Rada Miejska w Brzesku
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Protokół nr 9/2019
9 Posiedzenie w dniu 18 września 2019
Obrady rozpoczęto 18 września 2019 o godz. 12:00, a zakończono
o godz. 15:30 tego samego dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 4 członków.
Obecni:
1. Franciszek Brzyk
2. Piotr Duda
3. Barbara Górczewska
4. Karol Mróz
5. Bartłomiej Turlej
Ponadto udział w posiedzeniu wzięli:
1.
2.
3.
4.

Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach;
Dyrektor Józef Cierniak
Przedstawiciel ZNP w Brzesku Panie Palej i Fitrzyk. ;
Dyrektorzy PSP z terenu Gminy Brzesko wg. załączonej listy obecności .

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, porządek został przyjęty.

Strona | 1

Ad. 3. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do Protokołu z posiedzenia Komisji
odbytego w dniu 22.08.2019 r.
Protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu 22 sierpnia 2019 r. przyjęto bez uwag.
Ad. 4. Informacja na temat funkcjonowania SPZOZ w Brzesku. Informacje radni
otrzymali w wersji elektronicznej.
Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie SP ZOZ w Brzesku na temat
jego funkcjonowania .
Ad. 5. Zapoznanie się ze stanem realizacji oraz podejmowanymi działaniami
związanymi z realizacją „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z elementami
Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Brzesko. (przyjętego uchwałą Nr
XVIII/124/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 listopada 2015 r. z późn.zm.),
Informacje omówił Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach – informacja stanowi załącznik
do protokołu komisji. Pytań ze strony członków komisji brak. Komisja przyjęła powyższe
sprawozdanie do wiadomości.
Ad. 9 . Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.
Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości pisma oraz zaopiniowała projekty uchwał,
które bardzo szczegółowo omówił Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach. :
1)
Zarządzenie Burmistrza Brzeska Nr 221/2019 w sprawie przeznaczenia do zbycia
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzesko oznaczonej jako działka 6308/1 w
Jadownikach
dla poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych;
przyjęto do wiadomości;
2)
Zarządzenie Burmistrza Brzeska Nr 222/2019 w sprawie nabycia do gminnego zasobu
nieruchomości udziałów w działce położonej w Jasieniu; przyjęto do wiadomości;
3)
Pismo Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzesku o uwzględnienie w budżecie na 2020
rok środków finansowych na kontynuację wspólnie ze spółdzielnią prac remontowych tj.
zatoki parkingowe , nowe chodniki i drogi zapewniających bezpieczeństwo mieszkańcom
Osiedla Jagiełły pomiędzy blokami nr 1 i 2; przyjęto do wiadomości;
4) Komisja zapoznała się z Listem otwartym Międzyzakładowego Związku Zawodowego
Pracowników Instytucji Kultury Miasta i Powiatu Brzeskiego dot. zaplanowania w Budżecie
Gminy Brzesko środków finansowych na podwyżkę wynagrodzeń i wnioskuje do Burmistrza
Brzeska o zaplanowanie w projekcie Budżetu Gminy Brzesko na rok 2020 środków
finansowych na podwyżkę wynagrodzeń. Głosowano jednogłośnie
5) Komisja zapoznała się z pismem mieszkańców Osiedla Stare Miasto dot. utworzenia
parkingów przy ul. Głowackiego w Brzesku i przyjęła do wiadomości. Radny Franciszek
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Brzyk przypomniał historię wykonania projektu Rynku , wówczas był wykonany również
projekt usytuowania parkingów przy ul. Głowackiego i Placu Żwirki i Wigury.
5)
Komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie porozumienia
