
 Protokół Nr 39 /2009

z posiedzenia Komisji  Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku, odbytego 

w Publicznej szkole Podstawowej w Buczu w dniu 

22 października 2009 roku.

Posiedzeniu komisji przewodniczył Wiceprzewodniczący Komisji Franciszek Brzyk .

Na  wstępie  posiedzenia  Pani   Dyrektor  PSP  w  Buczu  Agata  Basaraba  powitała 

serdecznie wszystkich   przybyłych na posiedzenie Komisji  radnych, członków komisji 

,Naczelnika Wydziału EKiS Józefa Cierniaka .

Wiceprzewodniczący komisji Franciszek Brzyk  powitał wszystkich obecnych na 

posiedzeniu, podziękował Pani Dyrektor  PSP w Buczu za miłe  przyjęcie , komisja 

przekazała  również   pozdrowienia  dla   nb.  na  posiedzeniu  z  powodu  choroby 

Przewodniczącego Komisji J. Kubasa.

Następnie  radny  Franciszek  Brzyk  przedstawił  proponowany  projekt  porządku 

posiedzenia komisji – został przyjęty jednogłośnie jak niżej:.

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

2. Funkcjonowanie Publicznego Przedszkola i Publicznej Szkoły Podstawowej w 

Buczu  w kontekście powołania  Zespołu Przedszkolno-Szkolnego.

3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny  w 

szkołach  prowadzonych przez Gminę Brzesko. 

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski .

Ad.1. Protokół z poprzedniego posiedzenia komisji  został przyjęty jednogłośnie .



Ad.2.  Funkcjonowanie Publicznego Przedszkola i  Publicznej Szkoły Podstawowej w 

Buczu  w kontekście powołania  Zespołu Przedszkolno-Szkolnego.

Dyrektor  PSP w Buczu Agata Basaraba przedstawiła komisji  informacje dotyczące 

funkcjonowania oddziałów przedszkolnych i stołówki szkolnej w PSP w Buczu .

W szkole  w oddziałach przedszkolnych  uczy się 52 dzieci , 24 dzieci 5 i 6 letnich 

uczy się w istniejącej juz sali , a 28 dzieci ,5,4,3 letnich w nowej sali .Nowa sala 

wyposażona  jest  w  pełni  w  meble   ,stoliki  i  krzesełka.  Częściowo  w  środki 

dydaktyczne i zabawki.

W Stołówce  szkolnej przedszkolaki jędzą posiłki na swojej sali ,dzieci z oddziału”0” 

są przeprowadzane na posiłki do pomieszczenia stołówki .Uczniowie jedzą obiady  na

3 przerwach ,a nauczyciele dyżurują w stołówce.

Stołówka jest wyposażona w stoliki i krzesełka , stołówka dysponuje  19 miejscami 

ale jest bardzo ciasna. 

Obecnie w szkole uczy się  128 uczniów , wydawanych jest 48 obiadów z czego 21 

obiadów pokrywa MOPS.

W oddziałach  przedszkolnych   ogólnie  uczy  się  52  dzieci  ,  wydawanych  jest  41 

śniadań i 50 obiadów .

Ogólna liczba posiłków w całej szkole wydawanych przez stołówkę szkolną wynosi 41 

śniadań ,98 obiadów  co razem daje liczbę 139 posiłków .

Kuchnia wyposażona jest w niezbędny podstawowy sprzęt –garnki, talerze ,akcesoria 

kuchenne/8000  zł  szkoła  otrzymała  z  MOPS/  .Ze  względu  na  zwiększoną  liczbę 

obiadów kuchnia musiała zostać doposażona w dodatkowe garnki , środki pochodziły 

z budżetu szkoły.
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Kuchnia  i  zaplecze  kuchenne  wymaga  nadal  doposażenia  zgodnego  z  zasadami 

HCCP/szafki zamykane, zabezpieczenie przed komarami w oknach/.Ponadto należy 

lepiej zorganizować stanowisko pracy dla intendentki tj. szafka i komputer.

W związku  z  wprowadzonymi  zmianami  i  uruchomieniem stołówki  szkolnej   Pani 

Dyrektor Agata Basaraba przybliżyła komisji  jak wygląda zatrudnienie sa to nowe 

stanowiska pracy :

• Przedszkole – 2 nauczycieli w tym 1 w niepełnym wymiarze,

• Kucharka -1 etat

• Pomoc kucharki ½ etatu

• Intendentka – ½ etatu

• Sprzątaczka ¼ etatu,

• Referent ds. finansowych ¼ etatu 

• Zwiększenie o 4 osoby zatrudnienia

• 1,6 etatu nauczyciela 

• ¾ etatu adm.

• 1 i ¾ etatu obsługi

Ze względu na zwiększoną liczbę osób zatrudnionych powinien być zwiększony etat 

pracownika ds. BHP. Urząd Pracy finansuje zatrudnienie pomocy kucharki ,pomocy 

wychowawcy.

