
P R O T O K Ó Ł   NR 44/2010

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Rady Miejskiej w Brzesku odbytego

w dniu 19 lutego   2010 roku.

W  posiedzeniu  udział  wzięli  członkowie  Komisji  oraz  osoby  zaproszone  na 

posiedzenie według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Komisji  Józef  Kubas  powitał  zebranych  na  posiedzeniu  radnych, 

przedstawił  proponowany  projekt  porządku  posiedzenia  komisji-  został  przyjęty 

jednogłośnie jak niżej:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski .
3. Analiza bazy technicznej Publicznego Przedszkola Nr 4 w Brzesku w kontekście 

rozbudowy – wizja lokalna 
4. Analiza funkcjonowania i stan bazy technicznej Publicznego Przedszkola Nr 7 w 

Brzesku z uwzględnieniem możliwości rozbudowy obiektu w przyszłych latach – 
wizja lokalna.

Ad.1. Protokół z posiedzenia komisji  Nr 43/2010 został przyjęty jednogłośnie

Ad.2. W sprawach bieżących komisja rozpatrzyła :

 Komisja zapoznała się z pismem Burmistrza Brzeska dot.   zaopiniowania wniosku 

Pana Tomasza Hudy zam. Brzesko, w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla 

inwestycji w ramach rewitalizacji starych zabudowań po byłej stolarni w Brzesku 

.
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 Komisja zapoznała się z pismem SP ZOZ w Brzesku Zakład Analityki Medycznej 

o  dofinansowanie   remontu  Pracowni  Biochemii  i  Immunochemii  i  skierowała 

wniosek do opinii merytorycznej komisji Rady Miejskiej .

     Głosowano jednogłośnie 

Radna Maria Kądziołka przypomniała , wielokrotnie radni na komisjach wnioskowali aby 

dyrekcja szpitala wyznaczyła w bliskim sąsiedztwie szpitala miejsce dla postoju autobusów 

MPK.  W dalszym ciągu BUSY parkują  koło  szpitala  a  MPK nie  .Jeśli  nadal  nie  będzie 

miejsca dla MPK , to osobiście będzie wnioskowała   o wstrzymanie dofinansowania dla SP 

ZOZ pod każdą postacią  .Jest to dla gminy bardzo ważne aby autobusy MPK miały postój 

obok budynku szpitala tak  jak BUSY. 

Radny Franciszek Brzyk uważa, że każde pismo o dofinsowanie remontu szpitala powinno 

być kierowane i podpisane przez dyrekcję a nie pojedynczych kierowników  .

Radny Józef Kubas przypomniał komisji treść wniosku podjętego przez komisję w czerwcu 

2008 roku dot.  modernizacji   SP w Porębie  Spytkowskiej.  Pan  Dyrektor   SP w Porębie 

Spytkowskiej zwrócił się z ustnym wnioskiem  do komisji o ponowienie go i przystąpienie do 

jego realizacji. Prośbę uzasadnił tym, iż  obecna zima jest bardzo ciężka, mokra i mroźna a 

budynek szkoły jest już stary  i  wymaga pilnego remontu.

Radny Franciszek Brzyk  przypomniał,  że  na  ostatniej  sesji   w zmianach budżetowych 

zostały zabezpieczone środki finansowe na nową inwestycję pn.  termomodernizacja  SP w 

Porębie Spytkowskiej . Od ostatniej sesji minęło już sporo czasu , rodzi się pytanie czy Pan 

dyrektor nie został o tym fakcie poinformowany skoro ponawia wniosek?.

Ad.5. Analiza bazy technicznej Publicznego Przedszkola Nr 4 w Brzesku w kontekście 
rozbudowy – wizja lokalna 
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Ad.6. Analiza funkcjonowania i stan bazy technicznej Publicznego Przedszkola Nr 7 w 
Brzesku z uwzględnieniem możliwości rozbudowy obiektu w przyszłych latach – wizja 
lokalna.

Komisja udała się na wizję lokalną do Przedszkola Nr 7 i Nr 4 w Brzesku .

Po dokonanej wizji podjęto wnioski i opinie o treści :

1. Wniosek

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o rozważenie , która z koncepcji :

a) wykonanie przewiązki miedzy istniejącym przedszkolem  a dawnym Hostelem,

b) rozbudowa przedszkola

będzie lepszym i tańszym rozwiązaniem problemów lokalowych Publicznego Przedszkola Nr 7 w 

Brzesku .Głosowano  jednogłośnie / 6 za/ 

2. Wniosek

Komisja zapoznała się z koncepcją rozbudowy Publicznego Przedszkola Nr 4 w Brzesku, i uważa  za 

zasadną  rozbudowę  przedszkola  o  2  sale,  mające  na  względzie  brakującą  liczbę  miejsc  /sal/  w 

stosunku  do zapotrzebowania .

Głosowano jednogłośnie /6 za/

3. Opinia 

Komisja podczas wizji lokalnych Publicznych Przedszkoli Nr 7 i Nr 4 w Brzesku, ocenia pozytywnie 

funkcjonowanie obu placówek. 

Głosowano jednogłośnie / 6 za/

4. Opinia 

Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem Naczelnika Wydziału  Edukacji Kultury i  Sportu Józefa 

Cierniaka  ,  z  wykorzystania  środków  budżetowych   przez  organizacje  pozarządowe  w  Gminie 

Brzesko za rok 2009 , i przyjęła do wiadomości. Głosowano jednogłośnie /6 za/ 
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Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Obrady trwały od godz.11.00- 14.00

Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu 
Rady Miejskiej w Brzesku 

mgr Józef Kubas

protokołowała: Inspektor Marta Kółkowska 
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