisów w statucie.

Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach poprosił o dokładne precyzowanie zapytań. Wyjaśnił
kwestię zamówień publicznych i ustawę finansów publicznych. Udzielił odpowiedzi odnośnie
pracy Komisji Statutowej nad Statutem Centrum. Poinformował, że nie leży to w kwestii Komisji
Statutowej. Wyjaśnił również kwestię odpowiedzialności finansowej, kwestię administratora
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danych

oraz

inwentaryzacji

i

spisu

z

natury.

Przedstawił

jak

będzie

wyglądać

odpowiedzialność Dyrektorów Szkół.
Radna Ewa Chmielarz-Żwawa (Ad Vocem) zwróciła uwagę, że Pan Burmistrz jest
uszczypliwy i poprosiła o nie atakowanie jej. Poprosiła o konkretne odpowiedzi. Zabrała głos
w kwestii odpowiedzialności Dyrektorów. Zapytała o symulację realnych kosztów, gdyż zaraz
będą nad tym głosować.
Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach wyjaśnił, że nie ubliżył, tylko poprosił o szczegółowe
i precyzyjne pytania. Udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące rzeczywistych kosztów, które
zostaną ocenione i ustalone po wprowadzeniu Centrum.
Radna Ewa Chmielarz-Żwawa (Ad Vocem) zapytała, kto jej odpowie na pytania które zadała.
Zapytała o symulację kosztów powstania MCOO i jaki jest cel powstania Centrum.
Burmistrz Tomasz Latocha (Ad Vocem) wyjaśnił kwestię Dyrektora Centrum Pani Elżbiety
Wójciak, jako członka zespołu. Poinformował, że odpowiedzi na zadane pytania były zawarte
w prezentacji przedstawionej na sesji.
Radna Ewa Chmielarz-Żwawa ponownie zadała pytanie, kto będzie odpowiedzialny
za doskonalenie zawodowe nauczycieli.
Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach udzielił odpowiedzi informując, że odpowiedzialny
będzie Dyrektor placówki, a w ustawach jest zapisane, kto za co odpowiada. Powstanie
Centrum nie odbiera Dyrektorom żadnych kompetencji. Odpowiedzialność i zadania
Dyrektorzy będą mieć takie same. Różnica będzie w pracownikach, którzy będą w jednym
budynku i będą działać razem.
Radna Ewa Chmielarz-Żwawa (Ad Vocem) zapytała ponownie odnośnie wymiernych
korzyści finansowych utworzenia Centrum. Zapytała również odnośnie licencji, które
są

w szkole - co z nimi? Zadała pytanie odnośnie zakupu licencji do Centrum, jaki

to będzie koszt?
Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach udzielił odpowiedzi, że będzie to jedna licencja
i będzie to tańsze. Odniósł się do kwestii oszczędności przy powstaniu Centrum.
Radny Marek Górski zapytał w kwestii zatrudnienia. Ile etatów będzie w Centrum?
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Burmistrz Tomasz Latocha udzielił odpowiedzi, że zostaną zatrudnieni wszyscy pracownicy
przenoszeni ze szkół.
Radny Marek Górski zapytał odnośnie stopniowego wprowadzania zadań.
Burmistrz Tomasz Latocha udzielił odpowiedzi.
Zastępca

Burmistrza

Grzegorz

Brach

udzielił

dodatkowych

wyjaśnień

odnośnie

przejmowania obowiązków i zadań Centrum, a mianowicie wspólnego robienia zamówień
na sprzęt, czy ubezpieczenia. Poinformował, że proces wprowadzania pracowników
i przejmowania obowiązków może trwać nawet do miesiąca.
Radna Ewa Chmielarz- Żwawa zapytała czy mogą zabrać głos Dyrektorzy Szkół.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka udzieliła odpowiedzi,

