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Protokół Nr 42 )2009
Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku, odbytym w dniu 4 grudnia
2009 r.

Posiedzeniu komisji przewodniczył przewodniczący Józef Kubas.
Przewodniczący komisji powitał wszystkich zebranych na posiedzeniu i przedstawił proponowany projekt
porządku posiedzenia komisji - został przyjęty jednogłośnie jak niżej:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Analiza projektu budżetu Gminy Brzesko na 2010 rok z uwzględnieniem zagadnień oświaty,
kultury i sportu.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski .

Ad.1. Protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu 18 listopada br. został przyjęty jednogłośnie .

Naczelnik Józef Cierniak przedstawił komisji informacje

w temacie postępu prac związanych z

nadaniem imienia PSP Nr 2 w Jadownikach .Przybliżył dyskusję z odbytego spotkania w tym temacie
w którym udział wzięli przedstawiciele Rady Rodziców, Rada Pedagogiczna i ksiądz Proboszcz z
Jadownik.
W miesiącu wrześniu Komisja Oświaty wyraziła pozytywną opinię w sprawie nadania PSP nr 2 w
Jadownikach im.Ks.J.Twardowskiego , natomiast Ks. Proboszcz zaproponował aby szkoła nosiła
nazwę Ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego.

Radna Maria Kucia – przypomniała ,że tak rodzice jak i Rada Rodziców swoją opinię co do imienia
szkoły wyrazili w głosowaniu. Wszyscy przegłosowali nadanie imienia Ks. J. Twardowskiego , my
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jako komisja również, to dlaczego teraz ktoś niszczy ciężką pracę innych włożoną w przygotowanie
tematu.

Ad.2. Analiza projektu budżetu Gminy Brzesko na 2010 rok
Przewodniczący komisji Józef Kubas zwrócił się do członków komisji o zgłaszanie wniosków do
projektu budżetu na rok przyszły.

Radna Maria Kądziołka –przybliżyła komisji ustalenia i wnioski ze wspólnego posiedzenia komisji
Rewizyjnej, Gospodarki Komunalnej oraz Komisji Rodziny w temacie projektu budżetu na rok 2010.
Na posiedzeniu podjęto wniosek, aby środki zaplanowane w budżecie na modernizację rowu przy ulicy
Wiedeńskiej w Jasieniu pozostawić na tym zadaniu , natomiast oszczędności uzyskane z przetargu
przeznaczyć na zadanie pn. budowa chodnika w Jasieniu w kierunku szkoły podstawowej.
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W miejscu gdzie planowana jest budowa przedmiotowego garażu ma zostać urządzony plac zabaw dla
dzieci , jest to bardzo mały plac ,może zostać on powiększony jeżeli zrezygnujemy z budowy
garażu.
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Radna Maria Kucia zgłosiła wniosek do projektu budżetu o zabezpieczenie środków finansowych na
rozbudowę Przedszkola nr 7 . Była tam przeprowadzona wizja lokalna tego budynku .Ustalono ,że
najlepszym rozwiązaniem byłoby połączenie budynku przedszkola z budynkiem byłego hostelu tkzw.
przewiązką.
Wyliczone koszty tego zadania to kwota 15 tysięcy złotych.

Naczelnik Józef Cierniak –poinformował komisję, że budynki Przedszkoli Nr 1 i 3 nie spełniają w
chwili obecnej odpowiednich warunków i norm .Jeśli chodzi o budynek Przedszkola Nr 7 , była tam
pani architekt i gdyby zaakceptować propozycje radnej Kuci to powstałaby tam dodatkowo jedna
sala i szatnia.

Radna Maria Kucia – przypomniała, że budynek Przedszkola Nr 7 został

w ostatnim czasie

wyremontowany i odnowiony .W remont włożono bardzo duże środki finansowe i szkoda byłoby to
wszystko teraz zmarnować.

Radny Adam Kwaśniak stwierdził, że wniosek radnej Kuci jest zasadny ale nie do zrealizowania w
budżecie roku 2010 .

Radny Franciszek Brzyk zapytał Panią skarbnik , w ostatnim czasie zostały wykonane znaczne prace
remontowe w budynkach SP Nr 2 i SP Nr 3 w Brzesku. Nastąpił jednak brak dofinansowania ze
środków Uni Europejskiej .Czy zostały zabezpieczone w budżecie gminy środki finansowe na
kontynuacje tych remontów , aby tych dotychczasowych prac nie zaprzepaścić, a bardzo dużo już tam
zostało zrobione.
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Skarbnik Gminy odpowiedziała ,że na wykonanie tych prac brak jest zabezpieczenia w budżecie
środków na ich kontynuację .

Radny Franciszek Brzyk –przypomniał ,że w SP Nr 3

został wykonany w ostatnim czasie remont

instalacji elektrycznej .Prace remontowe aby przynosiły efekt to musi zostać ustalona zasada kolejności
wykonywania

tych prac .Jeżeli mamy środki własne w kwocie 700 tysięcy złotych , to skończmy

remontować jedną szkołę , bo dwóch za takie pieniądze napewno nie wyremontujemy. Jeżeli w SP Nr
3 była remontowana instalacja elektryczna to kolejny remont do wykonania to instalacja centralnego
ogrzewania . Rozdrabnianie pieniędzy to wyrzucenie ich w błoto.
Radny zgłosił wniosek o rozeznanie w zakresie potrzeb finansowych wykonania remontu instalacji
centralnego ogrzewania w SP Nr 3 w Brzesku .

