P R O T O K Ó Ł Nr 22/2008
z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku
odbytego w dniu 25 c z e r w c a 2008 r o k u w budynku Publicznej Szkoły
Podstawowej w Porębie Spytkowskiej .
W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz osoby zaproszone na
posiedzenie wg załączonej listy obecności. Posiedzeniu przewodniczył radny Józef
Kubas Przewodniczący Komisji. Witając zebranych przedstawił porządek
posiedzenia. Poniższy porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie :
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Promowanie uczniów
w Publicznej Szkole Podstawowej w Porębie
Spytkowskiej /spotkanie z uczniami i nauczycielami /.
3. Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2008
roku. (Informacja Pani Dyrektor PIMBP w Brzesku, Dyrektor MOK ,BOSIR,
MOPS , Wydział EKIS ).
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski :
Rozpatrzenie pism wpływających do komisji, zaopiniowanie projektów
uchwał na sesję Rady Miejskiej w miesiącu czerwcu 2008 roku, omówienie
tematu dot. propozycji zagospodarowania budynku Dworu w Okocimiu
( informacja radnego Franciszka Brzyka).
Ad 1.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Przewodniczący Komisji Józef Kubas poinformował, że protokół z posiedzenia
Komisji Oświaty Kultury i Sportu z dnia 29 maja 2008 roku wyłożony był w Biurze
Rady Miejskiej. W związku z czym zapytał, czy do protokołu są jakieś uwagi
i wnioski ? Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do protokołu, po czym
Przewodniczący Komisji poddał go pod głosowanie. Protokół został przyjęty
jednogłośnie .
Ad 2.
Promowanie uczniów
w Publicznej Szkole Podstawowej w Porębie
Spytkowskiej /spotkanie z uczniami i nauczycielami /.
Przewodniczący Komisji Józef Kubas na wstępie podkreślił, że inspiracją
wyjazdowego posiedzenia naszej komisji było spotkanie podsumowujące realizację
międzynarodowego projektu „Kultura, tradycje i zwyczaje naszego regionu” ,który
był realizowany w latach 2005-2008 w ramach programu „Uczenie się przez całe
życie” –Comenius w Publicznej Szkole Podstawowej w Porębie Spytkowskiej.
Zaznaczył, że w/w spotkanie podsumowujące odbyło się 31 maja 2008 roku w tej

szkole, z udziałem zaproszonych gości z zagranicy, władz oświatowych, władz
samorządowych, uczniów szkoły i społeczności lokalnej. Przewodniczący podkreślił,
że realizacja takiego międzynarodowego projektu, to olbrzymia promocja uczniów,
nauczycieli i dyrekcji Publicznej Szkoły Podstawowej w Porębie Spytkowskiej.
Następnie Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Porębie Spytkowskiej mgr
inż. Piotr Tota zaprosił członków komisji do sali widowiskowej, w celu obejrzenia
trzech tańców ludowych w wykonaniu uczniów biorących udział w tym programie.
Komisja obejrzała : staropolski polonez, taniec hiszpański oraz wiązankę tańców
krakowskich. Dzieci występowały w oryginalnych strojach ludowych.
Na zakończenie Przewodniczący Komisji Józef Kubas podziękował dzieciom,
opiekunce Pani Zapiór Bernadetcie i dyrektorowi szkoły za wspaniały występ
folklorystyczny. Wskazał na duże możliwości dzieci tej szkoły w programie tańców
ludowych, nie tylko naszego regionu.
Następnie Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel w towarzystwie Naczelnika
Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego Józefa Cierniaka wręczyli
nauczycielowi języka angielskiego w tej szkole Panu Piotrowi Nosalowi list
gratulacyjny i nagrodę pieniężną ufundowaną przez Burmistrza Brzeska Grzegorza
Wawrykę. Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel podkreślił, że list gratulacyjny i
nagroda pieniężna jest podziękowaniem władz samorządowych Brzeska za czynne
zaangażowanie Pana Piotra Nosala w realizację programu „Uczenie się przez całe
życie „ – Comenius.
Należy podkreślić, że dyrektor szkoły Piotr Tota ze smutkiem mówił o rezygnacji
Pana Piotra Nosala z pracy angielskiego w szkole przez niego kierowanej. Pan Piotr
Nosal zmienia stan cywilny i udaje się w inne rejony naszego kraju. Całej ceremonii
wręczenia nagrody panu Piotrowi Nosalowi, przysłuchiwała się grupa nauczycieli z
tej szkoły. W dalszej części spotkania, dyrektor szkoły Piotr Tota przedstawił
prezentację
multimedialną,
ze
spotkania
podsumowującego
realizację
międzynarodowego programu projektu „Kultura, tradycje i zwyczaje naszego
regionu” . Były to : wystawa produktów końcowych, wystawa plenerowa, wystawa
fotograficzna oraz występy szkół partnerskich ze Słowacji, Łotwy, Turcji, Hiszpanii,
Włoch. Następnie dyrektor szkoły podkreślił, że z grupą nauczycieli opracowuje
nowe projekty, lecz o innym charakterze.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk podkreślił, że z wielką
przyjemnością przysłuchiwał się spotkaniu podsumowującemu z dnia 31 maja 2008
roku. Zapytał zebranych; kiedy podobne programy będą realizowane w innych
szkołach podstawowych i gimnazjach naszej gminy ? Zaznaczył, że wysiłek
organizatorów olbrzymi, ale warto coś dobrego zrobić dla dzieci i młodzieży.
W drodze powrotnej do budynku szkolnego dyrektor Piotr Tota zapoznał
członków komisji z topografią terenu pod ewentualną budowę miasteczka
rowerowego. Przedstawił także wstępny projekt tej inwestycji. W budynku
szkolnym dyrektor Piotr Tota zapoznał wszystkich z końcowymi efektami

