RADA MIEJS}<A
W tsRZES}<U

32-800 Bzesko, ul. Glowackiego 51
tel. 14 68 65 130

Rada Miejska w Brzesku
Komisja OSwiaty Kultury i Sportu

Protok6l nr 8/2019

8 Posiedzenie w dniu 26 sierpnia 2019
Obrady rozpoczgto 26 sierpnia 2019 o godz.9:00, a zakofczono o godz.
tego samego dnia.

ll:00

W posiedzeniu wziglo udzial5 czlonk6w.
Obecni:

1. Brzyk Franciszek

2. Duda Piotr
3. G6rczewska Barbara
4. Mr6zKarol
5. Turlej Bartlomiej
Ponadto udzial w posiedzeniu wzigli:

l.

2.
3.

Zastgpca Burmistrza GrzegorzBrach;
Skarbnik Gminy Celina tr anocha;

Dyrektorzy szk6l podstawowych obecni w czasie wizji lokalnej.

Ad. 1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocnosci obrad.
Posiedzeniu komisji przewodniczyl Przewodnicz4cy Komisji Radny Bartlomiej Turlej
!t6ry powital wszystkich zebranych na posiedzeniu komisji. Na podsiawie listy otecnoscl
Przewodniczqcy komisji stwierdzil prawomocno5d obrad komisji. Listy obecnoici stanowi4
zal4cznik do protokolu.

Ad. 2. Prryjgcie porz4dku posiedzenia.
Przewodniczqcy Komisji przedstawil proponowany porz4dek posiedzenia komisji. Zapytal,
czy sE uwagi do przedstawionego porz4dku posiedzenia komlifiZ. Przewodnicra.y torir.li
Bartlomiej Turlej zaproponowal dokonanie zmiany w porz4dku posiedzenia pkt. 4 przeniesi
jako pkt. 7. Porzqdek posiedzenia komisji ze zmiinu-i ,oriul przyjgty jednoglo5nie zalqcznik do protokolu.

l. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie
2.

P

prawomocnoSci obrad.

rzyjgcie porzqdku posiedzenia.

3. Informacja na temat uwag zgloszonych do protokolu z posiedzenia komisji odbyego w
dniu l7 czerwca 2019 r.

4' Informacja na temat przygotowania plac6wek oSwiatolvych do nowego roku
szkolnego
2019t2020.

5. Ocena stanu zadluzenia Gminy. Stan Sci4galnoSci podatk6w i oplat
lokalnych.

6' Analizapism skierowanych do rozpatrzenia na komisje sprawy biez4ce i wolne wnioski.
7 ' Zapoznanie sig z informacja na temat
stanu realizacji inwestycji
przedszkolach i szkolach podstawowych Gminy Brzesko-wizja

i

to[atna

plac6wkach.

remont6w w

w

wybranych

8. Zamknigcie posiedzenia komisj i.

Ad' 3' Informacja na temat uwag
odbytego w dniu 17 czerwca 2019 r.
Do- protokolu

2adnych uwag

zgloszonych do protokolu

z posiedzenia Komisji odbytej

-

protok6l zostal przyjEty.

w

dniu

I

7

z

posiedzenia komisji

czerwca 2019

r. nie wniesiono

A9' 4' Informacja- na temat przygotowania placriwek oSwiatowych do nowego roku
szkolnego 201912020.

