Rada Miejska w Brzesku
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Protokół nr 2/2020
2 Posiedzenie w dniu 19 lutego 2020
Obrady rozpoczęto 19 lutego 2020 o godz. 12:00, a zakończono o godz. 14:00 tego
samego dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 4 członków.
Obecni:
1. Franciszek Brzyk
2. Piotr Duda
3. Barbara Górczewska - nieobecna
4. Karol Mróz
5. Bartłomiej Turlej
Ponadto udział w posiedzeniu wzięli:
1.
2.
3.
4.
5.
Ad.

Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach;
Komendant Gminny OSP Marian Czarnik;
Dyrektor MCOO Elżbieta Wójciak;
Prezes ZNP Helena Jewuła
Dyrektor Józef Cierniak
1.

Otwarcie

posiedzenia

i

stwierdzenie

prawomocności

obrad.

Posiedzeniu komisji przewodniczył 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?. Uwag radnych brak – porządek posiedzenia został przyjęty i stanowi załącznik
do protokołu.
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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 15 stycznia 2020 r.
4. Zapoznanie się z informacją na temat funkcjonowania obsługi ekonomicznoadministracyjnej placówek oświatowych w Gminie Brzesko w związku z utworzeniem
Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty;
5. Informacja na temat realizacji zadań – opiekuńczo wychowawczych w placówkach
oświatowych Gminy Brzesko;
6. Zapoznanie się z informacją na temat działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na
terenie Gminy Brzesko w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie Gminy
Brzesko w 2019 r.
7. Zapoznanie się z informacją z wykonania zadań dotyczących Zarządzania
Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych;
8. Przyjęcie Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzesko w 2020 r.
9. Analiza pism skierowanych do rozpatrzenia na komisje - sprawy bieżące i wolne
wnioski.
10. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Ad. 3. Informacja na temat uwag zgłoszonych do protokołu z posiedzenia komisji
odbytego w dniu 15 stycznia 2020 r.

W nawiązaniu do protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu 15 stycznia 2020 r.
radny Bartłomiej Turlej zwrócił uwagę na błąd pisarki jaki pojawił się w protokole, a dot.
ilości dzieci biorących udział w zimowisku szkolnym PSP w Jadownikach. Błędny zapis
został usunięty z protokołu. Więcej uwag do protokołu nie wniesiono.
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Ad. 4. Zapoznanie się z informacją na temat funkcjonowania obsługi
ekonomiczno-administracyjnej placówek oświatowych w Gminie Brzesko w
związku z utworzeniem Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty;
Przewodniczący komisji Bartłomiej Turlej powitał serdecznie na posiedzeniu
komisji Panią dyrektor MCOO w Brzesku Elżbietę Wójciak. Przypomniał, że Komisja
zapoznała się z przesłaną pisemną informacją od Pani dyrektor, poprosił o krótką
prezentację.
Dyrektor MCOO Elżbieta Wójciak odniosła się do zagadnień jakie zostały poruszone
w przesłanym jej piśmie a dot. min organizacji jednostki ze względu na sprawy kadrowe,
procedury wdrożenia , koszty wdrożenia i zasady współpracy z dyrektorami szkół.
Przewodniczący komisji Bartłomiej Turlej wytłumaczył Pani dyrektor dlaczego w
miesiącu lutym powyższy temat został podjęty przez komisję. Przewodniczący zapytał
o ustalenia podjęte na spotkaniu z Zarządem Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej, czy w
tym zakresie są jakieś proponowane zmiany?.
Dyrektor MCOO Elżbieta Wójciak
przedstawiła jak przebiegało spotkanie
z przedstawicielami samorządów i pracowników innych gmin. Chodziło o koszty
refundacji dla naszej gminy , koszty utrzymania etatu i funkcjonowania kasy, ponieważ
od 2017 roku ten temat nie był podejmowany. Przygotowano szacunkowe koszty
funkcjonowania kasy, stawka z tytułu członkostwa została podniesiona tak, by
przynajmniej bieżące koszty funkcjonowania były pokrywane. W przyszłym tygodniu
jest zaplanowane spotkanie zarządu kasy i mają zostać podjęte ostateczne decyzje. Poza
jednym samorządem wszystkie pozostałe samorządy wyraziły zgodę na takie zmiany, 12
osób wycofało się z kasy.
Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach – wyjaśnił iż koszty funkcjonowania kasy
ponosi pracodawca, te koszty nie mogą obciążać pracownika. Te koszty ma pokryć organ
prowadzący.
Pani Helena Jewuła dodała, że było tak iż członkowie płacili sobie sami składki, a to
jest niezgodne z prawem.
Dyrektor Józef Cierniak wyjaśnił dlaczego w latach poprzednich członkowie Kasy ZP
płacili osobiście składki za przynależność do tej kasy.
Przewodniczący komisji Bartłomiej Turlej – zapytał w sprawie przejęcia przez
MCOO pozostałych 3 szkół.
Na zapytanie odpowiedział Pan Grzegorz Brach – w chwili obecnej dyrektorzy tych
szkół wraz ze swoimi służbami finansowo - księgowymi przygotowują te szkoły do
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przejęcia. W terminie do końca miesiąca marca mają to zrealizować. Pan Burmistrz
przybliżył problemy jakie pojawiły się z tym związane min. z obsługą kadrow.Żaden z
dyrektorów nie zgłaszał problemów z tym związanych więc koniec pierwszego kwartału
będzie tym terminem przejęcia.
Przewodniczący Komisji Bartłomiej Turlej podziękował Pani Dyrektor za złożenie
sprawozdania. Ma nadzieję, że korzyści z przejęcia szkół przez MCOO będą już
widoczne w niedługim czasie.
PO DYSKUSJI OPINIA KOMISJI:
Komisja zapoznała się z Informacją Pani Dyrektor MCOO w Brzesku na temat
funkcjonowania obsługi ekonomiczno-administracyjnej placówek oswiatowych w
Gminie Brzesko w związku z utworzeniem MCOO i przyjęła do wiadomości.
Ad. 5. Informacja na temat realizacji zadań – opiekuńczo wychowawczych w
placówkach oświatowych Gminy Brzesko;
Dyrektor Józef Cierniak odniósł się szczegółowo do sposobu realizacji zadań
opiekuńczo- wychowawczych w placówkach oswiatowych Gminy Brzesko.
Pytań radnych do sprawozdania brak.
OPINIA KOMISJI:
Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości informacje
i przedszkoli z realizacji zadań opiekuńczo- wychowawczych.