modernizacji pokoju nauczycielskiego, wystawą plenerową „Nasza miejscowość”
oraz wystawą fotograficzną i wystawą produktów końcowych. Prace plastyczne ze
szkół partnerskich, można było oglądać w bibliotece miejscowej szkoły.
Po dyskusji i analizie komisja podjęła następujące wnioski i opinie :
Komisja zapoznała się i wysoko ocenia promocję dzieci w Publicznej Szkole Podstawowej w
Porębie Spytkowskiej w zakresie realizacji projektu Comenius .( Kontakty dzieci z
rówieśnikami ze Słowacji, Łotwy, Hiszpanii, Włoch, Turcji) . Głosowano jednogłośnie .
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o podjęcie działań związanych
termomodernizacją budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Porębie Spytkowskiej.
Głosowano przy 5 glosach za, przeciw 0, 1 wstrzymującym się od głosu .
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Komisja zapoznała się z topografią terenu, przeznaczonego pod ewentualną budowę
miasteczka rowerowego w Porębie Spytkowskiej. Głosowano jednogłośnie .
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o rozważenie możliwości budowy sali
gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Porębie Spytkowskiej.
Głosowano jednogłośnie.
Ad 3.
Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji
2008 roku. (Informacja Pani Dyrektor PIMBP w Brzesku, Dyrektor MOK
,BOSIR, MOPS , Wydział EKIS ).
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Małgorzata Cuber przedstawiła szeroko
propozycje na temat Letniego wypoczynku dzieci i młodzieży – Wakacje 2008 ,
• realizacja programu profilaktycznego na koloniach w Krościenku i Jarosławiu
„Środowisko kolonisty bez zagrożeń” – promocja zdrowego stylu życia,
• „Wakacje w mieście” to zajęcia : taneczne, plastyczne, muzyczne,
komputerowe i rekreacyjno-sportowe prowadzone przez pracowników
Miejskiego Ośrodka Kultury (szczegółowa informacja stanowi załącznik do
protokołu) .
Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku Maria Marek
przedstawiła propozycje programu ”Biblioteczne atrakcje – zero nudy w
wakacje”(szczegółowa informacja stanowi załącznik do protokołu) .
Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Józef Cierniak przedstawił
propozycje szkół podstawowych, gimnazjów dla dzieci pozostających w miejscu
zamieszkania oraz terminy obozów dla dzieci w piłce siatkowej (Limanowa) i piłce
nożnej (Kołobrzeg) organizowane przez KS Okocimski i MKS Gryf Brzesko.
(szczegółowa informacja stanowi załącznik do protokołu)
Przewodniczący Komisji Józef Kubas zapoznał zebranych z propozycjami letniego
wypoczynku dla dzieci i młodzieży organizowanymi przez Miejski Ośrodek Pomocy

