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PROTOKÓŁ Nr 7/2015 
 

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

odbytego w dniu 

24 czerwca 2015 r. w sali obrad  Urzędu Miejskiego w Brzesku przy 

 ul. Głowackiego 51. 

 

W posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu udział wzięli członkowie komisji oraz osoby 

zaproszone na posiedzenie, według załączonej listy obecności. Posiedzeniu przewodniczył 

radny Bogusław Babicz Przewodniczący Komisji OKiS.  

 

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu obradowała w składzie: 

 

1. Radny Bogusław Babicz - Przewodniczący Komisji; 

2. Radna Maria Kądziołka – członek komisji;  

3. Radna Barbara Borowiecka -  członek Komisji; 

4. Radny Franciszek Brzyk  – członek Komisji; 

5.   Radny Kazimierz Sproski – członek Komisji; 

6.   Radny Krzysztof Bogusz – członek komisji; 

7.   Radny Jarosław Sorys – członek komisji. 

 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

1. Naczelnik Józef Cierniak - Wydział Edukacji Kultury i Sportu;  

2. Dyrektor MOPS Bogusława Czyżycka-Paryło; 

3. Dyrektor MOK Małgorzata Cuber; 

4. Przedstawiciel Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku Karina Legutek 

 
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku otworzył 

Przewodniczący komisji. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad 

komisji. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

Przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek obrad, zawarty w zaproszeniu 

- stanowiący załącznik nr 2 do protokołu.  

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA: 

1. Zapoznanie się z informacją na temat form planowanego wypoczynku  dzieci i 

młodzieży w okresie wakacji w Gminie Brzesko – informacja z Wydziału EKiS zostanie 

dosłana  pocztą elektroniczną, informacje z MOPS, PiMBP otrzymali radni w materiałach 

na sesję RM  w dniu  9 czerwca 2015 r. 
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2. Zapoznanie się z projektami organizacyjnymi szkół podstawowych i gimnazjów Gminy 

Brzesko. 

3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.  

Ad. 1 Zapoznanie się z informacją na temat form planowanego wypoczynku  dzieci 

i młodzieży w okresie wakacji w Gminie Brzesko – informacja z Wydziału EKiS 

zostanie dosłana  pocztą elektroniczną, informacje z MOPS, PiMBP otrzymali radni 

w materiałach na sesję RM  w dniu  9 czerwca 2015 r. 

Informacje dot. organizacji wakacji zostały dostarczone członkom komisji w materiałach na 

komisje oraz pocztą elektroniczną.  

Dyrektor MOK w Brzesku Małgorzata Cuber, omówiła jakie planowane są wydarzenia  

w okresie wakacji. Poinformowała, że oprócz zajęć które odbywać się będą na miejscu, 

przygotowują również i obsługują pikniki osiedlowe i sołeckie.  

Członkowie komisji pogratulowali organizacji tegorocznych Dni Brzeska.  

Pytania: 

Radny Jarosław Sorys, podziękował za pracę na świetlicy w Jadownikach oraz Pani Elżbiecie 

Loranty.   

Radna Maria Kądziołka zapytała w sprawie świetlicy w Wokowicach. 

Dyrektor MOK w Brzesku Małgorzata Cuber odpowiedziała, że świetlicy w Wokowicach 

nie ma. Nikt na razie nie podjął z nią rozmów do tej pory. Wyjaśniła członkom komisji jakie by 

miała rozwiązanie w tej sprawie.  

Przewodniczący komisji Bogusław Babicz, poinformował, że powrócą do tego tematu.  

Pani Marta Skowron z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła,  

iż posiadają zasiłki docelowe na dofinasowanie do wyjazdów na wypoczynek letni dzieci, 

posiadają również zasiłki na dofinansowanie wyprawek uczniów do szkól.  

Radna Barbara Borowiecka, przedstawiła członkom komisji trudną sytuację rodziny 

Państwa K i W M.  
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Pani Marta Skowron z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, omówiła, że pracownik 

socjalny czuwa nad sprawą Państwa M.  

Radny Jarosław Sorys, poruszył równie trudną sytuację życiową państwa P. z Jadownik.  

Pani Marta Skowron z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wyjaśniła sytuację 

Państwa P. oraz zakres pomocy z MOPS.  

Poruszono złe warunki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz lokalizację jadłodajni.   

Pani Karina Legutek z Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku 

omówiła informację dot. planowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji. 

Członkowie komisji otrzymali na piśmie powyższą informacje.  

Naczelnik EKiS Józef Cierniak, przedstawił,  które placówki oświatowe przygotowały 

zajęcia dla dzieci w Gminie Brzesko. (stanowi załącznik do protokołu). 

Komisja wysłuchała i przyjęła do wiadomości informacje na temat form planowanego 

wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji w Gminie Brzesko przedstawioną przez Miejski 

Ośrodek Kultury, Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną, Wydział Edukacji Kultury i Sportu 

Urzędu Miejskiego w Brzesku oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Głosowano 

jednogłośnie.  

