P R O T O K Ó Ł NR 31 )2009

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku
odbytego w dniu 1 8 marca 2009 roku.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone na posiedzenie
według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu. Posiedzeniu
przewodniczył radny Józef Kubas – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i
Sportu Rady Miejskiej w Brzesku. Zaproponował członkom komisji nowy program
posiedzenia, w związku z usprawiedliwieniem nieobecności na posiedzeniu komisji
przedstawiciela Stowarzyszenia z Mokrzysk jak niżej :

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Działalność wybranych stowarzyszeń kulturalno-sportowych na terenie
Gminy Brzesko – Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Okocimskiej,
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Jadownickiej, Porębskie Towarzystwo
Społeczno-Kulturalne.
3. Informacja na temat tworzenia Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Buczu.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski .
Rozpatrzenie pism wpływających do komisji, zaopiniowanie projektów
uchwał na sesję Rady Miejskiej w miesiącu marcu 2009 roku.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie nowy program posiedzenia.
Za przyjęciem głosowano jednogłośnie .

Ad. 1. Przewodniczący Komisji Józef Kubas poinformował, że protokół z poprzedniego
posiedzenia komisji wyłożony był w Biurze Rady Miejskiej. W związku z czym zapytał czy do
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protokołu są jakieś uwagi i wnioski? Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do protokołu, po
czym Przewodniczący Komisji poddał go pod głosowanie. Za

przyjęciem protokołu

głosowano jednogłośnie .

Ad.3. Działalność wybranych stowarzyszeń kulturalno-sportowych na terenie
Gminy Brzesko – Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Okocimskiej, Stowarzyszenie
Miłośników Ziemi Jadownickiej, Porębskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne.
Przewodniczący komisji Józef Kubas

powitał wszystkich przybyłych na posiedzenie

przedstawicieli Stowarzyszeń kulturalno-sportowych działających na terenie Gminy Brzesko
poinformował że swoją nieobecność na dzisiejszym posiedzeniu usprawiedliwił Pan Józef
Wąsik z Mokrzysk.
Przewodniczący komisji przypomniał ,że nazwa naszej komisji jest 3-członowa :
Oświata -zajmuje się edukacją społeczeństwa tzn. dzieci, młodzieży i dorosłych.
Edukować człowieka

możemy w rodzinie , szkole, kościele, ośrodkach wychowawczych

szpitalu, organizacji młodzieżowej , stowarzyszeniu a także zakładzie karnym .
13 marca br. w piątek w MOKU odbyło się spotkanie przedstawicieli brzeskiej oświaty z
Panią

Poseł Urszulą Augustyn /PO/ wiceprzewodniczącą Sejmowej Komisji Edukacji

nt.

znowelizowanej ustawy o systemie oświaty .Spotkanie odbyło się z inicjatywy posła Ziemi
Brzeskiej Jana Musiała .
Nowelizacja dotyczyć będzie trzech zagadnień:

1. wprowadzenie obowiązku szkolnego dla 6-ciolatków od 2012 roku .
2. zmian w sposobie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli .
3. zmiany prowadzenia nadzoru pedagogicznego /ew.likwidacja kuratoriów/.
Można powiedzieć ,że nasze gminne placówki oświatowe /przedszkola, szkoły podstawowe i
gimnazja/pracują w coraz lepszych warunkach a uczące się w nim dzieci i młodzież osiągają
coraz wyższe wyniki .Czy tak jest rzeczywiście?
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Znamy dokładnie możliwości placówek oświatowych w mieście i sołectwach Gminy Brzesko.
Po okresie zastoju trzeba wiele sił i środków aby zaległości edukacyjne w różnych rejonach
gminy nadrobić .Jest to możliwe pod warunkiem właściwego dofinansowania ,nie niższego
jak w obecnych czasach.
Kultura – w naszej gminie najbardziej zaniedbana. W naszej gminie działa kilka Domów
Kultury

o zróżnicowanym profesjonalizmie , nieliczne zespoły folklorystyczne

zespołów muzycznych .Władze miasta

, brak

i radni miejscy Brzeska ,dużą nadzieję wiążą

z

budową Regionalnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Brzesku ,które od 2011 roku ,
rozwiąże wiele problemów kultury w gminie .
Sport- profesjonalny (OKS)

