P R O T O K Ó Ł NR 43/2010
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Rady Miejskiej w Brzesku odbytego
w dniu 18 stycznia 2010 roku.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone na posiedzenie
według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Komisji Józef Kubas

powitał zebranych na posiedzeniu radnych, przedstawił

proponowany projekt porządku posiedzenia komisji- został przyjęty jednogłośnie jak niżej:
1.
2.
3.
4.
5.

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Przygotowanie wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych 2010 r.
Podsumowanie pracy komisji za 2009 r.
Zatwierdzenie planu pracy Komisji na 2010 r.
Sprawy bieżące i wolne wnioski .

Ad.1. Protokół z posiedzenia komisji Nr 42/2009 został przyjęty jednogłośnie
/4 za/
Ad.2. Przygotowanie wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych 2010 r. w szkołach
prowadzonych przez Gminę Brzesko przedstawił komisji Naczelnik Wydziału EKiS Józef
Cierniak .

PG
w Jadownikach

I tydzień Zimowisko dochodzące – zajęcia
sportowe
II Tydzień młodzież będzie korzystała z
pracowni komputerowej, sali gimnastycznej,
biblioteki, świetlicy i stołówki szkolnej

PG –1 w Brzesku

Nie planuje zimowiska – brak chętnych

PSP
w Mokrzyskach

Zimowisko„Szkoła Zdrowego Żywienia”
zajęcia odbywać się będą w 3 grupach, zajęcia
świetlicowe- gry, zabawy, zajęcia plastyczne
Konkursy o tematyce zdrowotnej .Wyjazd na
pływalnie i lodowisko do Brzeska.

18-22.01.
2010r.
25.0129.01.10

J/w
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PSP
w Okocimiu

PSP
w Jasieniu
PSP
nr 2 Brzesku

PSP 3 Brzesko

P S P nr 1
w Jadownikach
PSP nr 2
w Jadownikach

PSP Szczepanów

Propagowanie nawyku aktywnych i
bezpiecznych form spędzania wolnego czasu,
integracja zespołu, rozwijanie zainteresowań
uczniów. W załączeniu szczegółowy program
zimowiska.
Zajęcia z profilaktyki, wycieczka do Komendy
straży pożarnej w Brzesku, gry i zabawy na sali
i w terenie, zabawa karnawałowa.
W czasie ferii zimowych 2010 roku 35 dzieci
będzie objęte dożywianiem finansowanym
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Brzesku. Realizowany będzie program
kulturalno – sportowy . Szczegółowy program
w załączeniu.
W miarę posiadanych środków zostanie
zorganizowane wyjście na basen, kręgielnię,
oraz wycieczka do Dębna. Prowadzone będą
zajęcia na sali gimnastycznej, zajęcia
informatyczne, plastyczne, muzyczne, gry
dydaktyczne, konkursy. Szkoła zapewnia dla
dzieci gorący posiłek. Planowany koszt
organizowanych zajęć 1700 zł.
Wpłaty uczniów 900 zł. MOPS 300 zł. Urząd
Miasta 500 zł. Wynagrodzenie nauczycieli
pokrywa Urząd Miejski.
Zimowisko dochodzące
Program zimowiska jest przeznaczony dla
uczniów klas I-VI
Cele ogólne: kształtowanie nawyku zdrowego i
aktywnego spędzania wolnego czasu. Integracja
zespołu. Edukacja regionalna.
Cele szczegółowe; kształtowanie sprawności
fizycznej i umysłowej, zapoznanie uczniów z
zabytkami naszego regionu, kształtowanie
właściwych zachowań, nawyków i postaw.
Formy pracy: gry i zabawy, pogadanki,
wycieczki.
Młodzież uczestniczyć będzie w zajęciach
profilaktyczno wychowawczych „Jesteśmy
tolerancyjni” Odbywać się będą gry i zabawy
ruchowe. Planowana wycieczka do Krakowa
dla 40 osób.

J/w

J/w

.

j /w

J/w

J/w.
J/w

J/w
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PSP Sterkowiec

Nie organizuje zimowiska

PSP Bucze

Zimowisko w formie dochodzeniowej. W
programie zaplanowano wycieczki, w tym
nocny pobyt w kopalni soli w Bochni.
Nie organizuje zimowiska

PSP Poręba
Spytkowska

18-22.01.
2010

Wyżywienie na zimowiskach po części pokrywa MOPS oraz rodzice.
Wynagrodzenie opiekunów uczniów biorących udział w zimowiskach pokrywa Urząd Miejski ze
środków „alkoholowych”.
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu organizuje 4 wyjazdy autokarowe na narty w dniach 19, 21, 26, 28
stycznia 2010 roku. Chętni zgłaszają się w MOKu.