ze

szkół

Ad. 6. Zapoznanie się z informacją na temat działalności Ochotniczych Straży
Pożarnych na terenie Gminy Brzesko w zakresie zabezpieczenia
przeciwpożarowego na terenie Gminy Brzesko w 2019 r.
Zaproszony na posiedzenie komisji Prezes Gminny OSP Pan Marian Czarnik
przedstawił komisji szczegółowe informacje na temat działalności OSP na terenie Gminy
Brzesko. ( Szczegółową pisemną informację radni otrzymali w wersji elektronicznej).
Ponadto Pan Prezes przedstawił stan taboru samochodów ratowniczych będących na
wyposażeniu
jednostek
OSP
,
wyposażenie
jednostek
w sprzęt ratowniczy dla jednostek ujętych w krajowym systemie ratownictwa
medycznego. Na zakończenie swojej wypowiedzi Pana Prezes zwrócił uwagę iż należy
czynić wszystko by co roku była możliwość zakupu przynajmniej jednego samochodu
ratowniczego dla tych jednostek.
Pytań radnych do przedstawionego sprawozdania brak.
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W związku z powyższym Przewodniczący Komisji Bartłomiej Turlej podziękował
Panu Prezesowi za udział w posiedzeniu komisji i przedstawienie wyczerpujących
informacji.
OPINIA KOMISJI:
Zapoznano się z informacjami dot. działalności OSP na terenie Gminy Brzesko w
zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie Gminy Brzesko w 2019 r .

Ad. 7. Zapoznanie się z informacją z wykonania zadań dotyczących Zarządzania
Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych;
Inspektor Ireneusz Węglowski dokonał szczegółowego omówienia realizacji zadań
dot. Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności i Spraw Obronnych, przedstawił
również prezentację multimedialną. Informacje jw. otrzymali członkowie komisji
w wersji elektronicznej.
Burmistrz Grzegorz Brach nawiązując do poprzednich posiedzeń komisji i tematu jaki
poruszył radny Sorys, w sprawie potoku Grodna.
Pan Inspektor Ireneusz Węglowski
odniósł się do poruszonego problemu
związanego z występującymi powodziami na Potoku Grodna w Jadownikach, gdzie po
godzinnych opadach intensywnego deszczu już można mówić o katastrofie. Tradycyjne
sposoby
ostrzegania w tym terenie nie sprawdzają się. Przedstawił wyniki
przeprowadzonych rozmów z przedstawicielami Państwowej Służby Meteorologicznej,
doszliśmy do wniosku iż najskuteczniejsza metoda w tym miejscu byłoby postawienie
posterunku telemetrycznego do mierzenia poziomu wody , gdzieś w górnym biegu
Potoku Grodna i sprzężenia tego stanowiska bezpośrednio z syreną alarmową
wyposażoną w głośniki by można było nadać ostrzeżenie dla mieszkańców
o zagrożeniu. Koszt tego zamierzenia około 55 tysięcy złotych i na pewno będziemy się
musieli nad tym zastanowić, czy właśnie w taki sposób ten ważny problemu należy
rozwiązać.
Po dyskusji OPINIA KOMISJI;
Zapoznano się z informacjami dot. realizacji zadań dotyczących zarządzania
kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych i pozytywnie zaopiniowano
prowadzone działania w tym zakresie. Głosowano jednogłośnie
Ad. 8. Przyjęcie Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania
bezdomności
zwierząt
na
terenie
Gminy
Brzesko
w 2020 r.
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Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach dokonał szczegółowego omówienia projektu
uchwały jw. Omówił również sprawozdanie z realizacji programu w roku 2019.
Pytań członków komisji do przedstawionego sprawozdania brak.
Opinie komisji:
1. Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Brzesko” za 2019 rok.
2. Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Brzesko w 2020 roku. - głosowano jednogłośnie;
Ad. 9. Analiza pism skierowanych do rozpatrzenia na komisje - sprawy bieżące i
wolne wnioski.
Zastępca Burmistrza Brzeska Grzegorz Brach dokonał szczegółowego omówienia
projektów uchwał i pism skierowanych do rozpatrzenia przez komisje w sprawach:







