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PROTOKÓŁ Nr 8/2018 

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

odbytego w dniu 
19 września 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: 
 
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka; 

W/z Naczelnika EKiS Iwona Burnóg;  

Dyrektor SP ZOZ Adam Smołucha;  

 

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 wprowadził zmianę 

porządku obrad, pkt.2 jako punkt 1-  odczytał porządek obrad wraz ze zmianą, 

który został przegłosowany jednogłośnie.   

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA 

1. Analiza sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Brzesko za I półrocze 

2018 r. w zakresie spraw oświatowych. 
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2. Funkcjonowanie SP ZOZ w Brzesku. Ocena stanu zdrowotności mieszkańców 

i opieki medycznej na terenie gminy ze szczególnym uwzględnieniem 

placówek oświatowych.( inf.email) 

3. Sprawy bieżące i wolne wnioski rozpatrzenie pism skierowanych do 

komisji i projektów uchwał. ( Inf. email) 

Ad.1 Analiza sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Brzesko za I półrocze 

2018 r. w zakresie spraw oświatowych. 

Skarbnik Gminy Celina Łanocha omówiła wykonanie Budżetu Gminy Brzesko za  

I półrocze uwzględniając wydatki oświatowe.  

 

W dyskusji członkowie komisji poruszali tematy: 

 Obiektów BOSiR- oraz redukcji etatów; 

 wieży widokowej w Jadownikach;  

 wydatkowania oświaty w Gminie Brzesko oraz reformy oświatowej; 

 kortów tenisowych; 

 

Komisja wysłuchała informacji przekazanych przez Skarbnika Gminy w zakresie 

wykonania Budżetu Gminy Brzesko za I półrocze 2018 roku ze szczególnym 

uwzględnieniem spraw oświatowych i przyjęła do wiadomości. Głosowano 

jednogłośnie.  

 

Ad.2 Funkcjonowanie SP ZOZ w Brzesku. Ocena stanu zdrowotności mieszkańców 

i opieki medycznej na terenie gminy ze szczególnym uwzględnieniem placówek 

oświatowych. 

Członkowie komisji otrzymali w/w sprawozdanie drogą email.  

Dyrektor SP ZOZ w Brzesku Adam Smołucha, dokonał omówienia prezentacji 

członkom komisji.  

Omówiono tematy:  

 Programy profilaktyczne realizowane w ramach kontraktu z NFZ: 

 rozbudowanie i ciągłe unowocześnianie baz diagnostycznych;  
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 najważniejsze działalności szpitala w zakresie ilości pacjentów w 2017 

roku.  

 zrealizowanych, jak i realizowanych na bieżąco projektów przez szpital; 

 gabinety stomatologiczne; 

 

Komisja wysłuchała informacji Dyrektora SP ZOZ w Brzesku Pana Adama Smołuchę 

na temat funkcjonowania SP ZOZ w Brzesku oceny stanu zdrowotności mieszkańców  

i opieki medycznej i pozytywnie oceniała działania podejmowane przez SP ZOZ  

w Brzesku w zakresie opieki medycznej. Głosowano jednogłośnie.  

 

Ad.3 Sprawy bieżące i wolne wnioski rozpatrzenie pism skierowanych do komisji 

i projektów uchwał.  

 

Członkowie komisji omówili projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie na czas oznaczony umowy użyczenia na rzecz Stowarzyszenia Miłośników 

Ziemi Okocimskiej zs. w Okocimiu i zaopiniowali go pozytywnie jednogłośnie.  

 

 

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 9:00
 
do godziny 11:55 

 

 

 

 

                                                                                                             Przewodniczący 

              Komisji Oświaty Kultury i Sportu 

                      Rady Miejskiej  w Brzesku 

 

                       mgr Bogusław Babicz 
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Protokół opracowała: 

 

mgr Joanna Szczepka 

Inspektor UM w Brzesku 

 

 