Utrzymanie obiektu :

1) wzrost kosztów wywozu nieczystości za 1,5 mc-55m3 z czego 43m3 dotyczy 

zbiornika przedszkolnego,

2) wzrost zużycia wody –stosownie do ilości ścieków,

3



3) wzrost  kosztów pozostałych mediów

Potrzeby szkoły:

1. Utwardzenie drogi dojazdowej do zbiorników wybieralnych

2. Doposażenie kuchni. 

3. Doposażenie  sal przedszkolnych.

4. Zorganizowanie świetlicy szkolnej – na 2 godziny dziennie.

Radna  Maria  Kucia  zapytała  czy  pani  kucharka    ma  odpowiednie  kwalifikacje  , 

głównie związane z podstawowymi zasadami przygotowania posiłków, czy te posiłki 

sa zgodne z obowiązującymi normami.

Dyrektor Agata Basaraba odpowiedziała że  tak , pani jest po odpowiednim szkoleniu 

w Sanepidzie , etatu intendentki nie ma ale jadłospis jest ustalany wspólnie i jest 

zgodny  z  wszelkimi  normami  żywieniowymi.  Jadłospisy  są  przygotowywane 

dekadowo, panie sa przygotowane , oszacowana stawka żywieniowa w przedszkolu 

to 2,80 , a w szkole za obiad dziecko płaci 2,20.Mieścimy sie w tych stawkach , 

korzystamy  również  z  pomocy  banku  żywności.  Dużo  pomaga  nam  MOPS 

dożywianych jest z MOPSU 21 uczniów i 11 dzieci przedszkolnych .W przedszkolu jest 

zatrudniona  na  staż  Pani   pomoc nauczyciela  wychowawcy  w przedszkolu  ,która 

kieruje również ruchem dzieci na stołówce ,Urząd pracy będzie refundował jej koszty 

zatrudnienia  do  końca  lutego a  my jako  szkoła  zdeklarowaliśmy się  płacić  przez 

kolejne 4 miesiące zatrudnienia  .W kuchni jest również pani z UP która odbywa staż 

i  będziemy próbować aby ta pani mogła u nas pracować do czerwca ponieważ jest 

duża ilość posiłków wydawanych , a pani jest bardzo solidna i pracowita.
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Następnie Pani Dyrektor oprowadziła członków komisji po budynku szkolnym i części 

przedszkolnej , kuchni, zapleczu kuchennym. 

W dyskusji  dot.   kosztów utrzymania  obiektów szkolnych  Pani  Dyrektor  zwróciła 

uwagę   na  zwiększone  koszty   wywozu  nieczystości  i  zużycia  wody.  W  wyniku 

zwiększonej ilości ścieków , zbiorniki wybieralne  muszą być często opróżniane , a w 

ostatnim  czasie  pojawiły  się  kłopoty  i  problemy  z  wywozem  .  Powodem  tych 

kłopotów jest zły stan nawierzchni drogi dojazdowej do zbiorników fekalnych  , po 

opadach deszczu wręcz nie możliwe  jest dojechanie ciężkim sprzętem  aby móc te 

zbiorniki opróżnić a ścieków jest coraz więcej. 

Radna Maria Kucia  stwierdziła, że roczne  funkcjonowanie i wywożenia zbiorników 

fekalnych  to w przybliżeniu koszty budowy  przydomowej oczyszczalni  ścieków , 

należy  rozważyć  czy  przydomowa  oczyszczalnia  ścieków  nie  byłaby  lepszym 

rozwiązaniem.

Radna Maria Kądziołka – z wyliczeń przedstawionych przez Panią Dyrektor, oraz z 

moich  własnych  obserwacji,  jednoznacznie  wynika,  że  przydomowa  oczyszczalnie 

ścieków będzie rozwiązaniem o wiele tańszym. Za jednorazowe opróżnienie zbiornika 

płacę  150,oo  zł.,  to  ile  musi  kosztować  Panią  Dyrektor  tak  częste  opróżnianie 

zbiornika.  Muszą  zostać  wybudowane  przydomowe  oczyszczalnie  ścieków  przy 

obiektach użyteczności publicznej,                           w miejscowościach, gdzie nie 

ma kanalizacji. 

 

Następnie Naczelnik Wydziału EKIS Józef Cierniak przybliżył komisji informacje dot. 

możliwości utworzenia Zespołu Przedszkolno -  Szkolnego. W obecnej chwili  nie ma 
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możliwości powołania takiego zespołu , placówka może nadal funkcjonować  tak jak 

funkcjonuje bez żadnego problemu. Tylko w jednym przypadku można utworzyć taki 

zespół jeśli funkcjonuje w pobliżu lub obok przedszkole. U nas takich możliwości nie 

było bo przedszkola nie było, był tylko jeden oddział przedszkolny zerówkowy przy 

szkole podstawowej .W związku z tym po konsultacji z Kuratorium Oświaty jest tak 

jak obecnie szkoła funkcjonuje nie ma w tym przypadku żadnego konfliktu prawnego 

, wiadome jest ze przedszkole jest pod zarządem dyrektora szkoły bo sa to oddziały 

szkolno-przedszkolne. 

