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Protokół Nr 35/2013 

z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku  z dnia                   

17 kwietnia 2013 r. odbytego w sali obrad  Urzędu Miejskiego  w Brzesku 

przy ul. Głowackiego 51. 

 

Komisja Oświaty  obradowała w składzie: 

 

1.  Radny Kazimierz Sproski - Przewodniczący Komisji; 

2.  Radny Franciszek Brzyk -  członek Komisji; 

3.  Radny Jarosław Sorys  – członek Komisji. 

4.  Radna Maria Kądziołka – członek Komisji; 

6.  Radna Ewa Chmielarz – członek komisji;  

7.  Radna Maria Kucia – członek komisji; 

8. Radna Halina Mrówka –członek Komisji. 

 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

 

1. Naczelnik Wydziału EKIS UM Józef Cierniak; 

2. Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka  

3. Skarbnik Gminy Celina Łanocha 

4. Dyrektor MOPS Bogusława Czyżycka – Paryło 

5. Dyrektor Szkoły Muzycznej w Brzesku Agnieszka Tęczar 

 

Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Komisji Kazimierz Sproski. 

Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad komisji.  

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

  

Przewodniczący Komisji  Kazimierz Sproski przedstawił proponowany porządek obrad – 

zawarty w zaproszeniu - stanowiący załącznik nr 2 do protokołu.   

 

porządek posiedzenia komisji: 

1. Analiza wykonania budżetu Gminy Brzesko za rok 2012.  

2. Analiza sprawozdania z funkcjonowania MOPS za rok 2012. 

3. Analiza stanu organizacji przedszkoli Gminy Brzesko pod względem zapotrzebowania 

na nowe miejsca dla dzieci w wieku przedszkolnym. 

4. Przyjęcie protokołu z   poprzedniego posiedzenia komisji. 

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski – zaopiniowanie pism wpływających do komisji i 

projektów uchwał na sesję w miesiącu kwiecień br. 

6. Zapoznanie się z działalnością Szkoły Muzycznej w Brzesku – wizja lokalna; plany 

rozwoju i dalszego funkcjonowania Placówki. 

 

Ad.1. Analizę wykonania budżetu Gminy Brzesko za rok 2012 przedstawiła Skarbnik 

Gminy Celina Łanocha. 

W nawiązaniu do przedstawionego sprawozdania  radni zadawali pytania dot: 

 braku realizacji  inwestycji budowy budynku komunalnego wielorodzinnego; 

 nie wykorzystanych środków finansowych  z dotacji celowych; 

 Na zapytania odpowiedzi udzieliła Skarbnik Celina Łanocha, odpowiedziała, że  nie 

wykorzystane środki z dotacji celowej dot. w głównej mierze pięcioraczków i  jest to  

niezależne od gminy. 
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Po dyskusji opinia komisji: 

Pozytywnie zaopiniowano sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Brzesko za rok 2012. 

Głosowano 5 za, 1 wstrzymujący; 
 

Ad.2. Analiza sprawozdania z funkcjonowania MOPS za rok 2012. 

Analizy  jw. dokonała Dyrektor MOPS w Brzesku Bogusława Czyżycka – Paryło – 

sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu komisji. 

 

Radny Kazimierz Sproski zapytał czy wszystkie rodziny w Gminy Brzesko, które  wymagają 

pomocy Ośrodka  ta pomoc otrzymują ?. 

 

Pani Dyrektor MOPS w Brzesku Bogusława Czyżycka – Paryło odpowiedziała , jeśli rodzina 

wyrazi na to zgodę to zawsze pomoc otrzymuje, tym bardziej jeśli w rodzinie są dzieci. 

Pracownicy socjalni starają się dotrzeć do takich rodzin i pomagają. Wszystkie osoby i rodziny, 

które wymagają pomocy MOPS taką pomoc otrzymały. Do końca nigdy  nie uda się przewidzieć 

co w tej rodzinie może się jeszcze wydarzyć, ale robimy wszystko, aby zapobiegać 

niepotrzebnym  konfliktom i przykrym zdarzeniom. 

 

Radna Ewa Chmielarz zapytała, jaki ogólnie procent dzieci w Gminie Brzesko jest 

dożywianych, czy to jest dużo, czy mało wg. pani dyrektor. 

 

Dyrektor MOPS w Brzesku Bogusława Czyżycka – Paryło odpowiedziała,  szacuje się, że na 

około 3 tysięcy dzieci  w szkołach na terenie Gminy Brzesko dożywianych jest 1/3 z nich. Jest to 

bardzo dużo. Następnie Pani dyrektor przybliżyła  jak przebiega  współpraca Ośrodka z 

pielęgniarkami i położnymi środowiskowymi. 

 

Radny Jarosław Sorys stwierdził, iż osobiście jest pozytywnie ustosunkowany do pracy 

MOPS. Cieszy go, że rodzina i jej problemy  jest dostrzegana  przez pracowników Ośrodka. 

Ponadto radny zapytał, czy  rodzice dzieci przedszkolnych znajdujący się w trudnych warunkach 

finansowych kierują do Burmistrza wnioski o zwolnienie z opłat za żywienie dzieci. 

 

Radna Maria Kądziołka stwierdziła, iż należy mieć również na uwadze te rodziny, które nie 

potrzebują wsparcia i pomocy Ośrodka przez cały czas tylko proszą o pomoc chwilową np. po 

utracie zatrudnienia i stałych dochodów finansowych. 

 

W krótkiej dyskusji komisja omówiła temat propozycji zakupu programu komputerowego dla 

szkół i wykorzystywanie go do układania kaloryczności jadłospisów na stołówkach. 

