
P R O T O K Ó Ł  Nr  34/2009

z  posiedzenia  Komisji  Oświaty  Kultury  i  Sportu  Rady  Miejskiej  
w Brzesku odbytego   w dniu   21  m a j a  2009  r o k u.

 Posiedzenie  komisji  odbyło  się  w  Publicznym Gimnazjum Nr  1  w  Brzesku  przy  ulicy 
Głowackiego 57. W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz osoby zaproszone na 
posiedzenie, według załączonej listy obecności. Obecnych na posiedzeniu komisji przywitał 
Dyrektor  Publicznego  Gimnazjum  Nr  1  w  Brzesku  Bogusław  Biernat.  Posiedzeniu 
przewodniczył  radny  Józef  Kubas  Przewodniczący  Komisji.  Witając  zebranych 
przedstawił porządek posiedzenia, który członkowie komisji otrzymali wraz     z materiałami 
na  posiedzenie.  Zwrócił  się  z  pytaniem czy do przesłanego porządku są uwagi  członków 
komisji?  Uwag  brak.  W związku  z  czym poniższy  porządek  posiedzenia  został  przyjęty 
jednogłośnie :

1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.
2. Obserwacja lekcji języka angielskiego
3. Organizacja nauczania języków obcych w przedszkolach ,szkołach podstawowych i 

gimnazjach  na  terenie  Gminy  Brzesko-  informacja  Naczelnika  Wydziału  Edukacji 
Kultury i Sportu.

4. Problemy wymiany dzieci i młodzieży z Gminy Brzesko  z rówieśnikami z zagranicy 
(informacja Kierownika Biura Promocji UM).

5. Rozpatrzenie  pism wpływających  do  komisji,  zaopiniowanie  projektów uchwał  na 
sesję Rady Miejskiej w miesiącu maju 2009 roku.

Ad.  1.
         Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.

Przewodniczący Komisji Józef Kubas poinformował, że protokoły                 z posiedzeń 
Komisji Oświaty Kultury i Sportu z dnia 17  kwietnia 2009 roku i z dnia 30 kwietnia 2009 
roku wyłożone były w Biurze Rady Miejskiej. W związku z czym zapytał, czy do protokołów 
są uwagi? Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do protokołów, po czym Przewodniczący 
Komisji poddał  je pod głosowanie. 

Następuje głosowanie:
Protokół z dnia 17  kwietnia 2009 roku został przyjęty jednogłośnie.
Protokół z dnia 30  kwietnia 2009 roku został przyjęty jednogłośnie.

Ad.  2



    Obserwacja lekcji języka angielskiego .

Lekcje języka angielskiego prowadziła Pani Aneta Kucharska Nauczycielka Publicznego 
Gimnazjum Nr 1 w Brzesku. Na wstępie poinformowała, że chodzi o pokazanie możliwości 
wykorzystania sali,  o techniczne rozwiązanie do nauczania języków obcych. Stwierdziła, że 
uczniowie podczas takiego prowadzenia lekcji nie mają stresu, lubią bardzo pracownię do 
nauczania języków.

W tym momencie rozpoczęła się lekcja języka angielskiego, w której członkowie komisji i 
zaproszeni goście uczestniczyli jako obserwatorzy.

Ad.  3
Organizacja  nauczania  języków  obcych  w  przedszkolach  ,szkołach 
podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Brzesko- informacja Naczelnika 
Wydziału Edukacji Kultury i Sportu.

Głos  zabrał  Naczelnik  Wydziału  Edukacji  Kultury  i  Sportu  Józef  Cierniak, który 
przedstawił  informacje  na  temat  „Analiza  nauczania  języków  obcych  w  szkołach 
podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Brzesko”. Poinformował między innymi, że 
przedmiotem analizy jest dynamika nauczania języków obcych w szkołach podstawowych i 
gimnazjach. Dane dotyczą lat szkolnych:  2002/2003, 2007/2008 i 2008/2009. Wybrano do 
analizy  dlatego  te  lata,  gdyż  w  roku  2002/2003  objęto  nauczaniem  wszystkich  uczniów 
gimnazjów,  w roku 2007/2008 objęto  nauczaniem języka  angielskiego uczniów klas  I-III 
szkół podstawowych. Językami obcymi nauczanymi w szkołach na terenie Gminy Brzesko są 
język  angielski  i  język  niemiecki.  Aby  zobrazować  zmiany  organizacyjne  w  nauczaniu 
języków obcych, przedstawiono dane dotyczące szkół podstawowych i gimnazjów. Dane te 
obejmują ogólną liczbę uczniów w szkołach, ilość oddziałów oraz ilość grup językowych. Na 
podstawie  tych  danych  obliczono  wskaźniki  dla  danego  języka,  tak  w  szkołach 
podstawowych jak i w gimnazjach w poszczególnych latach. Szczegółowa informacja w tym 
zakresie stanowi załącznik do protokołu.