,półprofesjonalny i rekreacyjny .Rada Miejska w Brzesku

przeznaczyła w 2008 roku kwotę 567.000 na działalność stowarzyszeń i klubów sportowych.
W dniu wczorajszym pan przewodniczący dokonał kontroli

działalności

klubów ,które

otrzymały z budżetu gminy środki finansowe na swoją działalność , stwierdził że 50 %
założonych zajęć się nie odbyło w ogóle, zamknięte szkoły i sale sama młodzież czekająca
nie wiadomo na kogo .Później się okazało ,że młodzież również nie dopisała bo ta którą
zastaliśmy czekała

na całkiem inne zajęcia, ale

byli sami na sali i to jest

największy

problem.

Burmistrz Grzegorz Wawryka stwierdził,że faktycznie jest to problem. Środków dajemy
coraz więcej , bo wniosków jest bardzo dużo Ważną rzeczą jest,aby w tym roku te wnioski
zostały zweryfikowane nie raz ale kilka razy. Jeśli okaże się w czasie tych kontroli

że

realizacja tych wniosków nie jest taka jak być powinna to niestety ale będziemy te dotacje
ograniczać i będziemy wyciągać konsekwencje .Przekazujemy sporo środków finansowych a
różne jest podejście do tego dyrektorów placówek czy samych nauczycieli, którzy się tym
tematem zajmują .Dotyczy to również wszystkich tych klubów które występują o dotacje ,bo
nie może być ciągle tak samo ,że przydzielamy środki a nic się nie dzieje. Opracowany został
nowy regulamin , mają zapewnioną wszechstronną pomoc i ta praca winna być lepsza.
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Przewodniczący komisji Józef Kubas przypomniał członkom komisji jaki jest plan pracy
na miesiąc kwiecień. Na tej komisji

zostanie przekazany również raport z dokonanego

przeglądu pracy klubów i stowarzyszeń o których mówimy .Dochodzą do niego informacje
od mieszkańców , że BOSiR winien zmienić swoją działalność bo zamknął się w czterech
murach Krytej Pływalni , warto nad tym tematem na kolejnej komisji podyskutować. Jako
przykład odpowiedniej pracy, radny podał szkołę

nr 2, gdzie

pani w euforii pracuje z

dziećmi podczas ćwiczeń w siatkówkę . Nie może być tak, jak np. w TKKF Sokół, gdzie
komisja zachodzi na obiekt a tam zawodnicy OKS czekają pod drzwiami, bo nie ma im kto
otworzyć siłowni.
Burmistrz Grzegorz Wawryka ,odpowiedział że dojrzewa decyzja
administratora

aby wyłonić

budynku TKKF i w innej formie musi to funkcjonować. Było tam wiele

kontrowersji związanych z administrowaniem tego budynku. Poszliśmy na ugodę w roku
ubiegłym. Nie będzie ten budynek powierzony Sokołowi bo to się to nie sprawdza .Wiemy,
że Pan Stoliński ma duże zasługi i mamy za to dla niego duży szacunek, ale niestety zbyt
dużo jest takich skarg

że budynek ten nie funkcjonuje tak jak powinien. Łatwiej nam

będzie ten budynek finansować, bo będzie to jednostka albo gminna ,albo pod zarządem
BOSiR /gdy zacznie on już dobrze funkcjować/.

Przewodniczący Józef Kubas stwierdził ,że w temacie działalności oświaty na terenie
naszej gminy jako komisja Oświaty mamy

bardzo duży wgląd i właściwa opinię . Byliśmy

w szkołach i przedszkolach wiele razy. Jeśli chodzi o kulturę to czekamy na zbliżającą się
budowę Centrum Bibliotecznego w Brzesku,i

sport który rzeczywiście jest na wysokim

poziomie. Ma tu na uwadze OKS i GRYF który działa na wysokim poziomie profesjonalnym .
Wszyscy chcielibyśmy aby te drużyny weszły już do wyższej .No i przede wszystkim troska o
ten sport masowy, aby te nasze dzieci miały jakieś zajęcie zdrowo się rozwijały fizycznie.
Sądzi że w tym kierunku wszyscy będziemy zmierzać.
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Radna Maria Kądziołka ustosunkowała się do wypowiedzi swojego przedmówcy dot.
funkcjonowania OKS i Gryf .Wszyscy wiemy jakimi oni dysponują środkami i nie możemy
mieć tutaj porównania do małych klubów gdzie tam działają osoby społecznie w stosunku
do takich wielkich klubów które płacą za wszystko .Radna zaprosiła na jej osiedle gdzie w
każdą środę