 

Ze względu na trudne warunki lokalowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 

Publicznego Przedszkola Nr 3 w Brzesku oraz negatywne skutki lokalizacji tych dwóch 

jednostek oraz jadłodajni prowadzonej przez Caritas w tym samym budynku, komisja 

wnioskuje do Burmistrza Brzeska o pilne rozwiązanie tego problemu i zapewnienia 

odpowiednich warunków lokalowych obydwóm jednostkom i przedstawienie tej koncepcji do 

30 września br. Głosowano jednogłośnie.  

 

Radny Krzysztof Bogusz, ponowił temat przygotowania koncepcji zakupu kontenera na 

potrzeby socjalne.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, wyjaśnił, że prosił wielokrotnie mieszkańców  

o koncepcje zagospodarowania tego budynku po szkole podstawowej w Wokowicach.  

Przewodniczący Komisji Bogusław Babicz, wyjaśnił, że szkoda tego obiektu aby niszczał. 

Poza tym obiekt ten jest starym budynkiem.  
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Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o pilne przedstawienie koncepcji zagospodarowania 

budynku po byłej Szkole Podstawowej w Wokowicach. Głosowano jednogłośnie.  

 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o ewentualne rozważenie możliwości sprzedaży 

budynku po byłej Szkole Podstawowej w Wokowicach.  

Głosowano: 6za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw.  

 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o pilne przygotowanie koncepcji lokalizacji jadłodajni 

w budynku socjalnym na Placu Kupieckim bądź ewentualnym zakupie kontenera  

w tym miejscu na potrzeby jadłodajni. Głosowano jednogłośnie.  

 

Ad. 2 Zapoznanie się z projektami organizacyjnymi szkół podstawowych  

i gimnazjów Gminy Brzesko. 

Radna Barbara Borowiecka, poruszyła temat związany z legitymacjami szkolnymi. Pojawiły 

się informacje w mediach o braku w legitymacji uzupełnień dot. nr pesel.  

Naczelnik Józef Cierniak, wyjaśnił, że szkoły są o tym na pewno poinformowane. Następnie 

omówił sytuacje demograficzną- Gimnazjum Nr 2- 26 oddziałów, Gimnazjum Nr 1 -15 

oddziałów a w Jadownikach- 12 oddziałów. Dodał, że na północy gminy jest bardzo słaby 

przyrost naturalny. W szczególności Wokowicach, Sterkowcu oraz Szczepanowie. Następnie 

poinformował, że w 2016 roku na 1 września muszą zostać przemianowane przedszkola, tzw. 

zerówki zgodnie z rozporządzeniem MEN. Naczelnik poinformował członków komisji, że już po 

rozpatrzeniu się w tej sprawie, wie, że nie może być przedszkole przy szkole podstawowej Nr 

1 w Jadownikach, jak również przedszkole w Sterkowcu. Nie będzie się w stanie wykonać 

takich adaptacji budynków jak jest w rozporządzeniu.  

Radny Krzysztof Bogusz, poinformował, że przychyla się za tym aby przedszkole oraz szkoła 

w Sterkowcu, mogła być prowadzona przez powstałe Stowarzyszenie lecz bez inwentarza.  

Radny Franciszek Brzyk, dodał, że już czas aby doszło do podjęcia takich decyzji, gdyż są 

pewne terminy ustawowe a żeby nie było takiego przypadku z formalnościami jak w przypadku  

Wokowic.  

Poruszono temat zagospodarowania placówek w Jadownikach.  
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Radny Jarosław Sorys, zaproponował, aby oddział przedszkola z ul. Wschodniej przenieść 

do Szkoły Podstawowej Nr 1, natomiast przedszkole na ul. Prokopa pozostało.   

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o utworzenie  

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Jadownikach 

poprzez połączenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jadownikach oraz oddziału 

wyniesionego przedszkola z ul. Wschodniej w roku szkolnym 2016/2017.  

Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje o utworzenie Zespołu Szkół poprzez połączenie Szkoły Podstawowej Nr 2 

w Jadownikach oraz Gimnazjum w Jadownikach oraz przeznaczenia części pomieszczeń w w/w 

obiektach na lokalizacje docelową Szkoły Muzycznej od roku szkolnego 2016/2017. 

Głosowano jednogłośnie.  

Następnie dokonano omówienia i przyjęcia projektów uchwał, jak niżej:  

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała następujące projekty uchwał: 

- w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Brzesku Nr XLVII/336/2014z dnia 26 marca 

2014r. w sprawie podziału Gminy Brzesko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, 

granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;  

- w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku;  

 

 

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Bogusław Babicz 

podziękował wszystkim za udział i zamknął posiedzenie. 

Posiedzenie trwało od godziny  8
00 

do godziny  11
00

. 

 

 

                                                                                                              Przewodniczący 

              Komisji Oświaty Kultury i Sportu 

                      Rady Miejskiej  w Brzesku 

 

                       mgr Bogusław Babicz 

 
 

Protokołowała 

 

Joanna Szczepka 

 

 