Kierownik Zespołu Koordynującego ds. Nauczania Języków Obcych Aneta Kucharska 
przedstawiła sprawozdanie dotyczące nauczania języków obcych na terenie Gminy Brzesko. 
Szczegółowa informacja stanowi załącznik do protokołu.

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 4 w Brzesku Maria Obruśnik poinformowała, że 
nauczaniem  języka  angielskiego  objęto  również  dzieci  w  przedszkolach.  Nauką  języka 
angielskiego objęto dzieci: 4, 5, i 6 letnie. Udało się to zorganizować dzięki temu, że jeden z 
nauczycieli  odszedł  na  emeryturę  i  w  jego  miejsce  zatrudniono  nauczyciela  od  języka 
angielskiego. Dlatego jest taka w przedszkolach sytuacja komfortowa, że jest nauczyciel od 
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języka angielskiego. Przedszkola nie muszą już korzystać z firm prywatnych zajmujących się 
nauczaniem języków obcych. Jedyna przeszkoda, jaka obecnie panuje, to brak odpowiedniego 
pomieszczenia do nauczania języka angielskiego, a to z kolei powoduje, że nie można dzieci 
podzielić  na grupy. Dzieci w przedszkolach w odróżnieniu od uczniów ze szkół uczą się 
języka angielskiego inaczej, bardzo spontanicznie, bez stresu, w formie zabaw itp. To jest 
zupełnie inna nauka, stwierdziła.

Przewodniczący  Komisji  Józef  Kubas poinformował,  że  informacja  dotycząca  analizy 
nauczania  języków  obcych  w  szkołach  podstawowych  
i  gimnazjach przygotowana została  bardzo solidnie w oparciu o materiały  źródłowe czyli 
arkusze organizacyjne. Niemniej jednak należy zauważyć taki fakt,  że pojawiają się różne 
głosy negatywne i opinie na temat nauczania języków obcych.  Dotyczą one miedzy innymi 
podziału klasy na oddziały (grupy) .

Głos zabrała Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Brzesku Dorota Wójcik, 
która poinformowała, iż obowiązuje przepis, że dzieli  25 dziecko i wówczas można podzielić 
klasę na grupy. Do tego tematu trzeba jednak wrócić za dwa lata, gdyż pojawi się już problem 
dotyczący zwiększenia liczebności uczniów w klasach.

Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Brzesku Bogusław Biernat w nawiązaniu do 
dyskusji poinformował, że zwrócił uwagę na następujące kwestie:

• Dzielenia klasy na mniejsze na grupy.
• Kwestia finansowania – albo zlikwidować oddział w pierwszej klasie, a w II i  III 

pozostawić w takim stanie w jakim są i to zapisać w regulaminie,
• Prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej w zakresie ochrony nauczycieli języków 

obcych.

Głos  zabrał  Burmistrz  Brzeska  Grzegorz  Wawryka ,  który  poinformował,  że  należy 
oszczędzić  stan  wydatków  na  oświatę,  bo  oświata  dostaje  więcej  środków  niż  Gmina 
otrzymuje subwencji oświatowej na ten cel. Gmina Brzesko jest między innymi jedną z Gmin 
w  Małopolsce,  która  wydaje  tak  duże  środki  finansowe  na  oświatę.  Dlatego  jest 
zwolennikiem, aby tą dyscyplinę w oświacie utrzymać i zachować zdrowy rozsądek, jeśli 
chodzi miedzy innymi  o podział uczniów na grupy.