poinformowała

Panią Radną, że Dyrektorzy mogą zabrać głos w dyskusji.
Radny Adam Kwaśniak podsumował całą dyskusję na temat Miejskiego Centrum Oświaty
w Brzesku.
Po wyczerpaniu listy chętnych Radnych chcących zabrać głos w dyskusji Przewodnicząca
Rady Miejskiej Maria Kądziołka zapytała czy

ktoś z poza Rady chciałby wziąć udział

w dyskusji.
Do dyskusji zgłosiła się Dyrektor PSP Nr 3 w Brzesku Dorota Wójcik - zabrała głos
w temacie zaproszenia na sesję Dyrektorów, jak również księgowych szkół. Wyjaśniła
dlaczego większość Dyrektorów i księgowych nie przyszła na dzisiejszą sesję. Przedstawiła
sytuację księgowej i kadrowej w jej szkole i wykonywania przez nich zadań. Poruszyła problem
nadmiaru pracy w szkołach spoczywający na pracownikach. Odniosła się do powstawania
Centrum i zadań jakie będą pozostawione w szkołach, a jakie zabrane do Centrum. Wyjaśniła,
że Dyrektorzy są za wprowadzeniem ujednoliconego programu, ale ona sama nie widzi
tak gwałtownego wprowadzania zmian. Przedstawiła swoje obawy oraz obawy Dyrektorów
obecnych na sali.
Pan Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach odniósł się to wypowiedzi Pani Dyrektor
dotyczącej pracy pracowników w szkołach oraz „nagłego” wprowadzania zmian.
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Pani Dyrektor PSP Nr 3 w Brzesku Dyrektor Wójcik odniosła się do wypowiedzi
Z-cy Burmistrza oraz uszczegółowiła swoją wcześniejszą wypowiedź dotyczącą pracy
księgowej oraz ilości pracy wykonywanej w szkole.
W związku z wyczerpaniem listy chętnych zgłoszonych do dyskusji Przewodnicząca Rady
Miejskiej Maria Kądziołka zamknęła dyskusję i zarządziła 15 minutową przerwę.

- wznowienie obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku Maria Kądziołka wznowiła obrady sesji.
Zadała pytanie, czy jest ktoś chętny do zabrania głosu. Nikt nie zgłosił się do dalszej dyskusji,
wobec czego poprosiła Wice Przewodniczącego Rady Pana Kamila Trąbę o przedstawienie
projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej "Miejskie Centrum Obsługi
Oświaty" oraz nadania jej statutu.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej "Miejskie Centrum Obsługi
Oświaty" oraz nadania jej statutu.
Wyniki głosowania:
ZA: 12, PRZECIW: 6, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1.
Wyniki imienne:
ZA (12) - Barbara Borowiecka, Franciszek Brzyk, Rafał Cichoński, Jadwiga Dadej, Piotr Duda,
Leszek Klimek, Anna Lubowiecka, Karol Mróz, Bogusław Sambor, Kamil Trąba, Bartłomiej
Turlej, Adrian Zaleśny;
PRZECIW (6) - Ewa Chmielarz-Żwawa, Marcin Ciurej, Barbara Górczewska, Marek Górski,
Adam Kwaśniak, Zbigniew Łanocha;
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) - Maria Kądziołka, Maria Kucia;
NIEOBECNI (1) - Jarosław Sorys;
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku Maria Kądziołka stwierdziła, że uchwała
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej "Miejskie Centrum Obsługi Oświaty" oraz nadania
jej statutu – została podjęta;

8

Uchwała nr XIII/108/2019 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej "Miejskie Centrum
Obsługi Oświaty" oraz nadania jej statutu – stanowi załącznik do protokołu Nr 5

4. Zamknięcie obrad sesji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku
zamknęła XIII Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Brzesku kadencji 2018 – 2023 zwołaną
na wniosek Burmistrza Brzeska - Załącznik Nr 6.

Przewodniczący
Rada Miejska w Brzesku
(-) mgr Maria Kądziołka

Przygotował(a): Elżbieta Kania – Główny specjalista

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl
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