
Protokół Nr 37/2009

Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku 

odbytego w dniu  21 sierpnia  2009 roku  

Posiedzeniu  komisji  przewodniczył  radny  Józef  Kubas przewodniczący 

komisji. Udział wzięli członkowie komisji oraz goście zaproszeni wg. załączonej listy 

obecności.

Przewodniczący  komisji  powitał  wszystkich  przybyłych  na  posiedzenie  komisji    i 

przedstawił proponowany projekt porządku posiedzenia– został przyjęty jednogłośnie 

jak niżej:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

2. Przygotowanie  placówek oświatowo-wychowawczych w Gminie Brzesko do 

rozpoczęcia roku szkolnego 2009)2010.

3. Informacja na temat bieżących remontów i inwestycji  w obiektach 

oświatowych Gminy Brzesko.

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski .

Ad.1. Protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu 14  lipca 1009 roku 

został przyjęty  4 za, 1 wstrzymujący .

Na  wstępie  posiedzenia  Przewodniczący  Komisji  Józef  Kubas    poruszył  temat 

związany z  organizowanymi w czasie  wakacji  imprezami  sportowymi dla  dzieci  , 

młodzieży i dorosłych. Ponadto przewodniczący przedstawił komisji  swoje uwagi i 



spostrzeżenia z zorganizowanego obozu sportowego w Limanowej – warto było tam 

być , obóz był zorganizowany wzorcowo.

Ad.2.  Naczelnik Józef Cierniak  omówił  informacje przygotowana przez 

Wydział EKiS dot.  przygotowania  placówek oświatowo-wychowawczych 

w  Gminie  Brzesko  do  rozpoczęcia  roku  szkolnego  2009)2010./ materiał 

stanowi załącznik do protokołu komisji /.Materiał ten zapewne zostanie uzupełniony 

po dniu 1 września br. ponieważ w informacji zawarte zostały dane które zapewne po 

dniu  1  września  ulegną  weryfikacji.  Stwierdził  ,że  placówki  oświatowe  w  Gminie 

Brzesko są przygotowane do nowego roku szkolnego wzorowo.

W nawiązaniu do informacji członkowie komisji w dyskusji poruszyli tematy związane:

• z dużą ilością dzieci w przedszkolach ,

• pilnej potrzeby założenia na budynku Szkoły Podstawowej w Buczu monitoringu 

 / środki na ten cel są zabezpieczone w budżecie./,

• pracy pedagogów szkolnych , 

• realizacji przez dyrektorów szkół i gminę programu „Radosna Szkoła” –w jakim 

zakresie dyrektorzy szkól realizują w ten temat , 

• czy  zostały  złożone wnioski   na  urządzenie  placów zabaw, pracy psychologa 

szkolnego w SP Nr 3 w Brzesku i pilnej potrzeby  poinformowania pozostałych 

placówek, że taki psycholog jest i mogą placówki oświatowe jak również rodzice 

korzystać z jego porad .

Na wszystkie pytania  członków komisji odpowiedzi udzielił Naczelnik Józef Cierniak.
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Opinia  komisji: Komisja  zapoznała  się  z  informacją  na  temat 

przygotowania  placówek oświatowo-wychowawczych w Gminie Brzesko 

do  rozpoczęcia  roku  szkolnego  2009)2010  i  opiniuje  pozytywnie 

jednogłośnie .

Ad.3. Informacja na temat bieżących remontów i inwestycji  w obiektach 

oświatowych Gminy Brzesko.( informacja stanowi załącznik do protokołu 

komisji).

Członkowie Komisji w dyskusji omówili temat potrzeb w zakresie remontów szkół na 

terenie  Gminy  Brzesko  tj.  wymiany  stolarki  okiennej   w  szkole  w  Porębie 

Spytkowskiej i SP w Morzyskach .Komisja  stwierdziła że wszystkie sugestie i  wnioski 

dyrektorów zostały przez pana Burmistrza zaakceptowane  i dyrektorzy winni być z 

tego powodu zadowoleni.

Opinia komisji 

Informacja na temat bieżących remontów i inwestycji  w obiektach 

oświatowych Gminy Brzesko  została przez członków komisji przyjęta 

pozytywnie jednogłośnie .

Ad.4. w Sprawach bieżących komisja   zaopiniowała:

następujące wnioski i opinie:
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1. Komisja przyjęła do wiadomości  pismo Pani Katarzyny Knap - TOMI SPORT 

Organizacja aktywnego wypoczynku obozy ,szkolenia sportowe dot. wynajęcia 

przez BOSiR sali fitness w budynku Krytej Pływalni w Brzesku. 

2. Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawach:

1) zmiany Uchwały Nr XLVI(319)2006 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 

października  2006  roku  w  sprawie  zasad  rozliczania  tygodniowego 

obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  nauczycieli  ,dla  których  plan 

zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego , udzielania 

i  rozmiaru  zniżek   dla  nauczycieli,  którym  powierzono  stanowisko 

kierownicze  w  przedszkolach  i  szkołach   oraz  tygodniowego 

obowiązkowego  wymiaru zajęć dla nauczycieli  realizujących w ramach 

stosunku  pracy   obowiązki  określone  dla  stanowisk   o  różnym 

tygodniowym   obowiązkowym  wymiarze   godzin  zatrudnionych  w 

przedszkolach i szkołach prowadzonych  przez Gminę Brzesko,

2)  zmiany Uchwały Nr XXI(238)2000 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 

29  listopada  200  r.  w  sprawie  likwidacji  Zespołu  Obsługi  Szkół  i 

Przedszkoli w    Brzesku .

Ponadto  w  krótkiej  dyskusji  komisja  ustosunkowała  się  do  wielkości  środków 

finansowych  ujętych w projekcie  uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

Gminy Brzesko na 2009 rok  na działalność BOSiR w Brzesku. 
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Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.

Obrady trwały od godziny 9.00-11.00

Przewodniczący Komisji Oświaty 
Kultury i Sportu Rady Miejskiej w 

Brzesku

mgr Józef Kubas

5



protokołowała :Inspektor Marta Kółkowska
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