Przewodniczący  Komisji  Józef  Kubas poinformował,  że  jeśli  chodzi  
o pracownie językowe to jest w tej materii jeszcze dużo do zrobienia w Gminie Brzesko. 
Zwrócił się z pytaniem: Jak wygląda tendencja w organizacji nauczania języków obcych w 
szkołach?
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Odpowiedzi  udzieliła  Dyrektor  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  Nr  3  
w Brzesku Dorota Wójcik. Poinformowała, że jest moda na język angielski. Każdorazowo 
kierowane jest zapytanie do rodziców o zgodę – jaki język uczeń wybiera. Język niemiecki 
zanikł w ciągu sześciu lat w szkołach podstawowych. Na ten moment jest wystarczająca ilość 
nauczycieli  od języka angielskiego i  niemieckiego.  Niemniej  jednak należy w przyszłości 
powrócić do tematu związanego z zapewnieniem ciągłości podziału na grupy językowe w 
przypadku zmniejszenia się liczby uczniów w klasie ustalonym w pierwszym roku podziału.

Radny Franciszek Brzyk poinformował, że analiza nauczania języków obcych w szkołach 
prowadzonych  przez  Gminę  Brzesko  przedstawiona  przez  Wydział  Edukacji  jak  i 
sprawozdanie  przygotowane  przez  przewodniczącą  Zespołu  nauczycieli  języków  obcych 
zawierają dane i uwagi, dotyczące zarówno organizacji, jak i przebiegu nauczania języków w 
poszczególnych  typach  szkół.  Dla  nas  jako  członków Komisji  Oświaty  najważniejsze  są 
jednak dwa najważniejsze fakty. Po pierwsze zmniejsza się ilość godzin języków obcych co 
wynika z malejącej liczby uczniów w szkołach.  Dane te  potwierdzają arkusze organizacji 
szkół. Po drugie z arkuszy widać wyraźnie, że obecnie na terenie szkół Gminy Brzesko są 
nauczane  dwa  języki  obce:  język angielski  i  język niemiecki.  Daje  się  jednak  zauważyć 
przewagę ilości godzin języka angielskiego. Jest to wynik m.in.wprowadzenia tego języka 
jako obowiązkowego w młodszych klasach szkoły podstawowej na podstawie rozporządzeń 
ministerialnych. Z  przedstawionych  informacji  wynika,  że  nie  ma  problemu  braku 
wykwalifikowanej kadry do nauczania języków obcych, istnieje jednak problem wyposażenia 
szkół w pracownie oraz pomoce naukowe. Można również wysnuć wniosek, że przy obecnej 
tendencji  za  pewien  okres  czasu  może  być  problem  z  zatrudnieniem  nauczycieli  języka 
niemieckiego. Na  podstawie  przedstawionych  informacji  oraz  dzisiejszej  dyskusji  można 
sformułować następujące wnioski. Zgodnie z sugestiami nauczycieli istnieje potrzeba zapisu 
w  regulaminach  organizacji  pracy  szkół  
i przedszkoli zapewniającego ciągłość podziału na grupy niezależnie od zmian jakie mogą 
nastąpić w trakcie cyklu nauczania, a które nie są zależne od szkoły. Takie też są sugestie 
rodziców.  Konieczna  jest  również  koordynacja  na  szczeblu  Gminy  polityki  zatrudnienia 
nauczycieli  języków  obcych,  aby  
w  przypadku  postępującego  zmniejszania  się  ilości  godzin  nauczania  nie  dochodziło  do 
zwolnień nauczycieli. Należy tu mieć na względzie przede wszystkim fakt, że są oni dobrze 
przygotowani do pracy często również dzięki pomocy finansowej ze strony Gminy i szkoły. 

Po dyskusji i analizie komisja podjęła następujące wnioski i opinie :

Komisja zapoznała się z informacją na temat „Analiza nauczania języków obcych w szkołach 
podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Brzesko” oraz Sprawozdaniem opracowanym 
przez Zespół Koordynujący ds. Nauczania Języków Obcych. 
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Komisja  wnioskuje  do  Burmistrza  Brzeska  o  zapewnienie  ciągłości  podziału  na  grupy 
językowe  w  przypadku  zmniejszenia  się  liczby  uczniów  w  klasie  (grupie)  ustalonym  w 
pierwszym roku podziału. Głosowano jednogłośnie.