Informacjg jw. wedlug zal4cznikado protokolu przedlozyl i om6wil Dyrektor
J6zef Cierniak.
Szczeg6lowo om6wil realizacje zadart z zakresu:

o

remonty i przebieg przygotowan do nowego roku szkoln ego 201912020;

o

Przeniesienia szkoly Muzycznej do budynku pSp nr

o

Propozycje utworzenia Centrum Uslug Wsp6lnych

c
o

c

I w Brzesku;

;

Organizacji konkursu na stanowisko Dyrektora PSP
stanu kadry dyrektorskiej na dzieh I wrzesnia 2019 r.

w

Porgbie Spytkowsk iej, oraz

Opracowania projektu uchwaly w sprawie zabezpieczenia Srodk6w finansowych
w
budzecie gniny na dodatkowe wynagrodzenia dla nauczycieli wychowawc6w;
Zwrocil uwagq na potrzebE zabezpieczenia w budzecie gmini Srodk6w finansowych
na dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli wychowawc6*, kt6.y. w mySl
no*.go
rozporz4dzenia nale2y sig dodatek za wychowawstwo w wysokoJ ci 300 zl.
Zatwierdzenia opracowanych arkusz y or ganizacvj nych szk6l i przedszkol i.

W dyskusji radny Franciszek Brzyk zapyial o
odpraw emerytalnych dla nauczycieli.

wysokoSd kwoty zaplanowanej na wyplatg

Na zapytanie radnego odpowiedzieli kolejno ZastQpca Burmistrza GrzegorzBrach
i Dyrektor
J6zef Ciemiak.

Ponadto Dyrektor J6zef cierniak om6wil projekt uchwaly
w sprawie
ustalenia planu sieci
'Brzesko,
publicznych szk6l podstawowych prowadr-onych przez
Gming
a takze okreslenia
qrlnic obwod6w publicznych szk6l podstawowy.h pro*udzonych przez Gming Brzesko od
dnia 01 .09.2019 r.

Opinie komisii:

l)

Pozytywnie jednogloSnie zaopiniowala komisja Informacje
na temat przygotowania
plac6wek oswiatowych do no*.go roku " szkornego
2orgrz020.

2) Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwaly w sprawie ustalenia planu

sieci

publicznych szk6l podstawowych prowadzonych przez Gming
Brzesko, a takze
okreslenia granic obwod6w publicznych szk6l podstawowych prowadzonych
przez
Gming Brzesko od dnia 0r.09.2019 r. Glosowano 4 za,l wstrzymui4cy

Ad'5' Ocena stanu zadlu2enia Gminy. Stan

Sci4galnoSci podatkr6w

i

optat lokatnych.

Skarbnik Gminy Celina Lanocha przedstawila komisji wedlug zalqcznika
do protokolu
informacje dotycz}c4 realizacji doihod6w budzetu cminy Briesko',
,y,rt, podatku

od
nieruchomoSci, podatku rolnego, podatku_ leSnego i podatku
od Srodk6w transportow ych za
20^19 rok oraz zaleglosci podatkowych zalataublegle
wg. stanu na dzieri 30.06.201
Informacje w sprawie ksztaltowania sig prry:.noa6*, rozchod6w, wynik6w9 rok oraz
budzetu
i zadlu2enia Gminy Brzesko w I p6lroczu zOi9-ro[u; pyrAN. RADNYCH
BRAK.

Opinia komisji:

Komisja zapoznala sig z informacjami przedstawionymi przez skarbnik
Gminy Brzesko na
temat stanu zadlu2enia Gminy oraz sci4galnosci poaatt<owi
oplat lokalnych.
Ad'6' Analiza pism skierowanych do rozpatrzenia na komisje
wnioski.

-

sprawy biei4ce i wolne

W sprawach biei4cych zaopiniowano:
Wszystkie projekty uchwal i pisma skierowane do komisji
bardzo szczeg6lowo om6wil
Zastgpca Burmistrza Grzegorz Brach .
Porytywnie jednoglosnie zaopiniowano projekty uchwal w sprawach:

1)

wyra2enia zgody

na

zbycie prawa uzytkowania wieczystego nieruchomoSci

gruntowej. Glosowano j ednogloSnie

2) wysokosci stawek oplat za zajgcie pasa drogowego na drogach
gminnych, dla
kt6rych zarz4dc4 iest Burmi strz Brzeska; Glosowano j edno glosnie

3) przyjgcia Gminnego Programu
201 9 -2022.