Radny Franciszek Brzyk zapytał jak te zapisy przekładają się na panią dyrektor jakie 

są korzyści lub minusy z tego tytułu ?Nie ma zespołu, pani dyrektor jest dyrektorem 

jednej i drugiej placówki , nie ma zastępcy , takiej sytuacji drugiej w naszej gminie 

nie ma jak w Buczu.

Naczelnik Józef Cierniak odpowiedział ,że na dzień dzisiejszy jeszcze funkcjonuje to 

na starych zasadach , z dniem 1 stycznia będzie  zmiana, obniżone zostanie ilość 

godzin pani dyrektor  o 2 godziny dydaktyczne i dodatek funkcyjny również ulegnie 

zmianie.

Dyrektor Agata Basaraba stwierdziła ,że rozwiązania jakie zostały wprowadzone w 

bieżącym roku szkolnym w SP Bucze , są dobrym rozwiązaniem bo nie spowodowały 

wielkiej rewolucji. Obowiązków napewno nie ubyło tylko przybyło , ale nie ma z tego 

tytułu żadnych zawirowań .Jest w szkole stołówka, dzieci i rodzice są bardzo z tego 

zadowoleni .Dzieci  korzystają chętnie ze stołówki , coraz więcej ich przybywa i w 

związku z tym zachodzi potrzeba zwiększenia  nadzoru  pedagogicznego nad tymi 
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uczniami.  Zwiększył  się   zakres  obowiązków  a  nie  ma  żadnej   możliwości 

zastępstwa,powoduje to taką sytuację że są różne potrzeby wyjazdu i  załatwiania 

pewnych formalności a w tym czasie w szkole nie ma żadnego zastępstwa .

Naczelnik Józef Cierniak wyjaśnił że w Muszynie funkcjonują podobne zespoły jak w 

Buczu . Przedstawił jakie są możliwości rozwiązania problemu braku zastępstwa za 

dyrektora szkoły w razie jego nieobecności. 

Radna Maria Kądziołka  zwróciła się do Naczelnika Cierniaka  o  poważne rozważenie 

propozycji  komisji  dot. zorganizowanie pełnego zastępstwa za Panią Dyrektor SP w 

Buczu na czas jej nieobecności.

Ad.3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny  w 

szkołach   prowadzonych  przez  Gminę  Brzesko.  (Informacja  stanowi  załącznik  do 

protokołu komisji)

Naczelnik Józef Cierniak  omówił sposób przygotowania przedmiotowej informacji .

Radny Franciszek Brzyk zwrócił uwagę komisji, iż tak jak jest to zawarte w informacji 

obowiązkiem szkół  jest  analiza wyników sprawdzianu i  egzaminu. Każda ze szkół 

takie analizy przeprowadza w różnej formie  , szkoła to robi bo są to wytyczne do 

pracy na kolejny rok szkolny .To co pan Naczelnik nam przedstawił jest kwintesencją 

tego  co  się  dzieje  w  szkołach  .Jeśli  byłyby  jakieś  uwagi  i  wnioski  do  tego 

opracowania  to  można się  zwrócić  za  pośrednictwem Pana Naczelnika jak  szkoły 

realizują  zadania typowo pedagogiczne , jakie szkoły wyciągają np. wnioski  dot. 

wyników egzaminów i sprawdzianów .
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Dyrektor  Agata  Basaraba  –  ustosunkowała  się  do  wyników  z  egzaminu 

kompetencyjnego w SP Bucze , co należy poprawić w tym zakresie aby było lepiej. 

W dyskusji komisja omówiła potrzebę budowy dla potrzeb SP w Buczu  przydomowej 

oczyszczalni ścieków  oraz dla innych obiektów oświatowych .

Wnioski komisji :

1. Komisja zapoznała się  z funkcjonowaniem  Publicznej Szkoły Podstawowej 

oraz Publicznego Przedszkola w Buczu  i ocenia obecny stan  placówki jako 

bardzo dobry zarówno w sferze  bazy lokalowej jak i zarządzania. Głosowano 

jednogłośnie 

2. Komisja  wnioskuje   o  pilne  podjęcie  działań   związanych  z  budową  i 

uruchomieniem  przydomowych oczyszczalni ścieków tak przez SP w Buczu, 

jak  również  przy  wszystkich   innych  obiektach  gminnych/oświatowych/  nie 

podłączonych do systemu  kanalizacji  liniowej .Głosowano jednogłośnie

3. Komisja  wnioskuje  do  Burmistrza  Brzeska   o  rozwiązanie  problemu 

zarządzania  w  placówkach  oświatowych,  w  których  nie  ma   powołanego 

etatowego  zastępcy  na czas nieobecności dyrektora placówki.  Głosowano 

jednogłośnie 

4. Komisja  przyjęła  do wiadomości  Informację z  realizacji  zadań oświatowych 

szkół  i  przedszkoli  prowadzonych  przez  Gminę  Brzesko  w  roku  szkolnym 

2008/2009.
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Ad.4.W sprawach bieżących komisja omówiła:

Radny  Franciszek  Brzyk  przypomniał,  że  na  poprzednim  posiedzeniu  komisji 

omawialiśmy temat regulaminów ,które miały dotyczyć różnego rodzaju obiektów na 

terenie  gminy.  