są organizowane zajęcia sportowe w szkole podstawowej nr 2 . Jako

przewodnicząca komisji rewizyjnej chciałaby brać udział w przeprowadzanych kontrolach ,
zapoznać się z prowadzonymi tam działaniami .

Radny Józef Kubas sprostował wypowiedzi swoich przedmówców .Jak mówimy o OKS , to
nie należy brać pod uwagę tylko drużynę seniorów ,tam gdzie te środki są największe ale i te
liczne grupy juniorów. Od czasu do czasu

bywa na boisku bocznym OKS

przy ulicy

Mickiewicza i widzi że te dzieci naprawdę chcą grać, ćwiczą , rozwijają się.Jest to wspaniałe
zjawisko,godne naśladowania.

Burmistrz Grzegorz Wawryka stwierdził ,że w tym temacie jest duże zaangażowanie
są odpowiedniego tego efekty. Nie musimy bardzo chwalić bo jest to widoczne .Burmistrz
jest przekonany do tego i dzisiaj może wskazać w których szkołach

ten sport dobrze

funkcjonuje bo jest kilku dyrektorów , którzy aktywizują się i są na sport otwarci .Wiemy w
których szkołach zajęcia się odbywają są dobrze prowadzone .

Następnie głos zabrali :

Pani Maria Karaś

prezes Porębskiego Towarzystwa

złożyła komisji życzenia świąteczne następnie przybliżyła
Towarzystwo
działalność.

Społeczno-Kulturalne

Społeczno-Kulturalnego

w jaki sposób zostało założone

w Porębie Spytkowskiej

i jak przebiega jego

6
Porębskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne zostało założone jako pierwsze w gminie
Brzesko, działaliśmy na zasadzie Koła Gospodyń Wiejskich od 2002 roku .Celem statutowym
naszego Towarzystwa jest kultywowanie nie tylko dorobku ziemi Porębskiej ale również
Brzeska i regionu, jak również przeciwdziałanie uzależnieniom .Pani Prezes przybliżyła jakie
Stowarzyszenie złożyło projekty o pozyskanie środków finansowych na swoją działalność .
W skład Towarzystwa na początku jego działalności weszły całe rodziny młodzieży należącej
do zespołu pieśni i tańca Porabianie.W tej chwili wiele z nich wyjechało za granicę do pracy i
mamy pewne braki kadrowe. Obecnie utworzyliśmy takzw. grupę obrzędową w skład której
wchodzą ludzie nie tylko z Poręby ,ale również z Jadownik, Porąbki Uszewskiej, Bochni,
Brzeska i każda z tych osób coś nowego wprowadza .Są osoby dzięki którym nawiązujemy
wiele fantastycznych kontaktów i jesteśmy im za to wdzięczni –przybliżyła jakie.
Co roku piszemy projekty o środki finansowe z Gminnego programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Współpracujemy z policją ,strażą pożarną ,
kuratorem sądowym . Dzięki nim wydaliśmy np. gazetę informacyjną Poręby Spytkowskiej i
inne rożne działania ,bo dzięki

środkom z funduszu alkoholowego zakupiliśmy dwa

komputery na świetlicę , wydawało nam się że będzie to wielkie dobrodziejstwo, a teraz
stwierdzamy że jest to niewypał bo nie możemy zaktywizować młodzieży do innych działań .
Bezcenną rzeczą w zespole są ludzie, którzy tworzą i pomagają w działalności –przybliżyła
jak ta działalność wygląda.
Staramy się tak zagospodarować młodzieży czas aby nie był on stracony , ponieważ w tych
czasach trudno jest młodzież byle czym zadowolić .Staramy się pozyskać młodych ludzi do
zespołu , młodzież nie chce pracować w zespole twierdzą że” nie będą sobie robić obciachu
na scenie”. W związku z tym jest gorąca prośba do komisji o współpracę w tym zakresie ,
rodzi się również pytanie jak ściągnąć młodych ludzi ,jak ich przekonać aby mieli szacunek
dla tego stroju ludowego ,dla obrzędów i pieśni które my chcemy przekazać. Jako
Stowarzyszenie współpracujemy ze wszystkimi