Burmistrz Grzegorz Wawryka poinformował komisję, przy SP Nr 3 w Brzesku planujemy rozpocząć
budowę hali sportowej .Ponadto przybliżył jakie są propozycje przeprowadzenia remontów budynków
oświatowych w najbliższym czasie .

Radny Franciszek Brzyk uważa, że jeżeli jakieś remonty są rozpoczynane to należy je kończyć .Jeżeli
zaplanowanych środków nie wystarczy na remont w dwóch placówkach to nie należy ich rozdrabniać.
Wiele szkół oczekuje na sale gimnastyczne , komisja przy udziale Burmistrza Grzegorza Wawryki
omówiła temat związany z planowaną budową hali sportowej przy SP Nr 3 w Brzesku.
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Radny Józef Kubas poprosił o przedstawienie co będzie dalej ze SP w Wokowicach. Pani Skarbnik nas
informuje ,że bardzo znacznie wzrosły wydatki związane z utrzymaniem placówek oświatowych .My
jako komisja Oświaty

już wyraziliśmy swoje zdanie na

temat dalszego funkcjonowania SP w

Wokowicach.

Burmistrz Grzegorz Wawryka stwierdził, że temat likwidacji SP w Wokowicach jest bardzo trudny do
rozstrzygnięcia ,dlatego proponuje aby go pozostawić nowej radzie. Decyzje co do likwidacji tej placówki
należało podjąć na początku kadencji .

Radny Józef Kubas stwierdził, że temat dalszego funkcjonowania SP w Wokowicach jest bardzo ważny
dla komisji .Wiele czasu komisja poświęciła analizując wszystkie za i przeciw , również w samej
placówce komisja była wiele razy.

Naczelnik Józef Cierniak w nawiązaniu do dyskusji w sprawie SP w Wokowicach , poinformował że w
najbliższym czasie

będziemy zmuszeni jako gmina

podjąć temat

likwidacji nie tylko SP w

Wokowicach ale również i w Sterkowcu..

Skarbnik Celina Łanocha przybliżyła komisji jaki nastąpi w 2010 roku wzrost wydatków budżetowych
na zadaniach oświatowych, oraz na placówkach oświatowych .Ustawowo w każdym roku są uchwalane
podwyżki dla nauczycieli, ale co roku subwencja oświatowa jest dużo niższa niż być powinna .Co
roku liczba dzieci w szkołach maleje, a utrzymanie budynków znacznie wzrasta.
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Burmistrz Grzegorz Wawryka ustosunkował się do wniosku zgłoszonego do projektu budżetu przez
radną Marię Kucię w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w wysokości 15 tysięcy złotych na
połączenie

budynku

przedszkola

nr 7 z budynkiem hostelu.
Jeżeli kwota wykonania tego zadania nie będzie zbyt wysoka, w granicach 15-20 tysięcy złotych to
zapewne w budżecie znajdziemy środki na ten cel. Jeśli jednak okaże się ,że będą to kwoty
znacznie większe

to ich nie uwzględnimy, bo już i tak w oświacie mamy bardzo duże wydatki

zaplanowane na rok przyszły.

Radny Józef Kubas - zapytał, czy zostaną zabezpieczone w budżecie środki finansowe na asfaltowanie
boiska szkolnego w Jasieniu?.

Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, że w tym momencie szkoła w Jasieniu ma większy
problem związany z pękaniem ścian budynku szkoły, a także z brakiem pomieszczeń na biblioteki .W
tym zakresie rozważamy różne warianty rozwiązania problemu .

Radna Maria Kądziołka stwierdziła, że wobec tego należy zabezpieczyć środki finansowe nie na
asfaltowanie boiska tylko na ratowanie budynku szkoły.

Radna Ewa Chmielarz ponownie nawiązała do zgłoszonego wcześniej wniosku o przeznaczenie
kwoty 80 tysięcy złotych zabezpieczonej w projekcie budżetu na rok 2010 na budowę garażu dla OSP
w Mokrzyskach. Radna wnioskuje aby przeznaczyć te środki na dobudowę oświetlenia ulicznego w
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Mokrzyskach .Ten temat zostanie omówiony na najbliższym zebraniu wiejskim niech mieszkańcy się
wypowiedzą w tej kwestii.

Radny Adam Kwaśniak w imieniu radnego Marka Adamczyka wnioskuje o zabezpieczenie w budżecie
roku 2010

środków finansowych

wysokości 3 tysiące złotych

na

organizację Memoriału

Szachowego im. Stanisława Migdała .

Na zakończenie dyskusji komisja podjęła wniosek o treści:
Komisja wnioskuje o zabezpieczenie w budżecie roku 2010 ,środków finansowych :
1)

na wykonanie dokumentacji technicznej połączenia istniejącego budynku
Publicznego Przedszkola Nr 7, z budynkiem byłego Hostelu przy ulicy
Okocimskiej- głosowano jednogłośnie

2) kwotę 3 tysiące złotych na organizację Memoriału Szachowego im.
Stanisława Migdała w Mokrzyskach – głosowano jednogłośnie
3) środki zarezerwowane w projekcie budżetu na budowę garażu dla OSP
Mokrzyska w wysokości 80 tysięcy złotych przeznaczyć na dobudowę
oświetlenia ulicznego w sołectwie Mokrzyska – głosowano 3 za ,
0 przeciw, 2 wstrzymujące

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Obrady trwały od godz.9.00-13.00
Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Józef Kubas

Protokołowała: Inspektor Marta Kółkowska