Tak  jak  mówił  nam pan Naczelnik  było  to  również  tłumaczone  na  sesji,  że  jest 

przygotowany  pakiet  regulaminów  dot.  użytkowania  obiektów  sportowych.  My 

przyjęliśmy tylko jeden regulamin dot. terenów ogródków zabawowych  i przyjęliśmy 

to  na  sesji  w  formie  uchwały.  Tak  jak  pan  naczelnik  mówił  jest  to  projekt 

przygotowany i skierowany do radców prawnych .Na dzień dzisiejszy   jest gotowy 

ten materiał zaopiniowany przez radcę prawnego który jest przy Wydziale Oświaty , 

jest  zaopiniowany  pozytywnie.  Ten  pakiet  pan  naczelnik  przekazał  Panu 

Przewodniczącemu ale nie mogliśmy go dzisiaj z Biura Rady otrzymać .Wydawało się 

to logiczne ponieważ wie że dyrektorzy na posiedzeniu dyrektorów omawiali  taką 

potrzebę i konieczność. W związku z powyższym zostało to skierowane do organu 

prowadzącego i do Wydziału. Wydział przygotował taki pakiet, i dlatego kiedy pojawił 

się na komisji ja nie występowałem przeciwko Panu Przewodniczącemu ,że tam coś 

przygotował  bo  ileś  lat  nie  było  to  przygotowywane  ,  bo  on  chyba  nie  był 

doinformowany o tym, że już taki wniosek dyrektorów był i to się dzieje. Zostało to 

przygotowane , część  już przyjęliśmy w formie uchwały  natomiast pozostała cześć 

była już po konsultacjach w szkołach i  na dzień dzisiejszy jest to zaopiniowane i 

przygotowane w formie  aktu który wejdzie w życie zarządzeniem Burmistrza Brzeska 

.
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Poprosił  aby  dzisiaj  Pan  Naczelnik   przedstawił  go  komisji  ,  abyśmy  mogli  to 

zaopiniować i aby można to było wdrożyć w życie jak najszybciej ,ponieważ  szkoły 

na to czekają.

Radna  Maria  Kądziołka-  zadała  pytanie:  czy  jeżeli  ten  materiał  ma  zostać 

wprowadzony     w drodze zarządzenia Burmistrza to czy komisja ma go opiniować?

W dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej i otrzymaliśmy projekt 

uchwały  w  tej  samej  sprawie  do  zaopiniowania  przygotowany  przez  pana 

przewodniczącego. 

Radny Franciszek Brzyk –uważa że Pan Przewodniczący jest chyba trochę „ w gorącej 

wodzie kąpany”, bo  mówiliśmy na poprzedniej komisji, że merytoryczna komisja ma 

się wypowiedzieć  w tej sprawie .Na ostatniej komisji głosowaliśmy za tym,  skoro 

jest to przygotowane jako pakiet który już został skierowany do konsultacji radców 

prawnych to nie ma sensu procedować nad uchwałami , które na dzień dzisiejszy 

były dwubiegunowo przygotowywane.

Radna Maria Kądziołka - wszystko się zgadza tylko radny Brzyk proponuje, aby teraz 

komisja zapoznała się z tym materiałem, którego wcześniej nie miała, który jest dość 

obszerny.

Radny  Franciszek  Brzyk  odpowiedział,   chciałbym aby  Pan  Naczelnik  przedstawił 

komisji pakiet , który jest przygotowany po to ,aby  wejść w życie  zarządzeniem 

Burmistrza. Jeśli ma wejść zarządzeniem burmistrza to pan naczelnik nas z tym tylko 
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zapozna i nie będzie takiej opinii  jak opiniujemy uchwały, bo tego materiału  nie 

będziemy na najbliższej sesji przyjmować.

Radna  Maria  Kucia  –stwierdziła,  że  tak  ale  jeśli  radna  Kądziołka  miała  wczoraj 

posiedzenie komisji i otrzymała do opinii inny materiał niż ma dziś pan naczelnik no 

to wobec tego co będzie ostatecznie na sesji głosowane?

Radna Maria Kądziołka - na posiedzeniu komisji rewizyjnej zdecydowaliśmy, że ten 

projekt  uchwały  przekazujemy  do  opinii  komisji  merytorycznej.  Projekt  uchwały 

został odesłany do komisji oświaty.  Okazało się, że wczoraj pan naczelnik  złożył 

nowy   materiał  w  tej  sprawie,  więc  pyta,  dlaczego  tak  długo  trwało  jego 

przygotowanie  i  dlaczego  członkowie  komisji  nie  otrzymali  go  na  dzisiejsze 

posiedzenie  ?

Radny Franciszek Brzyk-zapytał , na jakiej podstawie  komisja rewizyjna zajmowała 

się  tym projektem uchwały?