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej w 
zakresie ochrony nauczycieli w przypadku utraty zatrudnienia. Głosowano jednogłośnie.

Ad.  4
Problemy  wymiany  dzieci  i  młodzieży  z  Gminy  Brzesko   
z rówieśnikami z zagranicy.

W tym momencie o głos poprosił Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka.
Poinformował,  że  wpłynęło  pismo  z  Urzędu  Marszałkowskiego,  iż  Województwo 
Małopolskie  wspólnie  z  Wojewódzkim Funduszem  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki 
Wodnej w Krakowie przystąpiło do realizacji w roku 2009 programu pn. „ORLIK PLUS”. 
Łączne dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego i Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wynosi 80 %, a udział własny Gminy 
Brzesko 20 %. Obiektami sportowymi , które wytypowano do tego programu są: Sterkowiec, 
Bucze, Szczepanów i Poręba Spytkowska.

Inspektor w Wydziale Edukacji Kultury i Sportu Michał Kostecki udzielił wyjaśnień, że 
jest to program polegający na remontach i modernizacji  boisk sportowych z nawierzchnią 
naturalną wraz z zapleczem, z terminem realizacji w cyklu jednorocznym do dnia 30 listopada 
br.  pn.  „ORLIK PLUS”.  Następnie przedstawił  podstawowe założenia tego programu,  cel 
realizacji  programu,  zasady  uczestnictwa  w  programie,  wydatki  kwalifikowane  według 
załącznika do protokołu. Ponadto poinformował, że nadrzędną zasadą kwalifikacji wniosków 
o  udzielenie  pomocy  finansowej  z  budżetu  Województwa  Małopolskiego  będzie 
zrównoważony rozwój infrastruktury sportowej w Województwie Małopolskim.

Po analizie komisja podjęła następującą opinię:

Komisja  pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowała  przystąpienie  do  Programu przez  Gminę 
Brzesko,  realizowanego  w  roku  2009,  polegającego  na  remontach  i  modernizacji  boisk 
sportowych pn. „ORLIK PLUS”.

Następnie Kierownik Biura Promocji  Krzysztof  Bigaj przedstawił  informacje na temat 
wymiany  młodzieży  z  Gminy  Brzesko  z  rówieśnikami  
z zagranicy. Informacja stanowi załącznik do protokołu.
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Przewodniczący Komisji Józef Kubas zwrócił się z pytaniem: Czy widzi Pan Kierownik 
Biura Promocji  jeszcze  jakieś  zmiany,  które  dotyczyłyby komunikowania  się  z  dziećmi  i 
młodzieżą z zagranicy?

Odpowiedzi  udzielił  Burmistrz  Brzeska  Grzegorz  Wawryka informując,  że  są 
odpowiednie programy unijne przeznaczone na wymianę młodzieży. Trzeba utrzymać formę 
wymiany młodzieży z rówieśnikami z zagranicy z Gminą Brzesko ale na zdrowych zasadach, 
żeby Gmina Brzesko nie wydawała jednak dużych środków na tą formę wymiany młodzieży, 
aby były różne źródła dofinansowania młodzieży.  Następnie poinformował, że w związku z 
nadaniem  na  ostatniej  sesji  tytułów  zasłużonych,  jest  prośba  do  członków  komisji  o 
zaopiniowanie projektu medalu o przyznanie tytułu „Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta 
Brzeska”

Kierownik  Biura  Promocji  Krzysztof  Bigaj poinformował,  że  jest  wstępny  projekt 
wykonania  medalu.  Na  awersie  medalu  znajdować  się  będzie  wizerunek  Rynku  wraz  z 
przyległymi kamieniczkami i kościołem św. Jakuba. Na rewersie umieszczane będą nazwiska 
wyróżnionych  obywateli  wraz  
z napisem wykonanym w języku polskim i łacińskim: „Niech zasługa zyskuje właściwą sobie 
nagrodę”.  Umieszczana  także  będzie  na  nim  data  nadania  tytułu  i  kolejny  numer.  Podał 
również informację z czego,  z  jakiego materiału  będzie  wykonany medal.  Poinformował 
również o kosztach produkcji medalu. Informacja stanowi załącznik do protokołu

Po analizie komisja podjęła następujące opinie:

Komisja zapoznała się z informacją Kierownika Biura Promocji na temat wymiany młodzieży 
z Gminy Brzesko z rówieśnikami z zagranicy.

