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Protokół Nr 36/2013 

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

24 maja 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. Dyrektor BOSiR Marek Dadej; 

3. Dyrektor MOK Małgorzata Cuber; 

4. Renata Wielgosz PiMBP w Brzesku; 

5. Krystyna Zając PiMBP w Brzesku. 

 

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 sprawozdania z funkcjonowania BOSiR w Brzesku za rok 2012.  

Plany i zamierzenia na rok 2013. 

2. Analiza sprawozdań z działalności MOK i PiMBP za rok 2012. 

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 maju br. 

 

Ad.1 Sprawozdanie z funkcjonowania BOSiR w Brzesku za rok 2012 oraz plany  

i zamierzenia na rok 2013 przedstawił komisji Dyrektor BOSiR Marek Dadej. 

 
Pan Dyrektor przedstawił plany i zamierzenia na przyszłość w funkcjonowaniu Krytej Pływalni 

oraz jak przebiega realizacja zaplanowanych zadań, osiągnięcia  Krytej Pływalni w czasie 10 lat 

istnienia, planowane na przyszłość inwestycje wokół budynku basenu, ściągalność opłat 

parkingowych na terenie miasta i egzekucja nie zapłaconych parkingów. 

 

Burmistrz Grzegorz Wawryka  przedstawił komisji plany związane z pobieraniem opłat za 

parkowanie na parkingu zlokalizowanym naprzeciw UM, plany stworzenia ul. Głowackiego jako 

jednokierunkowej i tym samym zwiększenia ilości miejsc parkingowych w mieście.  Propozycja 

utworzenia ul. Głowackiego jako jednokierunkowej napotkała sprzeciw mieszkańców i 
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handlujących przy tej ulicy  dlatego też  zostanie zwołane spotkanie zainteresowanych 

mieszkańców  celem omówienia  propozycji. 

 

 

Radny Jarosław Sorys zwrócił uwagę na brak dostępności placów zabaw  dla dzieci po  

zakończeniu zajęć w szkołach. Na terenie sołectwa Jadowniki tak koło szkół jak i przedszkoli sa 

urządzone  ładne place zabaw, ale po zakończeniu lekcji nie sa dostępne. Przy stadionie 

sportowym jest plac zabaw ogólnodostępny, ale mało kto z niego korzysta i należy pomyśleć o 

jego przeniesieniu w inne bardziej dostępne miejsce. 

Ponadto radny zapytał czy pan dyrektor basenu obserwuje zwiększoną liczbę korzystających z 

pływalni niż w latach poprzednich?. 

 

Dyrektor Marek Dadej odpowiedział, że basen jest w całości zapełniony  przez dzieci i 

młodzież w ramach  realizowanych programów nauki pływania. W każdy dzień docelowo na 

basenie przebywa około 90 osób na 100 możliwych. 

 

Po dyskusji komisja wyraziła opinię o treści:  

Komisja pozytywnie  ocenia działalność BOSiR w Brzesku w roku 2012 . 

 

 

 

Ad.2. Analizę działalności PIMBP w Brzesku w załącznika do protokołu przedstawiła 

komisji Instruktor PiMBP w Brzesku Renata Wielgosz, natomiast analizę działalności 

MOK przedstawiła Dyrektor MOK Małgorzata Cuber. 

 

Pani Renata  Wielgosz przedstawiła komisji  działalność biblioteki w czasie wakacji, 

działalność Klubu Malucha, uczestnictwo w zajęciach plastycznych,  organizację zajęć w 

bibliotece w Jadownikach. 

 

Po dyskusji komisja wyraziła opinię o treści:  

Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała komisja sprawozdanie z działalności  PiMBP  

w Brzesku  w roku 2012. 

 

Pani Dyrektor MOK Małgorzata Cuber  przedstawiła  analizę działalności MOK wg. 

załącznika do protokołu komisji działalność ośrodka w czasie wakacji i organizacji imprez 

plenerowych. 

 

Opinia komisji: 

Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała komisja sprawozdanie z działalności MOK  

w Brzesku  w roku 2012. 

 

Radni Maria Kądziołka, Halina Mrówka i Kazimierz Sproski złożyli na ręce Pani Dyrektor 

MOK podziękowania za bardzo dobrą współpracę i pomoc w organizacji imprez osiedlowych. 

 

Ad.3. Protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu 17 kwietnia 2013 roku  Nr 35/2013 

został przyjęty jednogłośnie. 

  

Ad.4. w Sprawach bieżących komisja zaopiniowała i rozpatrzyła: 

 

 Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawach: 
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1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury   w 

Brzesku za rok 2012.  

2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej  w Brzesku za rok 2012.  

 

 Naczelnik Józef Cierniak przybliżył komisji informacje na temat 

opracowanych przez placówki oświatowe arkuszy organizacyjnych na rok 

szkolny 2013/2014 oraz wdrożenia standaryzacji w szkołach. 

 

Radna Maria Kucia  poddała pod rozwagę na kolejne lata  propozycje związane z łączeniem 

gimnazjów, np. Gimnazjum w Jadownikach połączyć z jednym gimnazjów w Brzesku, gdyż 

dzieci co roku ubywa jak np. w Gimnazjum w Jadownikach  jest już o 1 oddział mniej. 

 

 

Naczelnik Józef Cierniak  uważa, że gmina będzie się musiała zderzyć  z problemem 

poruszonym przez radną Kucia nie tylko w kwestii łączenia gimnazjów, ale również  

szkolnictwa podstawowego bo dzieci co roku ubywa i nie może być po 6 dzieci w klasie. 

 

Następnie w dyskusji komisja omówiła problemy związane z brakiem w budżecie gminy 

środków finansowych na realizację zadań oświatowych, bardzo dużych kosztów  budowy i 

później utrzymania obiektów sportowych, budowy budynku wielorodzinnego na zasadzie 

partnerstwa publicznego, działalności szkoły muzycznej w Brzesku, ogłoszonego konkursu na 

stanowisko dyrektora tej placówki . 

 

 

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone. 

Obrady trwały od godz.12.00-14.10 

 

 

 

 

 

 

 

     Przewodniczący 

  Komisji  Oświaty Kultury i Sportu 

Rady  Miejskiej w Brzesku 

 

mgr Kazimierz Sproski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała : Inspektor Marta Kółkowska  