Radna Maria Kądziołka - omawialiśmy przedmiotowy projekt uchwały, gdyż został on 

przekazany komisji do zaopiniowania. Komisji rewizyjna  analizuje wszystkie projekty 

uchwał jakie są kierowane na sesję Rady Miejskiej.

Radny  Franciszek  Brzyk  stwierdził,  czyli  pan  przewodniczący  skierował  ponowie 

projekt do komisji nie czekając na ostateczne rozstrzygnięcie komisji merytorycznej  !
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Radna Maria Kądziołka -  skoro wyniknęła taka sytuacja zaproponowała, aby tego 

projektu uchwały nie wprowadzać do porządku obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej. 

Niech nam pan naczelnik te dokumenty które przygotował  przekaże. Mamy projekt 

uchwały przygotowany przez pana przewodniczącego i porównajmy te dokumenty.

Radny  Franciszek  Brzyk  stwierdził,  należy  zmienić  tryb  postępowania,  bo  jeżeli 

okazuje się że nie jest to wymagane w drodze uchwały i do tego zmierzał ,to pan 

naczelnik dzisiaj zapozna nas tylko z tymi materiałami które zostały przygotowane. 

Jeśli  jest  wola komisji  aby  te materiały członkowie otrzymali   to nic nie stoi  na 

przeszkodzie aby je skserować . Jeśli jednak ma to być wprowadzone zarządzeniem 

burmistrza to nie jest wymagana taka procedura jak przy podjęciu uchwał i nie musi 

ten materiał być  tak opiniowany jak na sesje RM,  bo i tak  czy będzie opinia teraz 

na  sesję  taka  czy  inna  to  tylko  uchwała  może  nie  być  głosowana,  natomiast 

zarządzenie Burmistrza ukaże się  z konkretną datą.

Radna Maria Kądziołka -  radni otrzymali projekt uchwały do analizy również z  opinią 

radcy prawnego, więc nie będziemy się tutaj dzisiaj zbywać, kto ma rację. Mamy 

opinię radcy i  pan naczelnik zapewne też ma na swoim dokumencie taką opinię. 

Niech prawnicy siądą         i niech się zastanowią w jakiej formie ma to być przyjęte, 

jakim aktem prawnym i wtedy na sesji  przyjmiemy stosowną uchwałę.

Radna złożyła wniosek o przesunięcie tego tematu na kolejne posiedzenie komisji i 

kolejną sesję Rady Miejskiej.

Radny  Franciszek  Brzyk  uważa,  że  chyba  nie  jest  problemem dla  prawników  co 

opiniują tylko to co im kto daje do opinii . Gdyby pan przewodniczący porozmawiał z 
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Panem Naczelnikiem wcześniej  to  by się   dowiedział   że  może być ten materiał 

przyjęty  zarządzeniem. Przez nas została ta procedura została wstrzymana  dlatego 

że  uzyskaliśmy  informacje  iż  jest   przygotowywany  inny   projekt  przez  Wydział 

Edukacji.

Radna Maria Kądziołka ponowiła swój wniosek - jeżeli prawnicy powiedzą,  że musi 

to być wprowadzone uchwałą, to RM będzie to rozpatrywała jako projekt uchwały, a 

jeśli  nie  to  wprowadzi  to  zarządzeniem  pan  burmistrz.  Radna  wnioskuje  o 

przesunięcie tego tematu na kolejne posiedzenie komisji, bo tak praktycznie to nie 

mamy żadnych materiałów. Co przeszkadza w tym, abyśmy ten temat  przenieśli na 

kolejne posiedzenie komisji?

Radny Franciszek Brzyk odpowiedział,  ja  tylko chciałem aby dzisiaj  pan naczelnik 

zapoznał nas z tym co zostało przygotowane .Czy to będzie w formie zarządzenia 

Burmistrza  czy  w drodze  uchwały  ,   mamy radcę prawnego przy  wydziale  który 

zajmuje się sprawami oświatowymi  ,   uważa że akty dotyczące oświaty powinny 

trafiać  właśnie  do  tego  radcy   prawnego,  aby  jeden  radca  prawny  opiniował 

wszystkie sprawy oświatowe, bo po to został  zatrudniony i  jemu jest  to zlecane. 

Dlatego  postawi  wniosek na Radzie Miejskiej aby nie było takiego dualizmu. Na 

poprzedniej  komisji  uznaliśmy   że  nie  chcemy  procedować   dalej  nad  pewnymi 

dokumentami i pan przewodniczący się z tym zgodził. Skoro inne dokumenty jako 

pakiet zostały na wniosek dyrektorów przygotowane , skonsultowane czyli ten cykl 

był bardziej wydłużony. Czy ma to być w formie zarządzenia Burmistrza czy uchwały 

jest sprawą drugorzędną bo to jest typowo prawnicza decyzja .
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Radna  Maria Kądziołka  zwróciła się z zapytaniem do Naczelnika Cierniaka, skoro już 

tak dawno był ten temat przygotowany to dlaczego pan naczelnik  nie przedstawił go 

do  analizy  na  poprzednim  posiedzeniu  komisji?  Przecież  spotykamy  się  na 

posiedzeniach komisji raz      w miesiącu? Jak pan naczelnik działa, że od wiosny  nie 

zdążył  zaopiniować materiału pod względem prawnym  ?