Społecznej w Brzesku oraz Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzesku.
(szczegółowa informacja stanowi załącznik do protokołu)
Na zakończenie radna Maria Kucia, zwróciła uwagę na działalność stowarzyszeń na
rzecz dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2008.
W podsumowaniu Przewodniczący Komisji Józef Kubas życzył pełnej realizacji
tych programów aby w podsumowaniu Akcji Lato -2008, mieć pełne zadowolenie.
Po analizie komisja podjęła następującą opinię :
Komisja zapoznała się i jednogłośnie przyjęła do wiadomości propozycje :
• Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku,
• Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku,
• Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzesku,
• Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku,
• Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Brzesku
na temat, letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2008 roku.
Ad 4.
Sprawy bieżące i wolne wnioski :
Rozpatrzenie pism wpływających do komisji, zaopiniowanie projektów
uchwał na sesję Rady Miejskiej w miesiącu czerwcu 2008 roku, omówienie
tematu dot. propozycji zagospodarowania budynku Dworu w Okocimiu
( informacja radnego Franciszka Brzyka).

• Projekt uchwały w sprawie wyboru radnych do składu komisji weryfikacyjnej
ds. opiniowania wniosków przyznania stypendiów Burmistrza Brzeska za
szczególne osiągnięcia uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na
terenie Gminy Brzesko.
Przewodniczący Komisji Józef Kubas przedstawił projekt uchwały w sprawie
wyboru radnych do składu komisji weryfikacyjnej ds. opiniowania wniosków
przyznania stypendiów Burmistrza Brzeska za szczególne osiągnięcia uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Brzesko, wg załącznika do protokołu.
Po analizie członkowie komisji podjęli następującą opinię :
Komisja jednogłośnie zaproponowała radnych :
• Marię Kądziołkę
• Marię Kucię
• Adama Kwaśniaka
• Józefa Kubasa
do składu komisji weryfikacyjnej ds. opiniowania wniosków przyznania stypendiów
Burmistrza Brzeska za szczególne osiągnięcia uczniów szkół podstawowych i
gimnazjów na terenie Gminy Brzesko.

Pismo z dnia 12 czerwca 2008 roku Państwa Wiesławy i Zbigniewa Urbanów,
obecnych właścicieli zespołu pałacowo-parkowego Goetzów-Okocimskich do
Rady Miejskiej w Brzesku, na temat nawiązania współpracy.
Przewodniczący Komisji Józef Kubas przedstawił pismo z dnia 12 czerwca 2008
roku Państwa Wiesławy i Zbigniewa Urbanów, obecnych właścicieli zespołu
pałacowo-parkowego Goetzów-Okocimskich do Rady Miejskiej w Brzesku, na temat
nawiązania współpracy .
Po analizie komisja podjęła następującą opinię :
Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości pismo Wiesławy i Zbigniewa
Urbanów, obecnych właścicieli zespołu pałacowo-parkowego Goetzów-Okocimskich
do Rady Miejskiej w Brzesku, na temat nawiązania współpracy. Głosowano
jednogłośnie.
Następnie radny Franciszek Brzyk zapoznał członków komisji z projektem
zagospodarowania dworu w Okocimiu, jako wspólnego działania Gminy Brzesko
oraz Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Okocimskiej. Podkreślił, że rozmawiał na ten
temat z Burmistrzem Brzeska Grzegorzem Wawryką, a powodzenie tego projektu
będzie zależało od pozyskania środków zewnętrznych .
Po analizie komisja podjęła następującą opinię :
Komisja zapoznała się z projektem zagospodarowania dworu w Okocimiu jako
wspólnego działania Gminy Brzesko oraz Stowarzyszenia Miłośników Ziemi
Okocimskiej. Głosowano jednogłośnie .
Po wyczerpaniu porządku Przewodniczący Komisji Józef Kubas podziękował
wszystkim za udział i zamknął posiedzenie . Posiedzenie trwało od godziny 10. 00 do
godziny 13.30
Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
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