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PROTOKÓŁ Nr 8/2017 
 
Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku 

odbytego w dniu 
18 lipca 2017 r. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku  

 

W posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu udział wzięli członkowie 

komisji oraz zaproszeni 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 Barbara Borowiecka -  członek Komisji; 

3. Radny Franciszek Brzyk  – członek Komisji; 

4. Radny Kazimierz Sproski – członek Komisji; 

5. Radny Krzysztof Bogusz – członek komisji; 

6. Radny Jarosław Sorys – członek komisji. 

 

Nieobecna radna Maria Kądziołka.  

 
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 
 
• Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka; 

• Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak 

• Dyrektor BOSiR Brzesko- Marek Dadej  

 

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku 

otworzył i przewodniczył Przewodniczący komisji OKiS Radny Bogusław Babicz. 

Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad komisji. Lista 

obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Porządek przegłosowano 

jednogłośnie, jak niżej: 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA 

1. Bieżąca informacja na temat wdrażania reformy systemu oświaty w Gminie 

Brzesko. 

2. Przyjęcie protokołu z dnia 20 czerwca 2017r. 

3. Sprawy bieżące i wolne wnioski- zaopiniowanie projektów uchwał na 

najbliższą sesję Rady Miejskiej w Brzesku. 
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4. Wizja lokalna obiektów sportowych- kryta pływalnia w Brzesku. 

Ad.1 Bieżąca informacja na temat wdrażania reformy systemu oświaty w Gminie 

Brzesko. 

Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak, przedstawił następujące informacje: 

- zmian reorganizacyjnych w placówkach oświatowych,  

- bieżących remontów wg. najpilniejszych potrzeb,  

- wakaty z przedmiotów ścisłych: fizyki, chemii, biologii.  

 

Radny Jarosław Sorys, poinformował, że lokatorka, która mieszkała w PSP Nr 

1 w Jadownikach opuściła już zajmowany lokal. Przedstawił swoją wizję 

zagospodarowania tego obiektu.  

 

Po dyskusji podjęto opinie oraz wniosek:  

Komisja wysłuchała bieżących informacji na temat wdrażania reformy systemu 

oświaty oraz informacji dotyczącej bieżących remontów w placówkach 

oświatowych w Gminie Brzesko i akceptuje te informacje. Głosowano 

jednogłośnie.  

 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o rozważenie możliwości pozyskania 

środków zewnętrznych dla PSP Nr 1 w Jadownikach na adaptację pomieszczeń na 

przedszkole oraz na rozbudowę przedszkola Nr 4 w Brzesku. Głosowano 

jednogłośnie.  

 

Przewodniczący komisji Bogusław Babicz, odczytał pismo skierowane na komisje 

dot. nadania imienia PSP Nr2 w Jadownikach.   

 

Komisja pozytywnie opiniuje wniosek PSP Nr 2 w Jadownikach i Publicznego 

Gimnazjum w Jadownikach o nadanie imienia Publicznej Szkole Podstawowej Nr 

2 w Jadownikach. Głosowano: 6 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw.  

Ad.2 Przyjęcie protokołu z dnia 20 czerwca 2017r. 

Protokół z dnia 20 czerwca 2017r. został przyjęty głosami: 6 za,  

1 wstrzymujący, 0 przeciw.  
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Ad.3 Sprawy bieżące i wolne wnioski- zaopiniowanie projektów uchwał na 

najbliższą sesję Rady Miejskiej w Brzesku. 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wystosowanie pisma do Starosty 

Brzeskiego celem udzielenia szczegółowych informacji dotyczących trudności 

z wykonaniem chodnika na ul. Sosnowej w Sterkowcu. Głosowano jednogłośnie.  

 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby przygotować na posiedzenie 

komisji na miesiąc wrzesień informacji dotyczącej struktury szczegółowego 

zatrudnienia nauczycieli na terenie Gminy Brzesko z uwzględnieniem 

wygaśnięcia umów o pracę na czas określony. Głosowano jednogłośnie.  

Ad.4 Wizja lokalna obiektów sportowych- kryta pływalnia w Brzesku. 

Przewodniczący komisji poinformował, że prosi o wyjaśnienia w sprawie 

ostatnich wydarzeń w kwestii ratowników.  

Dyrektor BOSiR Marek Dadej, wyjaśnił iż w kwietniu br. ratownicy zwrócili 

się z prośbą o podwyżkę. To nie tylko ratownicy, lecz wszystkie grupy 

zawodowe. Podniesiono płace paniom sprzątającym, ze względu na podniesienie 

płacy minimalnej. Sam od siebie pytał przy planowaniu budżetu wcześniej czy 

może zaplanować podwyżki, lecz niestety pozytywnej odpowiedzi nie uzyskał. 

Ważniejsze były inne inwestycje i szkoły. Następnie przedstawił sprawę 

zwolnień lekarskich ratowników. Po zwołaniu zebrania z pozostałymi 

pracownikami podjęto decyzje, że basen ze względu na taką sytuacje będzie 

czynny od 10:00-18:00.  

Dyrektor BOSiR Marek Dadej, poinformował, że podjął wszelkie działania 

sprawdzające, które dopuszcza prawo pracodawcy.  

 

W dyskusji poruszono różne koncepcje dalszej działalności i funkcjonowania 

brzeskiego basenu.  

 

Podjęto wniosek następującej treści: 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska w sprawie rozważenia możliwości 

przywrócenia w najbliższym czasie pełnych godzin otwarcia krytej pływalni  

w Brzesku. Głosowano jednogłośnie.  
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Pełna dyskusja członków komisji w poszczególnych tematach znajduje się na nośniku 

informacji  (płyta CD), która znajduje się  w aktach komisji. 

 

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Bogusław Babicz 

podziękował wszystkim za udział i zamknął posiedzenie. 

Posiedzenie trwało od godziny 09:00 do godziny 11:00
 
 

 

                                                                                                             Przewodniczący 

              Komisji Oświaty Kultury i Sportu 

                      Rady Miejskiej  w Brzesku 

 

                       mgr Bogusław Babicz 

 
 

Protokół opracowała: 

 

mgr Joanna Szczepka 

Inspektor UM w Brzesku 

 


