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PROTOKÓŁ Nr 4/2018 
 
Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku 

odbytego w dniu 
23 kwietnia 2018 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 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. Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka; 

2. Inspektor EKiS Marzena Babicz;  

3. Naczelnik EKiS Józef Cierniak; 

4. Przewodniczący RM Krzysztof Ojczyk; 

5. Kierownik BP Krzysztof Bigaj; 

6. Dyrektor BOSiR 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. Następnie odczytał porządek 

obrad, zaproponował zmianę porządku obrad, tj. aby pkt. 2 jako pkt.1 

porządek został przegłosowany jednogłośnie wraz ze zmianą.  

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA wraz z przyjętymi zmianami: 
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1. Współpraca z miastami partnerskimi – podsumowanie roku 2017 oraz 

zamierzenia na rok 2018. (inf. Email) 

2. Ocena stanu sportu i wykorzystania obiektów sportowych w Gminie 

Brzesko. Analiza sprawozdania z funkcjonowania BOSiR w Brzesku za rok 

2017.  Plany i zamierzenia na rok 2018. (inf. email) 

3. Bieżąca informacja o wynikach naboru do publicznych przedszkoli oraz 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Brzesko. 

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski rozpatrzenie pism skierowanych do 

komisji i  projektów uchwał. ( inf. email) 

 

Ad.1 Współpraca z miastami partnerskimi – podsumowanie roku 2017 oraz 

zamierzenia na rok 2018.  

Członkowie komisji otrzymali informacje w wersji elektronicznej.   

Kierownik Biura Promocji UM w Brzesku Krzysztof Bigaj, dokonał omówienia 

najważniejszych informacji dot. współpracy z miastami partnerskimi. 

Przedstawił plan obchodów majowych.  

 

Przewodniczący komisji oraz członkowie wyrazili uznanie za całą działalność 

Biura Promocji oraz pracę.  

Poddano pod głosowanie następującej treści opinię:  

Komisja wysłuchała informacji przedstawionych przez Kierownika Biura 

Promocji Krzysztof Bigaja na temat współpracy z miastami partnerskimi w 

roku 2017 i pozytywnie ocenia tą działalność Biura Promocji oraz informacje 

przedstawioną na temat zamierzeń na rok 2018. Głosowano jednogłośnie.  

Ad.2 Ocena stanu sportu i wykorzystania obiektów sportowych w Gminie 

Brzesko. Analiza sprawozdania z funkcjonowania BOSiR w Brzesku za rok 

2017.  Plany  

i zamierzenia na rok 2018. 

Dyrektor BOSiR Marek Dadej, dokonał omówienia spraw m. in. dot. bieżącej 

sytuacji nowych ratowników na basenie, planowanych inwestycji oraz stref 
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płatnego parkowania. Poinformował również o osiągnięciach pływaków przy 

BOSiR.   

 

 

Radna B. Borowiecka, zapytała w sprawie kosztów przeprowadzonych szkoleń 

nowych ratowników oraz w sprawie przeprowadzonych remontów w 2017 roku na 

basenie.  

 

Radny Jarosław Sorys, zapytał o terminie zakupu kolejnych parkometrów oraz 

o treningach sekcji pływackiej.  

 

Po przeprowadzonej dyskusji i analizie w/w tematu podjęto opinię: 

 

Komisja wysłuchała informacji przedstawionych przez Dyrektora BOSiR w 

Brzesku Marka Dadeja na temat funkcjonowania BOSiR za rok 2017 oraz plany  

i zamierzenia na rok 2018 i ocenia je pozytywnie. Głosowano jednogłośnie.  

 

Inspektor Wydziału EKiS Marzena Babicz, odpowiedziała na krótkie zapytania 

członków komisji.  

 

Komisja wysłuchała informacji przedstawionej przez Naczelnika Wydziału EKiS 

Józefa Cierniaka oraz Inspektor Wydziału EKiS Martę Babicz na temat stanu 

sportu oraz wykorzystania obiektów sportowych w Gminie Brzesko i pozytywnie 

ocenia te działania. Głosowano jednogłośnie. 

Ad.3 Bieżąca informacja o wynikach naboru do publicznych przedszkoli oraz 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Brzesko. 

Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak, przedstawił i rozdał członkom 

komisji zestawienie danych dotyczących planowanych oddziałów w 

poszczególnych przedszkolach, szkołach podstawowych. Następnie liczbę 

dzieci pozostających w placówce, liczbę złożonych wniosków, liczbę 

przyjętych i nieprzyjętych dzieci. Zestawienie stanowi załącznik do 

protokołu. 
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W dyskusji członków komisji poruszono temat składania deklaracji do szkół 

podstawowych przez rodziców, wykorzystania budynku po byłej szkolnej  

w Wokowicach.   

Podjęto wnioski następującej treści:  

 

 

Komisja wysłuchała wstępnej informacji Naczelnika Wydziału EKiS Józefa 

Cierniaka dotyczącej bieżącej informacji o wynikach naboru do publicznych 

przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie 

Brzesko. Głosowano jednogłośnie. 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o niezwłoczne przeprowadzenie na 

najbliższym zebraniu wiejskim konsultacji z mieszkańcami Wokowic w sprawie 

sposobu zagospodarowania budynku po byłej szkole Podstawowej. Głosowano 

jednogłośnie.   

Ad.4 Sprawy bieżące i wolne wnioski rozpatrzenie pism skierowanych do 

komisji i  projektów uchwał. ( inf. email) 

Przewodniczący komisji B. Babicz odczytał pismo od Wicekuratora 

Małopolskiego Oświaty w sprawie przesłania uzasadnienia do uchwały Nr 

Uchwała Nr L (356)2018 w sprawie  projektu zmiany Uchwały Nr 

XXXVII/256/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31.03.2017 r. w sprawie 

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 

szkolnego i ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych od 1 

września 2019 roku.  

 

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Bogusław Babicz 

podziękował wszystkim za udział i zamknął posiedzenie. 

 

Posiedzenie trwało od godziny 8:30
 
do godziny 10:35 

 

                                                                                                             Przewodniczący 

              Komisji Oświaty Kultury i Sportu 

                      Rady Miejskiej  w Brzesku 

 

                       mgr Bogusław Babicz 

 

http://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2017/01/L-356-2018-1.pdf
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Protokół opracowała: 

 

mgr Joanna Szczepka 

Inspektor UM w Brzesku 