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt Medalu na Wstędze za Zasługi dla 
Miasta Brzeska.

Ad.  5
Rozpatrzenie pism wpływających do komisji,  zaopiniowanie projektów uchwał 
na sesję Rady Miejskiej w miesiącu maju 2009 roku.

• Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Brzesku za rok 2008.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku Małgorzata Cuber omówiła projekt 
uchwały, według załącznika do protokołu.
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• Projekt  uchwały  w  sprawie   zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego 
Powiatowej  i  Miejskiej   Biblioteki  Publicznej  
w Brzesku za rok 2008.

Dyrektor  Powiatowej  i  Miejskiej   Biblioteki  Publicznej  w  Brzesku  Maria  Marek 
omówiła projekt uchwały, według załącznika do protokołu.

Po analizie komisja podjęła następujące opinie:

Komisja  pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  zatwierdzenia 
sprawozdania  finansowego  Miejskiego  Ośrodka  Kultury  
w Brzesku za rok 2008.

Komisja  pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego Powiatowej i Miejskiej  Biblioteki Publicznej w Brzesku za rok 
2008.

Przewodniczący Komisji Józef Kubas  zapoznał  członków komisji z treścią następujących 
pism:

• Pismo  Pani  radnej  Jadwigi  Kramer  z  dnia  15  maja  2009  roku  dotyczące  Domu 
Dziennej Opieki nad osobami niepełnosprawnymi,

• Pismo  (prośba)  mieszkańców  wsi  Mokrzyska  z  dnia  22  kwietnia  2009  roku  o 
zainicjowanie budowy chodnika przy ulicy Parafialnej (droga powiatowa), na odcinku 
od skrzyżowania ulicy Parafialnej z ulicą Grzybową do cmentarza w Szczepanowie.

• Pismo  Związku  Nauczycielstwa  Polskiego  Zarząd  Oddziału  w  Brzesku  
z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie sposobu naliczenia dodatku motywacyjnego.

Radna Maria Kądziołka poinformowała, że odbyło się spotkanie członków Rady Powiatu 
ds. Osób Niepełnosprawnych. Sprawa między innymi odnośnie pisma Pani radnej Kramer 
dotyczącego  Domu  Dziennej  Opieki  nad  osobami  niepełnosprawnymi  była  szeroko 
omawiana. Pani radna Kramer uczestniczyła w tym posiedzeniu. Temat ten jest analizowany i 
będzie nadal na bieżąco pilotowany.

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka poinformował, że należy ekonomicznie przeliczyć 
temat  dotyczący  uruchomienia  Domu  Dziennej  Opieki  nad  osobami  niepełnosprawnymi. 
Zastanowić się czy nie lepiej będzie aby uruchomić w Brzesku Filię Szkoły ze Złotej. Jeśli 
chodzi  natomiast  
o  pismo  mieszkańców  wsi  Mokrzyska,  o  zainicjowanie  budowy  chodnika  przy  ulicy 
Parafialnej  (droga  powiatowa),  na  odcinku  od  skrzyżowania  ulicy  Parafialnej  z  ulicą 
Grzybową  do  cmentarza  w  Szczepanowie  to  temat  jest  znany.  Temat  zlecony  został  do 
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Powiatu, aby zlecili wykonanie dokumentacji technicznej ewentualnej budowy chodników. 
Temat ten będzie podejmowany do realizacji.

Radna Maria Kądziołka poinformowała, że temat ten był również omawiany na posiedzeniu 
Komisji  Rewizyjnej,  której  jest  przewodniczącą.  Komisja  Rewizyjna  podjęła  następujący 
wniosek:  cytat” Komisja  Rewizyjna  zapoznała  się  z  pismem mieszkańców  miejscowości 
Mokrzyska  dot.  zainicjowania  budowy  chodnika  przy  ul.  Parafialnej  na  odcinku  od 
skrzyżowania  ul.  Parafialnej  z  ul.  Grzybową  do  cmentarza  w  Szczepanowie.  Komisja 
pozytywnie  opiniuje  prośbę  mieszkańców  i  wnioskuje  do  Komisji  Prawa  Porządku 
Publicznego i Promocji o podjęcie pilnych rozmów z Zarządem Powiatu Brzeskiego w celu 
dokonania  stosownych  uzgodnień,  w  szczególności  dotyczących  kwestii  finansowania 
przedmiotowego zadania, a ponadto wnioskuje o zaproszenie na posiedzenie merytorycznej 
Komisji Rady Powiatu” koniec cytatu. 