jednostkami , dlatego mając problem z

naborem młodzieży do zespołu zwróciliśmy się do dyrektora szkoły o pomoc bo z chwilą
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ukończenia VI klasy młodzież kończy pracę w zespole. Zwróciliśmy się o pomoc do Pani
dyrektor Wójciak , ale ona również nie ma na to większego wpływu, bo wg. młodzieży
najlepszy jest komputer a nie praca w zespole , już nawet zajęcia sportowe mają więcej
zwolenników wśród młodzieży niż zespół folklorystyczny .

Burmistrz Grzegorz Wawryka stwierdził ,że w chwili obecnej przy parafiach działają
sekcje sportowe i ta praca z młodzieżą idzie w wielu kierunkach .W tej chwili my zbieramy
żniwo po poprzedniej epoce i nikogo nie zmusimy do pracy w zespole, każdy robi to co chce i
uważa za stosowne .W obecnych czasach praca musi być wykonywana w wielu kierunkach.
Wszystkie wnioski jakie do nas wpływają winny być dokładnie przeanalizowane ponieważ w
wielu przypadkach dajemy środki finansowe. Piszemy pisma w których uczula się na wiele
spraw, a efekt jest właśnie taki jak to nam przedstawił radny Kubas , że nauczyciele do
wielu spraw o charakterze kultury obchodzą bokiem i powierzchownie.
Radna Ewa Chmielarz stwierdziła ,że chyba największym problemem

jest to że w

gimnazjum nie ma takiej osoby która mogłaby poprowadzić zespół taneczny .Są potrzebne
osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, tak jak jest np. w Szkole w Porębie Podstawowej w
Porębie Spytkowskiej .

Radny Józef Kubas przypomniał ,że on sam osobiście bywał w Porębie Spytkowskiej na
różnych imprezach i zauważył, że mieszkańcy potrafili się wspólnie bawić, tak młodzi jak i
starsi .Taka sama sytuacja występuje w Buczu np. na Jasełkach , społeczność obecna na
imprezach

umie się wspólnie bawić. W obecnych czasach młodzież

nie ma większego

kontaktu ze starszymi i gdziekolwiek byśmy się spotkali wszędzie to słyszymy , co robić?.
Spokojnie należy realizować pewne cele ,zróbmy niedużo

a dobrze, nie tolerujmy byle

jakości.
Ponadto przewodniczący zwrócił się z zapytaniem do Pani Marii Karaś czego oczekuje od
Urzędu Miejskiego w Brzesku aby można było pomóc jej w pracy .
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Pani Maria Karaś odpowiedziała ,że największą bolączką jest

to że

staramy się

opracowywując projekty na pozyskanie środków finansowych pozabudżetowych , i nie są
one pozytywnie zaopiniowane , napracujemy się ogromnie a potem nie mamy z tego nic .

Burmistrz Grzegorz Wawryka
które zajmuje się

zwrócił uwagę Pani Karaś iż w UM jest stosowne Biuro

opracowywanie wniosków pomocowych i w każdym czasie można się

zwrócić do pracowników o pomoc w opracowaniu wniosku .

Pani Maria Karaś odpowiedziała ponadto

,że największym problem zespołu

są środki

finansowe na zakup fartuchów i strojów ,które są bardzo zniszczone a niestety zespół nie
ma środków na to aby je wymienić gdyż są to ogromne koszty , zakup jednego fartucha to
wydatek wielkości 250 złotych.
Ponadto wielokrotnie zespół

w czasie organizowanych

występów

ma problemy z

transportem .

Burmistrz Grzegorz Wawryka zasugerował Pani Kierownik aby w chwili kiedy zajdzie
potrzeba

składać wnioski o środki finansowe do budżetu gminy z określeniem potrzebnej

kwoty. Napewno zostaną one rozpatrzone i środki przydzielimy wg. możliwości .

Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel ustosunkował się do potrzeb w zakresie organizacji
transportu dla zespołu w czasie wyjazdu na występ, jeśli będzie taka potrzeba to należy ją z
wyprzedzeniem zgłosić do Urzędu i wówczas transport zostanie na pewno zorganizowany .

Następnie głos zabrał Prezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Jadownickiej Pan
Tadeusz Tyka .
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Poinformował komisje ,iż SZJ działa w oparciu o Statut

-przybliżył jak ta działalność

przebiegała w kolejnych latach , pan prezes przedstawił komisji do wglądu przygotowane
kroniki obrazujące działalność Towarzystwa na przestrzeni lat. Ponadto komisja zapoznała się
z wydanymi przez Stowarzyszenie

periodykami

i opracowaniami z życia Jadownik i

Stowarzyszenia. Towarzystwo oczekuje aby podobnie jak na sport w budżecie gminy
zabezpieczona odpowiednia kwota

była

na działalność stowarzyszeń a głównie na promocję,

dlatego też apeluje do komisji o wzięcie tej propozycji pod uwagę.
Stowarzyszenie wielokrotnie na terenie Jadownik było organizatorem pikników rodzinnych
cieszących się wśród mieszkańców dużą popularnością , takie pikniki bardzo

integrują

społeczeństwo .
W Jadownikach funkcjonuje

budynek DL , jest to duży budynek ale działa tylko w nim

Zespół Pieśni i Tańca .Kiedyś próby zespołu odbywały się kilka razy w tygodniu , zawsze na
takich próbach był obecny dyrektor MOK. Czynna była świetlica wiejska

i młodzież garnęła

się do pracy. W tej chwili działalność świetlicy wiejskiej polega tylko na prowadzeniu prób
zespołu dwa razy w tygodniu i nic więcej. Jest małe jest zainteresowanie młodzieżą , w
przeciwieństwie do otwartej świetlicy parafialnej , gdzie księża się zajęli pracą z dziećmi i
młodzieżą . Młodzież

chętnie uczestniczy w zajęciach świetlicy parafialnej

bo

organizowanych tam jest wiele zajęć a księżą stworzyli odpowiednie warunki do zabawy. W
Jadownikach działają również dwie biblioteki parafialna i powiatowa. Cieszą się ogromnym
zainteresowaniem czytelników. Aby móc wzbogacić
kulturalnych

działalność

tych wszystkich form

muszą być zabezpieczone odpowiednie środki finansowe na ten cel.

Pan Andrzej Babraj przybliżył komisji jak przedstawia się działalność Regionalnej Izby
Pamięci w Jadownikach

.Przykre jest to ,jak przeczytał w jednym z kolejnych numerów

BIMU że organizowane są wyjazdy do Regionalnych Izb Pamięci poza Brzesko. Wydaje się
pieniądze na transport

a

mamy u siebie Izbę Pamięci godna obejrzenia. Zaprasza

serdecznie do jej zwiedzania. Następnie Pan Babraj zwrócił się z prośbą do komisji i władz
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Brzeska o rozważenie możliwości utworzenia skansenu na terenie gminy . Należy postarać
się o środki finansowe z UE i utworzyć w naszej gminie gminny skansen

, zgromadzić tam

dziedzictwa naszej kultury .

Przewodniczący komisji Józef Kubas stwierdził ,że pomysł utworzenia skansenu jest dobry ale
dosyć trudny do zrealizowania.

Następnie głos zabrał Prezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Okocimskiej
Franciszek Brzyk ,który przybliżył historie powstania i działalności TMZO.

•

W maju 1996 roku Zarząd Okocimskich Zakładów Piwowarskich SA zwrócił się z
prośbą do przedstawicieli miejscowości Okocim, o wydanie oświadczenia w sprawie
zgody na używanie słowa „Okocim” jako elementu znaku towarowego na swoich
produktach. Rejestracja tego znaku w urzędzie patentowym, daje firmom gwarancję,
że inne osoby nie mogą go legalnie wykorzystywać bez zgody właściciela.