 

Naczelnik Józef  Cierniak  nawiązał do dyskusji stwierdził, że szkoła prowadzi dożywianie a 

nie żywienie i nie  jest wymagana kaloryczność posiłków. W roku 2009 była przeprowadzona 

kontrola przez NIK  i  realizujemy wnioski pokontrolne. Pan naczelnik uważa, że stołówki 

szkolne w naszych  szkołach są  konkurencyjne cenowo, a dane do opracowania kaloryczności 

posiłków można uzyskać z różnych opracowań medycznych, nie musi być do tego celu  

zapewniony program komputerowy. 

 

Radna Maria Kądziołka, poprosiła Panią dyrektor o przedstawienie danych dot. zawieranych 

przez Ośrodek kontraktów socjalnych. 

Na zapytanie odpowiedzi udzieliła Dyrektor MOPS w Brzesku Bogusława Czyżycka – 

Paryło. 
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Po dyskusji komisja podjęła opinie o treści: 

Komisja zapoznała się i pozytywnie zaopiniowała informację na temat funkcjonowania 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku w roku 2012.  

Głosowano jednogłośnie;  

 

Ad.3. Informacje na temat stanu organizacji przedszkoli Gminy Brzesko pod względem 

zapotrzebowania na nowe miejsca dla dzieci w wieku przedszkolnym – przedstawił 

komisji wg. załącznika do protokołu Naczelnik Wydziału EKiS UM Józef Cierniak. 

 

W dyskusji nad sprawozdaniem komisja omówiła  tematy dot. grupowania dzieci w 

przedszkolach, dzieci 3 letnich z dziećmi 6 letnimi i  podział na grupy przedszkolne. 

 

Radna Ewa Chmielarz poruszyła temat doposażenia odpowiedniego doposażenia budynku 

Przedszkola nr 4. Radna zapytała dlaczego taka duża ilość dzieci nie został przyjęta do 

Przedszkola Nr 4. 

 

Radna Maria Kądziołka stwierdziła, że skoro tak dużo dzieci nie zostało przyjętych do 

Przedszkola Nr 4 to może  należałoby poszukać  środków pozabudżetowych na dalszą 

rozbudowę tej  placówki a tym samym połączyć przedszkole nr 1 i nr 4. 

 

Burmistrz Grzegorz Wawryka  odpowiedział radnej Kądziołka, że nie ma w chwili obecnej  

środków  unijnych na  zadania, które radna  zaproponowała. Kiedyś była możliwość 

pozyskiwania środków pozabudżetowych, unijnych, ale na budowę przedszkoli w tych 

sołectwach w których  przedszkoli brak. 

 

Po dyskusji opinia komisji: Komisja zapoznała się z informacją Naczelnika Wydziału EKiS 

UM w Brzesku na temat ilości dzieci przyjętych i nie przyjętych do przedszkoli  publicznych w 

Gminie Brzesko na rok szkolny 2013/2014.  

 

 

Ad.4. Przyjęcie protokołu z   poprzedniego posiedzenia komisji. 

Protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu 8 marca 2013 roku został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad.5. Sprawy bieżące i wolne wnioski – zaopiniowanie pism wpływających do komisji i 

projektów uchwał na sesję w miesiącu kwiecień br. 

 

 Komisja zapoznała się z treścią  skargi kasacyjnej  złożonej przez Gminę Brzesko do 

NSA w Warszawie za pośrednictwem WSA w Krakowie,  od wyroku WSA w 

Krakowie  stwierdzającego nieważność uchwały Rady Miejskiej w Brzesku  w 

sprawie likwidacji szkoły w Wokowicach. 

 Naczelnik Józef Cierniak  odpowiedział na zapytania radnych jak przebiega 

wdrażanie standardów w placówkach oświatowych Gminy Brzesko. Standaryzacja 

zostanie wdrożona  od 1 września 2013 roku w arkuszach organizacyjnych, które 

zostaną zatwierdzone do końca miesiąca kwietnia 2013 r. 
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Ad.6. Zapoznanie się z działalnością Szkoły Muzycznej w Brzesku – wizja lokalna; 

plany rozwoju i dalszego funkcjonowania Placówki. 

Komisja odbyła wizję lokalną, zapoznała się z działalnością i planami rozwoju  oraz dalszym 

funkcjonowaniem Szkoły Muzycznej I Stopnia w Brzesku formułując następujące wnioski:  

 

 - Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przeprowadzenie rozmów na temat 

 przekazania fortepianu będącego własnością Związku Nauczycielstwa Polskiego, Szkole 

 Muzycznej I Stopnia w Brzesku. Głosowano jednogłośnie; 

 

 - Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przeprowadzenie rozmów z Dyrektorem 

 Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku w temacie umieszczenia na stałe fortepianu 

 (będącego obecnie w starym budynku MOK) na Sali widowiskowej w Regionalnym 

 Centrum Kulturalno-Bibliotecznym. Głosowano jednogłośnie; 

 

 - Komisja po zapoznaniu się z warunkami lokalowymi Szkoły Muzycznej Pierwszego 

 Stopnia w Brzesku, oraz z perspektywami rozwoju tej placówki wnioskuje do Burmistrza 

 Brzeska o zorganizowanie spotkania zainteresowanych stron ( Dyrekcję PSP Nr 2  

 w Brzesku oraz Dyrektora Szkoły Muzycznej I Stopnia w Brzesku) z udziałem 

 przedstawicieli Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku, celem 

 zabezpieczenia Szkole Muzycznej dalszej jej działalności. Głosowano jednogłośnie; 

  

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone. 

Obrady trwały od godz.12.00-15.30 

 

 

Przewodniczący 

               Komisji  Oświaty Kultury i Sportu 

          Rady  Miejskiej w Brzesku 

 

           mgr Kazimierz Sproski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Inspektor Marta Kółkowska  