Dyrektor MOK Małgorzata Cuber przybliżyła komisji jakie zajęcia dla dzieci i młodzieży w
czasie ferii zimowych zorganizował Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku.
Poniedziałek 18.01.2010:
godz.10-14 - zajęcia integracyjne, zajęcia teatralne, projekcja filmów DVD,
Wtorek 19.01.2010:
godz.10-12 - zajęcia taneczne,
godz.12-14 - zajęcia plastyczne / karaoke,
Środa 20.01.2010:
godz.10-14 - Teatr profilaktyczny,
Czwartek 21.01.2010:
godz.10-14 - zajęcia sportowe-TKKF "Sokół", tenis stołowy, rozgrywki kręglarskie,
Piątek 22.01.2010:
wycieczka do Kopalni Soli w Bochni,
Poniedziałek 25.01.2010:
godz.10-14 - zajęcia teatralne, rytmiczne, projekcja filmów DVD,
Wtorek 26.01.2010:
godz.10-12 - zajęcia taneczne,
godz.12-14 - zajęcia plastyczne / karaoke,
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Środa 27.01.2010:
godz.10-14 - wycieczka do kina w Krakowie,
Czwartek 28.01.2010:
godz.10-14 - zajęcia sportowe-TKKF "Sokół", tenis stołowy, rozgrywki kręglarskie,
Piątek29.010.2010:
godz.10-14 - karnawałowy bal przebierańców.
Dyrektor PI MBP Maria Marek przedstawiła komisji wg. załącznika do protokołu interesująca
ofertę dla dzieci i młodzieży spędzających ferie w mieście .Program zajęć jest różnorodny
dostosowany do wieku i zainteresowań czytelników.
Podsumowaniem zimowych spotkań będzie przygotowana razem z czytelnikami wystawa prac
plastycznych , które powstały podczas prowadzonych zajęć oraz rozdanie pamiątkowych dyplomów.
Również we wszystkich filiach bibliotecznych dzieci będą mogły korzystać z bezpłatnego internetu,
grac w gry planszowe ,oraz uczestniczyć w zajęciach literacko-plastycznych połączonych z głośnym
czytaniem. Szczegółowy program ferii stanowi załącznik do protokołu.

Dyrektor BOSiR Jan Waresiak

przybliżył jak przygotowany jest obiekt BOSiRU do organizacji

ferii , jakie atrakcje zostały przygotowane dla dzieci i młodzieży.

Radny Józef Kubas zapytał pana dyrektora czy te wszystkie propozycje zorganizowania zimowego
wypoczynku są odpowiednio rozreklamowane . Należy tak zagospodarowywać wolny czas, aby był
on zgodny z zainteresowaniami preferowanymi w naszym środowisku .

Dyrektor Jan Waresiak odpowiedział, że każdy pakiet reklamowy przekazywany jest mediom, do
internetu i do radia /ESKA/.W chwili obecnej większy problem jest z przekazywaniem informacji do
szkół. Zdarza się, że dyrektorzy szkół nie przekazują tych naszych propozycji uczniom.
Radny Józef Kubas poruszył temat nauki jazdy na nartach dzieci i młodzieży .
Dobrym rozwiązaniem byłoby uruchomienie w Okocimiu wyciągu orczykowego .
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Ponadto przewodniczący komisji nawiązał do wyników sportowych w pływaniu Wojtka Wojdaka ,
zapytał pana dyrektora BOSiR czy w ramach BOSiR zostało zrobione wszystko aby ten młody
człowiek rozwijał nadal swoje umiejętności sportowe.