•

Po zebraniu założycielskim, które odbyło się 19.10.1996 roku, nastąpiła rejestracja
sądowa, a od stycznia następnego roku Stowarzyszenie zostało wpisane do rejestru.
Powyższe działania umożliwiły podpisanie w maju 1997 roku umowy z Browarem w
sprawie opłat za korzystanie z nazwy „Okocim”. Od roku 2002 Stowarzyszenie jest
zarejestrowane w KRS.

•

Stowarzyszenie utworzyło 21 członków założycieli. Dzisiaj liczy ono 53 osoby. W
okresie 10 lat działalności ubyły z jego szeregów trzy osoby, które odeszły do
wieczności: Florentyna Ropek, Artur Ropek, Maria Tomczyk.

Celem Stowarzyszenia jest:
•

Kultywowanie dorobku i osiągnięć Ziemi Okocimskiej, pielęgnowanie oraz otaczanie
opieką zabytków, pamiątek i pomników przyrody
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•

Współtworzenie i współudział w przedsięwzięciach o charakterze społeczno –
gospodarczym, kulturalnym, oświatowym i sportowym

•

Rozwijanie wśród społeczeństwa aktywnych postaw i działania w zakresie realizacji,
zadań gospodarczych, kulturalnych i ochrony środowiska.

Cele statutowe stowarzyszenie realizuje poprzez:
•

1. Prowadzenie prac badawczych i dokumentacyjnych dotyczących Ziemi Okocimskiej.

•

2. Organizowanie odczytów, wieczorów dyskusyjnych, wystaw, imprez i konkursów.

•

3. Gromadzenie pamiątek oraz ochronę wszelkich zabytków i pomników przyrody.

•

4. Organizowanie przy współpracy z właściwymi jednostkami państwowymi i
samorządowymi, działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i innej.

•

5. Popieranie i udział w działalności na rzecz społeczno – gospodarczego rozwoju
miejscowości Okocim.

•

6. Współpracę z władzami samorządu lokalnego oraz przedstawicielami

firm i

przedsiębiorstw w zakresie realizacji celów statutowych.
•

7. Podejmowanie innych zgodnych z prawem przedsięwzięć, jeśli okażą się celowe dla
realizacji statutowej działalności.

SEKCJE PROBLEMOWE STOWARZYSZENIA
•

SEKCJA HISTORYCZNO – PROMOCYJNA

•

SEKCJA GOSPODARCZA

•

SEKCJA SPORTOWO – KULTURALNA

ZADANIA ZREALIZOWANE SAMODZIELNIE ORAZ PRZY WSPÓŁPRACY Z INNYMI
INSTYTUCJAMI
•

BUDOWA BOISKA SZKOLNEGO

•

KANALIZACJA WSI OKOCIM

12
•

REMONT KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO – OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE, POSADZKA,
NAGŁOŚNIENIE, OGRZEWANIE, REMONT ELEWACJI, DROGA PROCESYJNA