dotyczącego przekazania Gminie Dębno części zadania w zakresie lokalnego transportu
zbiorowego – Głosowano 1 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące Burmistrz Grzegorz Brach
przedstawił korzyści , a raczej ich brak dla Gminy Brzesko. Może należałoby rozważyć by
to Gmina Brzesko zawarła porozumienie z Gminą Dębno i możliwość świadczenia usług
przez Spółkę MPK w Brzesku.
6)
Komisja zapoznała się z wyjaśnieniami do projektu uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości gruntowej własności Gminy Brzesko położonej w obrębie
Okocimia i pozytywnie opiniuje przedstawiony projekt uchwały. Głosowano 2 za, 0
przeciw, 2 wstrzymujące do projektu uchwały odniósł się Radny Franciszek Brzyk,
który przedstawił wyniki rozmów Towarzystwa Miłośników Ziemi
Okocimskiej z
Burmistrzem w tym temacie.
7)
Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.
8)
Komisja zapoznała się z wnioskiem P. DJ.T. i dot. propozycji zamiany działek;wniosek omówił szczegółowo na mapie Burmistrz Grzegorz Brach.
9)
Komisja zapoznała się z wnioskiem PSS Społem na zmianę czasu godzin otwarcia
baru SMAK zlokalizowanego w budynku UM.
Ad.6. Przedstawienie informacji na temat planowanego utworzenia Centrum Usług
Wspólnych z uwzględnieniem przewidywanej ilości etatów oraz szczegółowej lokalizacji
w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 2 w Brzesku, z uwzględnieniem potrzeb szkoły.
Burmistrz Grzegorz Brach omówił projekt uchwały jw. wg. załącznika do protokołu
komisji , którego jest autorem.
W dyskusji nad projektem uchwały odniesiono się do kosztów związanych z obsługą akcji
socjalnej dla nauczycieli spoza gminy Brzesko. Wyjaśnienia w tej kwestii przedstawił
Dyrektor PSP w Mokrzyskach Marek Kossoń i Dyrektor Józef Cierniak , którzy przedstawili
co wpływa na płynność finansową tej kasy. Była kiedyś propozycja by w kasie zapomogowopożyczkowej byli tylko nauczyciele z Gminy Brzesko , ale nie podjęto ostatecznej decyzji
mimo iż kilkakrotnie ten temat był analizowany.
Pani Elżbieta Wójciak – odniosła się do tematu finansowania etatu pracownika
prowadzącego kasę- zapomogowo – pożyczkową nauczycieli.
Burmistrz Tomasz Latocha - poinformował zebranych o powierzeniu obowiązków
Dyrektora MCO Pani Elżbiecie Wójciak , która dokona prezentacji projektu utworzenia
MCO. Projekt powyższej uchwały będzie również przedmiotem dyskusji na sesji RM.
Pani Elżbieta Wójciak – przedstawiła zebranym prezentację multimedialną, propozycje
utworzenia MCOO w Brzesku.
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Do prezentacji pytania zadawali również obecni na posiedzeniu komisji dyrektorzy PSP
Gminy Brzesko:
Dyrektor Dorota Wójcik zapytała w sprawie wielkości zatrudnienia w MCO osób na
stanowiska kadrowych i księgowych, zasad przejęcia pracowników ze szkół do MCO. Pani
dyrektor zwróciła uwagę na nieprawidłowo podawane dane dot. ilości osób na stanowisku
kadrowych i księgowych w szkołach.
Pani Elżbieta Wójciak odpowiedziała, że takie dane zostały przedstawione przez szkoły do
audytu. Wszelkie zapytania w tym temacie należy kierować do Wydziału Edukacji.
Burmistrz Tomasz Latocha - stwierdził iż należy zwrócić szczególną uwagę na
dotychczasowe niedoskonałości w tym zakresie. Idziemy w stronę ujednolicenia tych
wszystkich zadań tak, by jak najlepiej się pracowało pracownikom obsługi oświaty.
Będziemy robić wszystko by nikt z pracowników nie stracił pracy w wyniku tych zmian , ale
zarazem musimy szukać wspólnych rozwiązań i oszczędności.
Pani Elżbieta Wójciak przedstawiła swoje dalsze spostrzeżenia dot. utworzenia CUW oraz
plusy tego przedsięwzięcia.