Radna ponownie zawnioskowała o przegłosowanie jej  wniosku i przełożenie tego 

tematu na następne posiedzenie komisji i kolejną sesję RM.

Naczelnik  Józef  Cierniak  odpowiedział,  jak ja mogłem przedłożyć ten materiał  do 

analizy  komisji  ,  skoro  nawet  nie  wiedziałem  że  taki   projekt  uchwały  będzie 

analizowany przez komisję. Następnie przybliżył komisji co zostało w tym temacie 

zrobione , temat ten pojawił się  na wiosnę w czasie  spotkania Pana Burmistrza z 

Dyrektorami szkół.

Radny Franciszek Brzyk – poinformował komisję ,że  gdy dowiedział się że ma dziś 

poprowadzić  posiedzenie  komisji  a  wiedząc   jaka  była  dyskusja  na  ostatnim 

posiedzeniu komisji , zadzwonił do Pana Naczelnika i zapytał go  osobiście, czy ma 

ten pakiet o którym mówiliśmy na ostatniej komisji ,że chcemy go od pana uzyskać 

czy  jest  on  już  gotowy.  Nie  wiedział  nic  o  tym  że  w  dniu  wczorajszym  na 

posiedzeniach komisji coś w tym temacie było procedowane .Uważa ,że jeśli tak było 

zrobione to  jest  to  błąd  pana  przewodniczącego,  że nie  poczekał.  Skoro  była  to 

kwestia kilku dni , a wiedział o tym na poprzednim posiedzeniu komisji  na którym 

był obecny, że jest to na ukończeniu, że tylko   od radcy prawnego zależy kiedy to 

zaparafuje  to nie należało się śpieszyć i wprowadzać poprzednich  projektów uchwał 

na komisję, bo to w pewnym momencie wprowadza dualizm .
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Radny Franciszek Brzyk  wyjaśnił  komisji, iż temat nie był ujęty w porządku obrad 

jako osobny punkt,  tylko do rozpatrzenia  w sprawach bieżących.  Zapytał  czy  w 

związku  z  tym  komisja  w  sprawach  bieżących  chce  wysłuchać  informacji  pana 

naczelnika na temat  propozycji zapisów zawartych w tym pakiecie , które posłużą 

nam potem  do przygotowania  zarządzenia Burmistrza. Jeśli chodzi o opiniowanie 

tych materiałów na najbliższą sesję , to my tych materiałów dzisiaj nie mamy , nie 

mieliśmy  również tego tematu  ujętego w porządku obrad więc tym się dzisiaj nie 

zajmujemy.  Formalnie  komisja  nie  może  zaopiniować  wniosku  radnej  Kądziołka 

ponieważ my tego dzisiaj  materiału nie mamy i nie zajmujemy się tym materiałem w 

takim kontekście jak  zajęli się tym członkowie komisji Rewizyjnej.

Radna Maria Kądziołka - komisja rewizyjna nie zajmowała się tym tematem ponieważ 

członkowie  uznali,  aby   przekazać  go  do  zaopiniowania  Komisji  Oświaty.  Pan 

Naczelnik  Cierniak  nie  przekazał  nam   żadnych  innych   materiałów,  więc  nie 

mogliśmy się nimi zajmować.

Naczelnik Józef Cierniak odpowiedział , aby przekazać powyższe  materiały do Biura 

Rady  otrzymałem  polecenie  od  Pana  Sekretarza,  więc   te  materiały   pan 

przewodniczący otrzymał. Co pan przewodniczący zrobił z tym materiałem nie wiem, 

ale wyraźnie powiedziałem panu przewodniczącemu  że nie jestem radcą prawnym i 

nie będę wchodził w szczegóły. Który materiał  jest dobry a które nie to od tego są 

radcy prawni niech o tym zadecydują i na tym moja rola się skończyła.

Radny Franciszek Brzyk zwrócił uwagę ,że w tej chwili mamy 4 radców prawnych i 

na każdej sesji są kłopoty z projektami uchwał .Dajmy to radcom prawnym do opinii 
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bo na czymś musimy się oprzeć. Radny ma znajomych w Rzeszowie, gdzie jest tylko 

jeden radca prawny, zajmuje się on sprawami oświatowymi i nie ma z tego tytułu 

żadnego problemu.

Radna Maria Kądziołka - każdy radca prawny może wydać inną opinię.. Pani radca od 

zadań oświatowych  wydała na poprzedniej sesji opinię prawną do projektu uchwały 

w  sprawie  ZOSiP.   Dokonując  analizy  uchwały  „matki”   oraz  zmieniającej  którą 

otrzymali  radni   do zaopiniowania,  stwierdziła  że te materiały były  po prostu źle 

przygotowane. Obie uchwały,  pierwotna i  zmieniająca nie zostały dokładnie ze sobą 

zderzone. Nie wyraża zgody na to, aby radni na sesję otrzymywali  takie buble, jakie 

otrzymali na dwóch ostatnich sesjach. Po to zatrudniamy radców prawnych, aby oni 

badali  pod względem prawnym przedkładane im materiały.  Nie może być tak, że 

otrzymujemy zmiany do uchwał,  a nie otrzymujemy uchwały „matki”.