Dyrektor Jan Waresiak odpowiedział , rodzice Wojtka Wojdaka rozważali przeniesienie go do
gimnazjum do Krakowa ,aby tam mógł trenować. Udało nam się ich od tego pomysłu odciągnąć
.Wojtek trenuje z bardzo dobrym trenerem Marcinem Kacerem .Marcin Kacer dokłada wszelkich
starań i środków by wszystko było na wysokim poziomie , układa mu różnego rodzaju diety
,koresponduje z najlepszymi instruktorami i trenerami w Polsce aby ten ich treningi przebiegały
dobrze .Miał również propozycje , i napewno z niej skorzysta pozostania na wakacje asystentem
trenera kadry narodowej w czasie obozów wakacyjnych dla młodzieży. Jest to dla niego niesamowita
możliwość rozwoju zawodowego. Jak wszystko dobrze się ułoży, jest taka szansa, że kiedyś
będziemy mieć zawodnika na olimpiadzie z Brzeska. Być może i my dochowamy się swojego
zawodnika, bo Wojtek jest nieprawdopodobny

jeśli chodzi o siłę , wygrywa ze starszymi , a

przepłynąć 60 basenów w kilkanaście minut to jest to nieprawdopodobny i potężny wysiłek.Uzyskał
tytuł Mistrza Polski i bardzo się z tego cieszymy.
Po dyskusji komisja wyraziła opinię:
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała propozycje organizacji zimowego wypoczynku
dzieci i młodzieży z Gminy Brzesko, w czasie ferii zimowych 2010.

Ad.3. Podsumowanie pracy komisji za 2009 rok.
Podsumowania pracy komisji za rok 2009 dokonał przewodniczący komisji radny Józef Kubas .
Plan pracy Komisji Oświaty Kultury i Sportu został zatwierdzony na sesji lutowej 2009 roku i
zrealizowany w 100%.Oprócz tematów cyklicznych, Komisja zajmowała się oceną funkcjonowania
placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Brzesko, np.:
 Stan harcerstwa w Gminie Brzesko;
 Analiza poziomu nauki języków obcych;
 Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych;
 Remonty i inwestycje w obiektach oświatowych;
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 Problemy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcze w placówkach oświatowych;
Posiedzenia Komisji odbywały się nie tylko w Urzędzie Miejskim w Brzesku, lecz także w
Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Brzesku, na terenie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Brzesku, w Publicznym Przedszkolu w Buczu.
W posiedzeniach Komisji uczestniczyli zaproszeni goście: M. Cuber – Dyrektor MOK; M. Marek –
Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku; dyrektorzy przedszkoli, szkół
podstawowych i gimnazjów; J. Waresiak – Dyrektor BOSiR; M. Chmielarz – nauczyciel W – F w
Jasieniu; P. Mardoń – Prezes MKS – Gryf w Brzesku; S. Stoliński – Prezes Zarządu TKKF Sokół w
Brzesku; C. Jabłońska – PTTK Brzesko; J. Gawęda – Prezes OKS; pracownicy Urzędu Miejskiego w
Brzesku.
Komisja Oświaty Kultury i Sportu odbyła w 2009 roku 14 posiedzeń.
Podczas tych posiedzeń sformułowano 42 opinie i 31 wniosków.
W zdecydowanej większości wnioski sformułowane przez Komisję zostały zrealizowane.
Do osiągnięć Komisji w 2009 roku należy zaliczyć:
 Promowanie nauki języków obcych w placówkach oświatowych;
 Promowanie wymiany dzieci i młodzieży z rówieśnikami z zaprzyjaźnionych państw;
 Dokonanie rzeczywistej oceny osiągnięć uczniów w placówkach oświatowych prowadzonych
przez Gminę Brzesko;
 Promowanie remontów i inwestycji w obiektach oświatowych z uwzględnieniem budynku
Hali Sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Brzesku;
 Dokonanie rzeczywistej oceny sportu i turystyki w Gminie Brzesko.
Członkowie Komisji pracowali rzetelnie, bez napięć w atmosferze spokoju. Przewodniczący Komisji
Oświaty Kultury i Sportu podziękował członkom za aktywny wkład pracy w posiedzeniach na rzecz
mieszkańców Gminy Brzesko.

Ad.4. Komisja opracowała plan pracy na rok 2010 – został przyjęty jednogłośnie, stanowi
załącznik do protokołu komisji.