•

CHŁODNIA W KAPLICY CMENTARNEJ

•

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ

•

WYDANIE POCZTÓWEK ZWIĄZANYCH Z ZIEMIĄ OKOCIMSKĄ

•

WYKONANIE ZDJĘĆ LOTNICZYCH MIEJSCOWOŚCI

•

REMONT ZABYTKOWEJ KAPLICZKI ŚW. JANA

•

WYPOSAŻENIE BIBLIOTEKI W ZESTAW KOMPUTEROWY WRAZ Z DOSTEPEM DO
INTERNETU, WZBOGACANIE KSIEGOZBIORU

•

DOPOSAŻENIE DOMU LUDOWEGO W OKOCIMIU

INSTYTUCJE WSPÓŁDZIAŁAJĄCE
•

GMINA BRZESKO

•

SP W OKOCIMIU

•

PARAFIA PW. TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ W OKOCIMIU

•

CARITAS PARAFIALNY

•

RADA SOŁECKA WSI OKOCIM

•

OSP W OKOCIMIU

•

PiMBP FILIA OKOCIM

IMPREZY CYKLICZNE
•

KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK

•

PRZEGLĄD KOLĘD

•

OPŁATEK DLA LUDZI SAMOTNYCH I STARSZYCH

•

BABSKI COMBER

•

KONKURS PALM

•

SPRZĄTANIE MIEJSCOWOŚCI

•

MAJÓWKA
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•

DZIEŃ DZIECKA

•

WYCIECZKA DLA DZIECI Z RODZIN WIELODZIETNYCH I UBOGICH

•

MINI MUNDIAL

•

PIKNIK RODZINNY

ZADANIA DO REALIZACJI
•

WYDANIE HISTORI KOŚCIOŁA I PARAFII DLA CELÓW TURYTYCZNYCH - INFORMATOR W WERSJI TRÓJĘZYCZNEJ

•

URUCHOMIENIE STRONY INTERNETOWEJ MIEJSCOWOŚCI

•

PROWADZENIE DALSZYCH PRAC REMONTOWYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCHKAPLICZKI, NAGROBKI itp..

•

ZAGOSPODAROWANIE DWORU W OKOCIMIU

Po wysłuchaniu wszystkich zaproszonych przedstawicieli Stowarzyszeń
komisji Józef Kubas

podziękował

za udział w obradach komisji

przewodniczący
i przedstawione

informacje.
Zaproponował aby na najbliższej sesji

przedstawić krótką informację

osiągnięcia naszych Stowarzyszeń , aby wszyscy wiedzieli

i zaprezentować

że taka praca w terenie

jest

prowadzona.
Wnioski i opinie komisji :
1. Komisja zapoznała się z prezentacją przedstawioną przez przedstawicieli
Stowarzyszenia

Miłośników

Ziemi

Okocimskiej

Miłośników Ziemi Jadownickiej ,Porębskiego

,Stowarzyszenia

Towarzystwa Społeczno-

Kulturalnego na temat ich działalności i przyjęła do wiadomości.

2. Komisja wnioskuje do Pana Burmistrza o zorganizowanie forum
Stowarzyszeń Kulturalno-Sportowych działających na terenie Gminy
Brzesko ,celem zaprezentowania dorobku i dotychczasowej działalności
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społeczności lokalnej.
Głosowano jednogłośnie

Ad.3. Informacja na temat tworzenia Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Buczu.

Naczelnik

Józef Cierniak

przypomniał iż są podjęte działania

w zakresie tworzenia

Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Buczu. Rozstrzygnięty został przetarg na adaptacje
pomieszczeń w starym budynku szkoły

, przetarg wygrała Firma Jawor

na kwotę 440

tysięcy złotych.
Około 15 sierpnia 2009 roku nastąpi przekazanie

obiektu

do zagospodarowania a

wyposażenia go w niezbędny sprzęt nastąpi w miesiącu lipcu br.
Zespół Szkół Szkolno- Przedszkolny powstanie tylko wówczas ,gdy od 1 września zostanie
utworzone przedszkole .Ogłoszenie o naborze zostanie podane do wiadomości publicznej

i

dopiero jak ruszy nabór do przedszkola to będziemy mieli informacje na ile godzin dziennie
może być to przedszkole

uruchomione i jak powinna funkcjonować stołówka.

Dyrektor PSP w Buczu Agata Basaraba przedstawiła komisji jakie są prognozy
demograficzne

dzieci urodzonych w latach 2003-2007 ,które mogą uczęszczać do

przedszkola w Buczu.
Aktualnie szkoła prowadzi odział przedszkolny 5 godzinny dla dzieci 6 letnich .W tym roku
szkolnym ze względu na mały rocznik uczęszcza

do niego 22 dzieci /11 sześciolatków 11

pięciolatków/.Nauki w klasie I nie rozpocznie żadne dziecko 6 letnie.
Oddział zerowy mieści się w nowym budynku szkoły , na parterze gdzie uczą się także
dzieci z klas I-III. Do sali prowadzi boczny korytarz ,przy nim usytuowane są także toalety
dla uczniów .Sala została urządzona zgodnie z potrzebami dzieci. Planowane przedszkole
będzie mieściło się w wyremontowanej starej części szkoły .Zaplanowano w nim 1 salę dla
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dzieci oraz zaplecze kuchenne i szatniowe .Szatnia dla zerówki i przedszkola będzie wspólna.
Wejście do przedszkola i szkoły będzie jedno.
Szatnia szkolna dla około 120 uczniów będzie znajdowała się 1 pomieszczeniu .
Ze względu na obecność kuchni i ewentualną możliwość wydawania obiadów dla uczniów
szkoły przygotowano pomieszczenie z przeznaczeniem na stołówkę.
Oczekiwania rodziców to zorganizowanie

przedszkola zapewniającego opiekę w pełnym

wymiarze godzin, zorganizowanie kuchni umożliwiającej wydawanie obiadów także uczniom.
Potrzeby to dostosowanie