W dalszej dyskusji odniesiono się do kwestii ujednoliconych programów komputerowych ,
zasad opisywania faktur przez dyrektorów szkół , przygotowywania projektu budżetu ,
pomocy administracyjnej dla dyrektorów. W dyskusji głos zabrali również Dyrektorzy T.
Wietecha i U. Białka.
Burmistrz Grzegorz Brach przedstawił jak w Gminie Dębno funkcjonował ZOS i
dyrektorzy byli bardzo zadowoleni. Na pewno będzie taniej , oszczędniej i będzie lepsze
zarządzanie.
Dyrektor Józef Cierniak na własnym przykładzie przedstawił jak funkcjonował ZOSiP w
Gminie Szczurowa w latach 90- tych. Planowana zmiana systemu i utworzenie CUW na
pewno pomoże w zarzadzaniu finansami , ma jednak osobiście obawy co do kwestii
kadrowych, by nie było później jakiś niedomówień i zwraca na to baczną uwagę.
Burmistrz Grzegorz Brach stwierdził, że gdyby subwencja oświatowa wystarczyła dla
szkół na ich utrzymanie to nie byłoby z tym problemu , ale tak się nie dzieje i dlatego nasza
propozycja wprowadzenia zmian i przedstawione propozycje rozwiązań.
Radny Franciszek Brzyk odniósł się do funkcjonowania ZOSiP w poprzednich latach w
Gminie Brzesko, który według jego spostrzeżeń i opinii wcale nie było to dobrym
rozwiązaniem.
Dyrektor Urszula Białka poinformowała, że dyrektorzy są otwarci na zamiany, ale nie
wiedzą jakie będą mieli kompetencje, a za wszystko będą odpowiadać. Chciałaby uzyskać
odpowiedź jeszcze przed głosowaniem powyższego projektu uchwały.
W dyskusji odniesiono się do kwestii zakresu zadań jakimi będzie się zajmował Wydział
Oświaty po dokonanych zmianach.
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Na zakończenie dyskusji zaproponowano by dyrektorzy szkół przedstawili swoje uwagi na
piśmie do Pani Dyrektor Wójciak , która się z nimi zapozna , ponieważ musi być ścisła
współpraca z dyrektorami szkół przy tworzeniu tej jednostki.
Opinia komisji:
Komisja zapoznała się z projektem uchwały i propozycjami utworzenia jednostki budżetowej
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty oraz nadania jej statutu i kieruje projekt do dalszej
konsultacji i dyskusji.

Ad. 7. Informacja Dyrektora Wydziału EKiS na temat „sierpniowych” arkuszy
organizacyjnych szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020.
W tym momencie radny Franciszek Brzyk zgłosił formalny wniosek o wprowadzenie do
porządku posiedzenia komisji zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu
przyznawania dodatków oraz innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w
szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Brzesko : głosowano 3 za, 1
wstrzymujący.
Dyrektor Józef Cierniak omówił projekt uchwały w sprawie regulaminu przyznawania
dodatków oraz innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i
przedszkolach prowadzonych przez Gminę Brzesko, z uwagami naniesionymi przez ZNP oraz
Związek Solidarność Brzeską, przedstawiając ich propozycje.
Pani Palej i Fitrzyk przedstawiciele ZNP w Brzesku zawnioskowały o procentowe ustalenie
kwoty dodatków o jakich mowa w projekcie uchwały w paragrafie 4 załącznika do uchwały.
Opinia komisji: Pozytywnie , jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie
regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Brzesko, z uwagami
naniesionymi przez Dyrektora Wydziału EKiS .
Ad. 8. Analiza sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Brzesko za I półrocze 2019
rok.
Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brzesko
za I półrocze 2019 roku.
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Ad. 10. 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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