Radny Adam Kwaśniak (Przewodniczący Komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji) 
stwierdzi, że Komisji już tym tematem się zajmowała, podjęła wniosek, który skierowała do 
Burmistrza Brzeska.

• Projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr VII/40/2007 Rady Miejskiej w 
Brzesku z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie nadania Statutu Miejskiemu 
Ośrodkowi Kultury w Brzesku.

Radny Franciszek Brzyk zwrócił się z pytaniem: Dlaczego przedmiotowy projekt uchwały 
nie był omawiany na posiedzeniu Komisji Statutowej, która jest komisją merytoryczną do 
rozpatrzenia  tego  typu  spraw?  Podobna  sytuacja  jest  ze  statutami  sołectw.  Uzyskał 
informacje,  że  statuty  sołectw  będą  przedmiotem obrad  najbliższej  sesji  Rady  Miejskiej. 
Dlaczego  nie  były  ostatecznie  zaopiniowane  na  Komisji  Statutowej?  Przecież  Komisja 
Statutowa do tego celu została powołana? W takim razie, po co jest ta Komisja Statutowa?

Radna Maria  Kądziołka udzieliła  wyjaśnień,  że  w sprawie  statutów sołectw odbyło się 
spotkanie w Mokrzyskach wszystkich sołtysów i tam wypracowano jak gdyby już ostateczne 
kształty tych statutów.

Radny Franciszek Brzyk wyjaśnił,  że nie ma nic przeciwko temu spotkaniu.  Dobrze, że 
takie spotkanie się odbyła. Ale po to została powołana Komisja Statutowa, aby ostateczną 
opinię w sprawie statutów sołectw wydać. Komisja Statutowa powinna te wszystkie wnioski 
czy też uwagi zgłoszone przez sołtysów zebrać i podsumować, bo taka jest rola tej komisji.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku Małgorzata Cuber poinformowała, że 
jeśli chodzi o propozycje  zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Kultury i dodanie zapisu w § 
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11  pkt  13  wydawania  Brzeskiego  Magazynu  Informacyjnego  to  nie  ma  żadnego 
niebezpieczeństwa. Brzeski Magazyn Informacyjny może funkcjonować w Miejskim Ośrodku 
Kultury. Natomiast pozostałe dwa punktu są nie zasadne. Miejski Ośrodek Kultury prowadzi 
tą działalność i jeszcze raz ujmowanie tego w statucie nie ma sensu.

Po analizie komisja podjęła następującą opinię:
Komisja   zapoznała  się  z  projektem  uchwały  w  sprawie   zmiany  uchwały  
Nr  VII/40/2007  Rady  Miejskiej  w  Brzesku  z  dnia  30  kwietnia  2007  roku  
w  sprawie  nadania  Statutu  Miejskiemu  Ośrodkowi  Kultury  w  Brzesku  
i  propozycje  zmian przegłosowała następująco:

• w § 11 dodać pkt 13 wydawania Brzeskiego Magazynu Informacyjnego – głosowano 
2 głosy za, przeciw 3, 1 wstrzymujący się od głosu. 

• w § 11 dodać pkt 14 prowadzenie  Orkiestry Miejskiej – głosowano  jednogłośnie. 
• w § 11 dodać pkt 15 koordynacja i prowadzenie zespołów muzycznych i tanecznych - 

głosowano jednogłośnie. 

Po wyczerpaniu porządku Przewodniczący Komisji Józef Kubas podziękował wszystkim za 
udział i zamknął posiedzenie . 

Posiedzenie trwało od godziny  10 00 do godziny  14.00

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.

   Protokołowała                                                                

     Inspektor 
Bogumiła Łanocha                                                                   
                                                                                                 Przewodniczący

                     Komisji Oświaty Kultury i Sportu
                           Rady Miejskiej  w Brzesku

                                 mgr Józef  Kubas
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