Radny  Franciszek  Brzyk  zgodził  się  ze  swoją  przedmówczynią  ,  my  jako  radni 

otrzymujemy materiały juz zaopiniowane przez radców prawnych , ale wolałby  aby 

ta  inicjatywa  uchwałodawcza  była  poprzedzona  konkretnymi  działaniami. 

Przygotowanie   materiałów  nad  którymi  teraz   dyskutujemy  taką  drogę  właśnie 

przeszło bo zaczęto konsultacje od dyrektorów szkół .Są opinie dyrektorów szkół i na 

końcu jest również opinia radcy prawnego. Musimy komuś w końcu  zawierzyć , bo 

ktoś to przecież sprawdza. Jeśli na końcu przygotowań mamy jeszcze jakieś uwagi to 

możemy je zgłosić, jak np. na ostatniej sesji miało to miejsce lub na komisjach. Aby 

nie było tak jak było na ostatniej sesji że otrzymujemy projekt uchwały z parafką 

radcy prawnego a potem okazało się że uchwały zostały źle przygotowane. Są to 

sprawy bardzo ważne, radny uważa że jeżeli to przygotowanie materiałów trwało juz 
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tyle czasu to nic się takiego nie stanie jak poczekamy jeszcze miesiąc czy dwa, to nie 

ma znaczenia.  Jeśli  to ma pójść drogą zarządzenia Burmistrza ,to jak to zostanie 

dobrze dopracowane , my jako komisja –tak rozumiem- tylko grzecznościowo się z 

tym zapoznajemy dzisiaj.

Radna  Maria  Kądziołka  -   absolutnie  nie   możemy   wchodzić  w  kompetencje 

dyrektorów  szkół,  dyrektorzy wypracowali  sobie  pewne działania  i   nie  możemy 

zmuszać ich do zmian. To oni najlepiej wiedzą jak rozstrzygnąć pewne sprawy bo są 

administratorami obiektów.

Radny Franciszek Brzyk- zgodził się z radną Kądziołka, myśli że w dniu dzisiejszym 

komisja  może się tylko zapoznać z pakietem propozycji.

 

Naczelnik  Józef  Cierniak  zobowiązał  się  dostarczyć  członkom  komisji  kserokopie 

powyższych materiałów i na następnym posiedzeniu komisja Oświaty szczegółowo 

zapozna się z nimi.

Radny Franciszek Brzyk uważa ,że nie rolą  komisji  jest poprawianie tego dokumentu 

jeżeli już został skonsultowany z dyrektorami .My jako komisja możemy się dzisiaj 

krótko  z  tym  materiałem  zapoznać  ,  możemy  również  zobowiązać  dzisiaj  pana 

naczelnika  aby  z  panem  przewodniczącym  czy  też  z  panem  sekretarzem 

skonsultowali z radcami prawnymi w jakiej formie to ma pójść. Jeżeli się okaże że nie 

może  to  być  w  formie  zarządzenia  tylko  uchwały  Rady  Miejskiej  to  musi  być 

ponownie ten materiał skierowany na posiedzenie komisji bo i tak dzisiaj tej opinii nie 

podejmiemy.
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Członkowie komisji  zgodzili się z wypowiedzią radnego Brzyka.

Następnie Naczelnik Józef Cierniak krótko omówił  jakie są kompetencje dyrektora 

placówki przy wynajmie pomieszczeń  szkolnych.

Radna  Maria  Kądziołka  -  przedstawione  propozycje  zapisów  należy  skonsultować 

z dyrektorami placówek, czy aby tak szczegółowe  zapisy nie będą dla nich zbytnim 

utrudnieniem. Chodzi o to, aby im nie utrudniać pracy, aby ten dokument przed jego 

podjęciem  był  jeszcze  raz  skonsultowany  na  spotkaniu  dyrektorów.  Umowy 

podpisywane  przez  Dyrektorów  z  wynajmującymi  określają  bardzo  szczegółowo 

prawa i obowiązki stron.

Radny Franciszek Brzyk zaproponował, aby po zapoznaniu się z tym dokumentem 

komisja wyraziła swoją opinię by ten dokument  przed wprowadzeniem  w życie  był 

jeszcze raz skonsultowany przez zespół dyrektorów.

Naczelnik Józef Cierniak  wyjaśnił, że ten materiał był konsultowany z dyrektorami 

którzy  punkt  po punkcie  analizowali  wszystkie  zapisy.  Ten regulamin jest  bardzo 

szczegółowy ponieważ dyrektorzy  się boją  wszelkich wypadków i różnych rzeczy 

które się dzieją na salach  i na boiskach. 