Zapoznano się z sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
za rok 2019.
Zapoznano się z odpowiedzią Komendanta Powiatowej Policji w Brzesku dot.
przeprowadzonej analizy nt. podejmowanych interwencji przez policję w
godzinach obowiązywania zakazu nocnej sprzedaży alkoholu, tj. od godz. .22.00
do godz. 6.00.i przyjęto do wiadomości. W krótkiej dyskusji odniesiono się do
przedstawionego zestawienia ilości interwencji policji, funkcjonowania tego
zakazu w godzinach nocnych.
Komisja zapoznała się z pismem Koła Gospodyń Miejskich „ Brzeszczanki”
w sprawie utworzenia na przystanku przy Urzędzie Miejskim półki z książkami
i zawnioskowała do Pana Burmistrza o wystąpienie do Starostwa Powiatowego w
Brzesku z propozycją utworzenia takiego punktu na terenie budynku Urzędu. W
dyskusji członkowie Komisji stwierdzili i postanowili iż propozycja utworzenia
półki z książkami na przystanku jest nie racjonalna. Komisja zaproponowała by
rozważyć wspólnie z Powiatem jako współwłaścicielem budynku UM stworzenie
takiego kącika z książkami np. na holu budynku. Głosowano jednogłośnie

Przyjęto do wiadomości pismo Mieszkańca Brzeska z dnia 29 stycznia 2020 r. w
sprawie utworzenia parkingu przy ul. Głowackiego. Pytań członków komisji brak.
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Przyjęto do wiadomości pismo KD.XVIII.2121.1.96.2019.IO z dnia 17 grudnia 2019
r. dotyczące zapotrzebowania na przyjęcie skazanych do nieodpłatnych prac na
cele społeczne. Pytań członków komisji brak.
Przyjęto do wiadomości Zarządzenie Burmistrza Brzeska z dnia 28 listopada 2019
roku Nr 353/2019 oraz Nr 9/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. Pytań członków komisji
brak.
Komisja zapoznała się z pismem Rady Rodziców PSP w Sterkowcu dot.
przywrócenia dzieciom z Wokowic przynależności do obwodu szkolnego PSP w
Sterkowcu, z równoczesnym zapewnieniem dzieciom dowozu autobusem
szkolnym na zajęcia z Wokowic do Sterkowca i wnioskuje do Pana Burmistrza
o zobowiązanie Dyrektora Wydziału EKiS o przygotowanie odpowiedzi na pismo
i poinformowanie Rady Rodziców oraz komisji.
Do treści pisma odnieśli się szczegółowo Pan Zastępca Burmistrza Grzegorz
Brach oraz Dyrektor Józef Cierniak. Przypomniano historię związaną z likwidacją
szkoły w Wokowicach oraz przebieg dyskusji na komisjach i sesjach w
poprzedniej kadencji Rady Miejskiej , utworzenie tkzw. „ podwójnego obwodu
szkolnego” dla dzieci oraz przyjęte rozwiązania. W dyskusji na temat dowozu
dzieci do szkoły w Szczepanowie i Sterkowcu z Wokowic udział wzięli radni
B. Turlej, F. Brzyk oraz Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach. Wniosek został
przegłosowany jednogłośnie.



Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawach :

1. Wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski – głosowano
jednogłośnie;
2. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Gminie
Brzesko o nazwie „Brzesko – Granice” – głosowano jednogłośnie;
3. Ustalenia stref i cen urzędowych za usługi przewozowe Miejskiego
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Brzesku – głosowano
jednogłośnie ;
4. W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego – głosowano
jednogłośnie
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Ad. 10. Zamknięcie posiedzenia Komisji.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji Bartłomiej Turlej
podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu i zamknął obrady komisji. (
Pełna dyskusja płyta CD znajduje się w aktach komisji).

Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i
Sportu
(-) mgr Bartłomiej Turlej

Przygotował(a): Inspektor Marta Kółkowska BRM

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl
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