1 pomieszczenia na szatnie szkolna dla 120 uczniów. W celu

zwiększenia bezpieczeństwa urządzić przy wejściu do szkoły pomieszczenia dla woźnej

i

pracowników obsługi .Umożliwi to kontrolę wchodzących i wychodzących z obiektu.Zachodzi
także pilna potrzeba zainstalowania

monitoringu zewnętrznego gdyż teren wokół szkoły

wymaga stałego monitorowania ,bo sale przedszkola i zerówki są położone z tyłu budynku.

Następnie komisja omówiła temat dot. propozycji utworzenia stołówki w PSB Bucze dla
potrzeb przedszkola i szkoły a także pilnej potrzeby wykonania monitoringu budynku szkoły
i obejścia szkoły.

Naczelnik Józef Cierniak poinformował komisję ,iż dokonano obliczeń z których wynika
że w wyniku podjętej ostatnio uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
braknie w budżecie gminy środków finansowych na ten cel wielkości około 800 tysięcy
złotych.
Ponadto Pan Naczelnik Cierniak przedstawił zapytanie rodziców dzieci uczęszczających do
przedszkola w Rzezawie a mieszkających w Jasieniu

przy Jodłowce , czy gmina Brzesko

będzie nadal dofinansowywać pobyt tych dzieci w tym przedszkolu?. Zgodnie z zapisami
zawartymi w Ustawie Gmina jest odpowiedzialna za prowadzenie edukacji
dzieci

i jest również zobowiązana

przedszkolnej

jeżeli jest bardzo daleko dowieść te dzieci .

Jasień - Jodłowka to zakątek gminy , który jest

tak odległy że trudno byłoby nam
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zorganizować dowóz dzieci . Jest tych dzieci około 10 , wystosowaliśmy pismo informujące
że my jako gmina zabezpieczymy pobyt tych dzieci w przedszkolu.

Radna Maria Kądziołka

stwierdziła że na pewno komisja wyrazi pozytywną opinię

poprosiła o przygotowanie opinii prawnej w tym temacie.
Wnioski i opinie komisji :

1. Komisja zapoznała się z informacją Naczelnika Wydziału EKiS oraz
Dyrektora PS w Buczu , w sprawie tworzenia drugiego oddziału
przedszkolnego przy SP Bucze i przyjęła do wiadomości.
Głosowano jednogłośnie
2. Komisja wnioskuje o przedstawienie informacji związanej z
funkcjonowaniem w przyszłości stołówki dla potrzeb przedszkola i szkoły
w SP Bucze.
Głosowano jednogłośnie

Ad.4. W sprawach bieżących komisja pozytywnie zaopiniowała:
Komisja zapoznała się i zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał w sprawie:
 przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Brzesko na lata 2008-2015,
 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wokowice,
 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Szczepanów,
 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jasień,
 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mokrzyska.
Opinia została przyjęta jednogłośnie

Radna Maria

Kądziołka poruszyła temat nie wykorzystanego przez dzieci i młodzież

lodowiska na Placu Kazimierza Wielkiego .Należy zlikwidować opłatę za korzystanie z
lodowiska , niech wszyscy jeżdżą za darmo, aby lodowisko było wykorzystane.

Radny Józef Kubas poparł wypowiedź swojej przedmówczyni .Mieszkańcy nie korzystają z
lodowiska i mówią głośno, że nie jest to lodowisko tylko ślizgawka .Nikogo nie przekonamy
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aby z niego

korzystał .Lodowisko to

jest puste

.Stwarzamy mieszkańcom warunki do

ślizgania z których niestety nie chcą korzystać nawet za darmo.

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Obrady trwały od godziny 10-tej do godziny 14.20

Przewodniczący

Komisji

Oświaty Kultury i Sportu
RM w Brzesku
mgr Józef Kubas

Protokołowała:

Inspektor Marta Kółkowska