Opieki Nad Zabytkami Gminy Brzesko na lata

Glosowano jednogloSnie

4) wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowyn
Gminy Brzesko
na lata 2019-2023; Glosowano jednogloSnie

5) wyrazeniazgody nazbycie nieruchomoSci gruntowej wlasnoSci
Gminy Brzesko.
Glosowano 2 zarl przeciwr 2 wstrrymui4ce; Radny Franciszek Brzyk
przedstawil wlasne spostrzezenia i w4tpliwosci do propozycji sprzeduzy

nieruchomoSci w Okocimiu oraz propozycje zagospodarowania w przyszloSci
przedmiotolvych dzialek.

6) wyboru lawnik6w na kadencj g2020-2023. Glosowano jednoglosnie

7) w sprawie ustalenia oplat za uslugi zwiqzane z poch6wkiem zwlok
i korzystan iem z
cmentarza komunalnego usytuowanego na terenie Gminy Brzesko; Glosowano
4

za,l wstrzymuj4cy

8) zmiany uchwaly

Nr VII/37I2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia3O marca 20ll r.
w sprawie uchwalenia regulaminu okreslaj4cego tryb, spos6b powolania i
odwolywania czlonk6w zespolu interdyscyplinarnego oraz szczeg6lowe warunki
jego funkcjonowania; Glosowano jednogloSnie

9) Komisja ptzyjglado wiadomoSci pismo SM w Brzesku dot. dofinansowania
z

budzetu Gminy Brzesko plac6w zabaw.

l0) Zapoznano sig z Zarzqdzeniem Burmistrza Brzeska Nr I 85/32019 w sprawie
przejgcia darowizny nieruchomoSci poloZonych w Brzesku.

Radna Barbara G6rczewska zapytala
Wokowi

ca

ch przy przedszkolu.

w

sprawie dostgpnoSci placu zabaw dla dzieci

Zastgpca Burmistrza Grzegorz Brach odpowiedzial, ze zostal opracowany regulamin
korzystania z placu i plac bgdzie dostgpny.

Radny Piotr Duda zapytal w sprawie zasad korzystania dzieci
podstawowej z zajg(, na basenie.
Na zapytanie radnego odpowiedzial Dyrektor J.Cierniak.

z klas mlodszych szkoly

Ad'7' zapoznanie sig z informacja na temat stanu realizacji inwestycji
i remontriw w
przedszkolach i szkolach podstawowych Gminy
Brzesko -wizja tokalna w wybranych
plac6wkach.
Komisja udala sig na wizje lokaln4.
Wnioski i opinie komisji po odbytej wizji:

1'

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przedstawienie
informacji na temat
planowanego utworzenia centrum Uslug wsp6lnych
, u*rilgdnieniem
przewidywanej iloSci etat6w oraz szczeg6lowej iokalizacji
w zespoie SzkolnoPrzedszkolnym Nr 2 w Brzesku, z uwzglgdnieniem potrzeb
szkoly. Glosowano

jednogloSnie

2' Komisja

zapoznala sig ze stanem prac remontowych w wybranych jednostkach
oswiatowych stwierdza, 2e jest zadawalaj4cy zgodny
z potrzebami jednostek
o6wiatowych. Glosowano jednogloSnie

i

i

Ad.8. Zamknigcie posiedzenia komisji.
Po wyczerpaniu porz4dfu_obrad komisji Przewodnicz4cy
komisji Bartlomiej Turlej zamkn4l
obrady komisji. Podzigkowal zaudzial i dyskusjg. (Pelna
dyskusja komisji
plyta CD zal1cznik w aktach komisji.)

-

PRZEWODNICZ.{CY KOMISJI

a

5,^{i,,..:

Bartlomiej Turlej
Marta K6lkowska
Przygotowano przy pom

programu eSesja.pl