Ad.5. W sprawach bieżących komisja rozpatrzyła:
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 Naczelnik Józef Cierniak przedstawił komisji sposób wyliczenia średnich wynagrodzeń dla
nauczycieli w związku z wymogami Karty Nauczyciela i problemami z tym związanymi.
 Radny Franciszek Brzyk omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz
granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez
Gminę Brzesko – pozytywnie ,jednogłośnie zaopiniowała komisja przedmiotowy projekt
uchwały.
 Zapoznano się z pismem Dyrektor PSPO Nr 2 w Jadownikach w sprawie nadania szkole
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Naczelnik Józef Cierniak przypomniał ,iż w miesiącu wrześniu ub. roku Komisja wyraziła opinię
pozytywną w sprawie nadania tej szkole imienia Ks.J.Twardowskiego, zgodnie z wnioskiem
przedstawionym przez szkołę. Obecnie zaszła zmiana , pani dyrektor złożyła ponowny wniosek o
zmianę imienia na Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jest to niezgodne z przyjętymi zasadami i
obowiązującymi przepisami , najpierw należy wycofać poprzedni wniosek i dopiero składać nowe
propozycje .

Radny Franciszek Brzyk przypomniał, że jest opracowana procedura postępowania jaką należy
spełnić składając wniosek o nadanie imienia i należy jej przestrzegać bezwzględnie.

Burmistrz Grzegorz Wawryka wyjaśnił komisji ,że Pani dyrektor SP nr 2 w Jadownikach została
poproszona na spotkanie , przybliżono jej całą procedurę postępowania w takich przypadkach, jak to
należy zrobić i zobowiązała się tego dokonać.

Członkowie komisji uznali, że należy odłożyć wniosek SP Nr 2 w Jadownikach do rozpatrzenia,
do czasu wyjaśnienia wszystkich niedomówień . Komisja proponuje podjęcie nowych działań
zgodnie z procedurą nadania imienia szkole.

Wniosek komisji:
Komisja zapoznała się z wnioskiem Dyrektor PSP Nr 2 w Jadownikach o nadanie szkole
imienia

Kardynała

Stefana

Wyszyńskiego

.
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Komisja proponuje podjęcie działań zgodnie z procedurą nadania imienia szkole. Głosowano
jednogłośnie

 Komisja przyjęła do wiadomości pismo Pana Bogdana Zachara zam. Mokrzyska w sprawie
remontu ul. Na Stoku w Mokrzyskach.
Radna Ewa Chmielarz przypomniała ,że pan Zachara był świadomy tego, że w najbliższym czasie
jego

ulica nie będzie

remontowana. Było to

chwili kiedy wyraził zgodę na położenie płyt

betonowych. Poinformowano go wówczas, że jeżeli płyty zostaną położone to nie będzie asfaltowania
i Pan Zachara wyraził na to zgodę. Ponadto radna nie przypomina sobie żadnej uchwały zebrania
wiejskiego wsi Mokrzyska w której taki zapis zostałby ujęty , po raz pierwszy o tym słyszy. Poprosiła
o sprawdzenie zapisów w protokole z zebrania wiejskiego .

Radna Maria Kądziołka nawiązała do przedmiotowego pisma, na komisji rewizyjnej również pismo
Pana Zachary było analizowane. Komisja stwierdziła ,że pan Zachara pisze o remoncie tej drogi,
odesłaliśmy jako komisja wniosek Pana Zachary do Pana Burmistrza ponieważ w budżecie gminy są
zaplanowane środki finansowe na remonty dróg.

Burmistrz Grzegorz Wawryka

przypomniał, jest określona kwota

środków budżetowych na

remonty dróg .Drogi do remontu winna wytypować Rada Sołecka lub zebranie wiejskie.
Do wniosku Pana Zachary również winna ustosunkować się Rada Sołecka , niestety we wnioskach
złożonych przez sołectwo do projektu budżetu ul. Na Stoku nie została wskazana do remontu .
 Radna Maria Kucia zapytała Burmistrza Grzegorza Wawrykę czy prawdą jest ,że
Przedszkole nr 1 w Brzesku jest planowane do likwidacji?.

Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, że Przedszkole nr 1 nie spełnia

wszystkich

wymaganych wymogów , natomiast znajdujące się w pobliżu Przedszkole Nr 4 juz w chwili
obecnej jest zbyt ciasne aby przyjąć większą liczbę dzieci. W najbliższym czasie będziemy
analizować temat bazy technicznej Publicznego Przedszkola Nr 4 w Brzesku w kontekście dalszej
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jego rozbudowy .W globalnym myśleniu są rozważane takie

możliwości , ale jest to kwestia

przyszłości.

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Obrady trwały od godziny 10.00- 13.30

Przewodniczący Komisji
Oświaty Kultury i Sportu Rady
Miejskiej w Brzesku
mgr Józef Kubas

protokołowała: Inspektor Marta Kółkowska

