Rada Miejska w Brzesku
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Protokół nr 10/2019
10 Posiedzenie w dniu 25 września 2019
Obrady rozpoczęto 25 września 2019 o godz. 11:30, a zakończono
o godz. 12:45 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. Prezes ZNP w Brzesku Helena Jewuła ;

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
Posiedzeniu komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Radny 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?. Poinformował, że pkc. 3 komisja dodatkowo zapozna się z projektem uchwały
w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Brzesko.
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Uwag radnych brak – porządek posiedzenia ze zmianą został przyjęty jednogłośnie załącznik do protokołu.
Ad. 3. Analiza i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki
budżetowej " Miejskie Centrum Obsługi Oświaty" oraz projektu uchwały w sprawie
regulaminu przyznawania dodatków
oraz innych składników wynagrodzenia
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Brzesko.
Dyrektor Józef Cierniak dokonał omówienia projektu uchwały w sprawie regulaminu
przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Brzesko. Poinformował o
przeprowadzonych negocjacjach z ZNP , NSZZ Solidarność Brzeska. Pan Dyrektor Cierniak
przedstawił zmiany dot. zapisów zawartych w & 4 pkt 1-3 , jakie były propozycje wydziału
oraz propozycje Związków. Ostateczna wersja uchwały została zmieniona po tych
negocjacjach, a Pan Burmistrz wyraził zgodę by dodatki motywacyjne ustalone zostały na
podstawie wartości procentowej.
Radny Bartłomiej Turlej przypomniał, że projekt uchwały w którym zawarte są procentowe
stawki dodatków motywacyjnych został skierowany pod dzisiejsze obrady sesji.
Następnie na prośbę Przewodniczącego Komisji radny Karol Mróz odczytał treść pisma
skierowanego do Przewodniczącej Rady Miejskiej oraz Przewodniczącego Komisji Oświaty
przez Dyrektorów Szkół Podstawowych Gminy Brzesko ( pismo w załączeniu do protokołu
komisji) dot. uwag do propozycji utworzenia jednostki budżetowej " Miejskie Centrum
Obsługi Oświaty".
W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej " Miejskie
Centrum Obsługi Oświaty" oraz po zapoznaniu się z uwagami dyrektorów szkół członkowie
komisji analizowali zagadnienia dot:
Radna Barbara Górczewska zapytała, czy osoby zatrudnione w tej chwili w szkołach
przechodzą wszystkie automatycznie jako pracownicy MCO?.
Burmistrz Grzegorz Brach odpowiedział radnej, że tym pracownikom zostanie
zaproponowane przejście do MCO jednak nie wszyscy zostaną zatrudnieni tylko Ci
pracownicy którzy mają umowy na czas nieokreślony.
Radna Barbara Górczewska stwierdziła, że należałoby zorganizować spotkanie z
pracownikami zatrudnionymi w księgowościach poszczególnych szkół i przedstawić zasady
na jakich będzie funkcjonować Miejski Ośrodek Obsługi Oświaty. Zaznaczyła również, że
pismo dyrektorów odczytane podczas komisji zawiera wiele wątpliwości i zapytań w tym
przedmiocie, i dlatego należy pochylić się nad tymi zagadnieniami oraz szczegółowo je
wyjaśnić zanim Rada Miejska podejmie decyzje wiążące.
Burmistrz Grzegorz Brach odpowiedział, że CUW utworzone jest w około 70 % gmin ,
przedstawił zasadność tworzenia takich Centrów. Następnie odniósł się do pisma dyrektorów
i wątpliwości tam zawartych.
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Głos zabrała Pani Helena Jewuła Przewodnicząca ZNP w Brzesku , która przybliżyła
jakie są wątpliwości dyrektorów szkół w stosunku do propozycji utworzenia CUW.
Stwierdziła, że koszty tego utworzenia będą bardzo wysokie , dyrektorom należy wcześniej
przedstawić jakie to będą koszty i oszczędności z tego tytułu. Przed podjęciem uchwały
Gmina powinna oficjalnie przedstawić wielkość kosztów funkcjonowania Centrum.
Burmistrz Grzegorz Brach odniósł się do zagadnień związanych z realizacją budżetu przez
Dyrektorów szkół. Jakie będą koszty funkcjonowania tej jednostki to nie jest sprawa
dyrektorów szkół tylko dyrektora MCO. Nikomu nic się nie zabiera, a pracownikom
proponuje się prace w innym miejscu.
Następnie w dyskusji odniesiono się do kwestii
zmianie i przemianowaniu na sekretarki.

wynagrodzenia

sekretarzy szkoły po

Radny Franciszek Brzyk przedstawił własną opinię dot. propozycji utworzenia MCO oraz
odniósł się do treści pisma skierowanego przez dyrektorów szkół – należy bezwzględnie
rozwiać ich wątpliwości przed podjęciem uchwały. Ponadto radny przybliżył jakich
informacji brakowało w prezentacji Pani Dyrektor Wójciak , każda zmiana niesie wiele
wyzwań i niedomówień i należy mieć tego świadomość.
Burmistrz Grzegorz Brach odniósł się do zarzutów dyrektorów szkół zawartych w piśmie.
Dyrektor Józef Cierniak przedstawił możliwe propozycje obsady etatowej w MCO, w jaki
sposób można to najlepiej zorganizować na przykładzie Centrum Obsługi Przedszkoli .
Radny Franciszek Brzyk zwrócił uwagę, że Centrum nie załatwi braków finansowych w
oświacie , podał przykłady w tym zakresie. Należy rozmawiać, tłumaczyć i wyjaśniać
wszystkie niedomówienia.
Burmistrz Grzegorz Brach zwrócił uwagę, że pismo Dyrektorów zostało złożone poza
Burmistrzem oraz poza Dyrektorem Wydziału EKiS , tylko do rady. Dlaczego dyrektorzy nie
zgłosili potrzeby odbycia spotkania z księgowymi i panem burmistrzem jeśli są takie
niedomówienia.
Pani Helena Jewuła odniosła się do kwestii określenia terminu wręczania wypowiedzeń
pracownikom obsługi finansowo księgowej w szkołach.
Po bardzo obszernej dyskusji opinia komisji : Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu
uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „ Miejskie Centrum Obsługi Oświaty”Głosowano: 2 za, 2 przeciw, 1 wstrzymujący - projekt uchwały nie uzyskał pozytywnej
opinii komisji.
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Ad. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.
Spraw bieżących brak.

Ad. 5. Zamknięcie posiedzenia komisji.
Po wyczerpaniu porządku obrad komisji Przewodniczący komisji Bartłomiej Turlej zamknął
obrady komisji. Podziękował za udział i dyskusję. (Pełna dyskusja komisji – płyta CD
załącznik w aktach komisji.)
Przewodniczący Komisji
………………………………..
mgr Bartłomiej Turlej
Przygotował(a): Marta Kółkowska
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl
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