Radna Maria Kądziołka uważa, że regulamin winien być pewnym wzorcem działania, 

a wszystkie szczegóły winna zawierać umowa.

Po dyskusji podjęto wniosek o treści:
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Komisja  wnioskuje,   aby  na  kolejne  posiedzenie  przedstawić  do  analizy    pakiet 

uregulowań prawnych, w sprawie określenia zasad  i trybu korzystania z obiektów 

sportowych  stanowiących  własność  Gminy  Brzesko.  Powyższe  propozycje   winny 

zostać jeszcze raz skonsultowane  na spotkaniu zespołu dyrektorów  szkół , a kwestię 

czy te zasady mają być przyjęte w formie Uchwały Rady Miejskiej czy też zarządzenia 

Burmistrza  Brzeska   należy  pozostawić  do  rozstrzygnięcia  radcom  prawnym. 

Głosowano jednogłośnie 

Ponadto komisja omówiła :

Radny Franciszek Brzyk  zwrócił się do Naczelnika Wydziału EKiS Józefa Cierniaka  z 

wnioskiem o przygotowanie na najbliższą sesję Rady Miejskiej projektu uchwały w 

którym zostaną  zaktualizowane  obwody  szkolne, ponieważ powstały nowe  ulice 

lub nadano nowe nazwy ulicom juz istniejącym .

W mieście obwody szkolne są określane głównie na podstawie ulic i  w związku z 

powyższym dyrektor szkoły nie ma podstawy prawnej do tego aby wiedzieć czy dana 

ulica należy do jego obwodu szkoły czy też nie. 

• Komisja zapoznała się z pismem  Komendy Hufca  ZHP w Brzesku w sprawie 

obchodów stulecia ruchu harcerskiego .

Radny Franciszek Brzyk przypomniał że Pani Komendant była kiedyś na posiedzeniu 

naszej komisji i wspominała o tych obchodach ,pan Przewodniczący obiecał wówczas 

druhnie komendant pomoc w staraniu się o środki finansowe .Hufiec  otrzymał  od 

pana burmistrza  środki finansowe poza konkursem na delegacje węgierską z pakietu 

środków alkoholowych, ponieważ nie przystąpił do konkursu.
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Radna  Maria  Kądziołka  przypomniała,  że   chcący  realizować  te  wszystkie 

przedstawione działania  Komenda Hufca winna wystartować w konkursie.

Radny Franciszek Brzyk odpowiedział , tak Hufiec winien wystartować w konkursie 

nie powinien być inaczej traktowany bo jest takim samym stowarzyszeniem jak inni. 

Mają gotowy program działania  to tylko należy go wdrożyć , wykonać kosztorys a w 

miesiącu styczniu będzie ogłoszony nabór  to mogą w nim wystartować.

Opina komisji:

Komisja przyjęła do wiadomości pismo Komendy Hufca  ZHP w Brzesku w sprawie 

obchodów  stulecia  ruchu  harcerskiego  wskazując,  że  o  środki  na  organizację 

niektórych  imprez  ZHP  może  występować  poprzez  organizowane  przez  Gminę 

konkursy, podobnie jak robią to corocznie inne Stowarzyszenia.

• Komisja zapoznała się z pismem TKKF Sokół w Brzesku  dot. zabezpieczenia w 

budżecie  roku  2010  środków  finansowych  na  remont  budynku  Kręgielni  i 

remont  torów kręglarskich  i  kieruje  powyższy  wniosek  do  omówienia  przy 

analizie  projektu  budżetu  Gminy  Brzesko  na  2010  rok.  Głosowano 

jednogłośnie 

• Komisja zapoznała się ze stanowiskiem Związku Nauczycielstwa Polskiego w 

Brzesku  dot. rozliczenia dodatków uzupełniających dla nauczycieli.

Wyjaśnień do pisma jw. udzielił komisji Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak .
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W  dyskusji  komisja  uznała  iż  należy  poczekać  z  wypłatą   dodatków  do  czasu 

ukazania się  jednoznacznych przepisów i wykładni prawnej w tym temacie. 

Opinia komisji :

Komisja zapoznała się ze stanowiskiem Związku Nauczycielstwa Polskiego w Brzesku 

dot. rozliczenia dodatków uzupełniających dla nauczycieli.

Na zakończenie posiedzenia komisji Naczelnik Józef Cierniak  omówił wg. załącznika 

do  protokołu  zestawienie  wniosków  wpływających  do  Burmistrza  Brzeska  od 

dyrektorów placówek oświatowych  od 1 lipca do 15 października 2009 roku.

Opinia komisji:

Komisja  przyjęła  do  wiadomości  zestawienie   wniosków i  pism wpływających  do 

Burmistrza Brzeska od dyrektorów placówek oświatowych za okres od 1 lipca do  

15 października 2009 roku przygotowane  przez Naczelnika WEK i S.. 

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.

obrady trwały od godz.9.00-14.00

Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty Kultury i 

Sportu Rady Miejskiej w  Brzesku 

mgr Franciszek Brzyk

Protokołowała: Inspektor Marta Kółkowska  
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