
Protokół Nr 5/2011 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku 

odbytego w dniu 16 marca  2011 r. 

 

 Posiedzeniu komisji przewodniczył radny  Kazimierz Sproski  

przewodniczący komisji. Udział wzięli członkowie komisji oraz goście zaproszeni wg. 

załączonej listy obecności. 

Przewodniczący komisji powitał wszystkich przybyłych na posiedzenie komisji   

i przedstawił proponowany projekt porządku posiedzenia komisji. 

 

1. Wizja lokalna komisji w budynku TKKF Sokół, zapoznanie się  

z postępem prac remontowych i planami funkcjonowania obiektu. 

2. Zapoznanie się z programem funkcjonowania  Regionalnego Centrum 

Biblioteczno-Kulturalnego w Brzesku – wizja lokalna na obiekcie. 

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji. 

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

 

Ad.1 i 2 Wizja lokalna komisji w budynku TKKF Sokół, zapoznanie się  

z postępem prac remontowych i planami funkcjonowania obiektu. 

Zapoznanie się z programem funkcjonowania  Regionalnego Centrum 

Biblioteczno-Kulturalnego w Brzesku – wizja lokalna na obiekcie. 

 

Komisja odbyła wizję lokalną zgodnie z pkt. 1 i 2 porządku posiedzenia komisji.  

 

Po wizji Dyrektor PIMBP w Brzesku Pani Maria Marek  przybliżyła komisji wg. 

załącznika do protokołu  informacje dot. Między innymi planów zagospodarowania 

budynku Centrum Biblioteczno-Kulturalnego  po jego przejęciu, oraz użyczenia  

budynku  dla MOK i  kosztów jego  utrzymania. 

Komisja wysłuchała również informacji Pani Dyrektor MOK Małgorzaty Cuber       

w temacie poszerzenia oferty działalności Ośrodka po przejściu do nowego budynku, 

zapoznała się z potrzebami MOK i Biblioteki  w zakresie  zatrudnienia dodatkowych  

pracowników  do biblioteki, MOK  oraz proponowanych rozwiązań związanych                  

z eksploatacją /użytkowaniem/ budynku, w tym codziennym utrzymywaniem czystości    

i porządku. 
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Radna Maria Kądziołka nawiązała do informacji przekazanej przez  Panią Dyrektor 

Marek dot. rozważenia możliwości zatrudnienia do sprzątania budynku Centrum 

wyspecjalizowanej firmy sprzątającej. Z pewnością zatrudnienie firmy sprzątającej 

będzie bardziej opłacalne, tym bardziej, że jest to nowy obiekt, nikt nie straci pracy           

i można sprawdzić takie rozwiązanie, nie robiąc nikomu krzywdy. Cena sprzątania          

w większości uzależniona jest od tego, jaka zostanie przedstawiona specyfikacja.  

 

Radny Jarosław Sorys zaproponował, aby w specyfikacji ująć mycie okien z zewnątrz 

budynku, tym bardziej, że okna te nie są otwierane. 

 

 Dyrektor Maria Marek - zwróciła uwagę na pilną potrzebę zakupu i wykonania do 

budynku Centrum dodatkowego wyposażenia. Jest to wyposażenie, które nie zostało 

ujęte w przetargu. Koszt zakupu  wyposażenia i dodatkowych mebli opiewa  

w przybliżeniu na kwotę około 84 tysiące złotych netto, a koszt utrzymania budynku do 

końca roku został wyliczony na około 200 tysięcy złotych. Wszystkie wnioski w sprawie 

potrzeb zostały przekazane na piśmie  Panu Burmistrzowi. 

 

Radny Franciszek Brzyk stwierdził, planowane jest, że Centrum Biblioteczne  

zostanie oddane do użytku w miesiącu czerwcu br. Na dzień dzisiejszy wszystko winno 

być uzgodnione, z dyskusji wynika, że tak nie jest, dlaczego?  

 

Radna Maria Kucia powiedziała, w dniu dzisiejszym Pani Dyrektor przedstawiła  

dodatkowe potrzeby w zakresie zwiększenia ilości zatrudnienia pracowników. Jest to      

9 dodatkowych etatów na które w budżecie gminy brak pieniędzy. Taka sama sytuacja 

występuje na Kręgielni, gdzie Pan Dyrektor przedstawił wniosek o dofinansowanie  

prowadzonych  tam prac remontowych, jest to koncert życzeń bez pokrycia w budżecie. 

 

Przewodniczący komisji Kazimierz Sproski przedstawił członkom komisji treść 

wniosku podjętego na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 27 grudnia 

2010 roku w sprawie przeniesienia filii biblioteki publicznej w Jasieniu i na Słotwinie   

do budynku Centrum Biblioteczno-Kulturalnego. 

 

Dyrektor Maria Marek powiedziała, filia biblioteki w Jasieniu mieści się w starym 

budynku szkoły. Warunki lokalowe tej biblioteki  są okropne, jest to stary budynek bez 

ogrzewania i dostępu do ubikacji. Czynione były rozeznania pozyskania dla potrzeb 
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biblioteki innego lokalu, ale  jest to niemożliwe, takich pomieszczeń nie znajdziemy. 

Koszty utrzymania  tej biblioteki są bardzo niskie, ale  warunki jakie tam panują są 

bardzo ciężkie. 

Filia Nr 1  biblioteki  przy ul. Solskiego w Brzesku  mieści się w budynku prywatnym            

i bardzo  by  szkoda było, gdyby została zlikwidowana, bo mieszkańcy Słotwiny są  

zadowoleni z biblioteki. Wyliczono, że na koniec roku z biblioteki skorzystało ponad 550 

osób. Faktycznie koszty utrzymania biblioteki w tym budynku - prywatnym są bardzo 

wysokie, bo wynoszą rocznie 65 tysięcy złotych /sam czynsz/. 

 

Radna Maria Kądziołka zaproponowała, aby rozważyć możliwości przeniesienia 

biblioteki z prywatnego budynku do nowych pomieszczeń na dworcu PKP, po oddaniu 

go  do użytku po kapitalnym remoncie. Z drugiej strony należy wziąć pod uwagę fakt, iż 

odległość Osiedla Słotwina od pięknego i przestronnego budynku nowego Centrum 

Bibliotecznego, wyposażonego w najnowocześniejszy sprzęt nie jest  taka duża                    

i mieszkańcy po sprawdzeniu w jakich komfortowych warunkach mogą przebywać,          

z czasem na pewno się przekonają i z zadowoleniem będą korzystać z biblioteki. Bardzo 

szkoda biblioteki, która cieszy się zainteresowaniem mieszkańców, ale wybudowany 

został piękny obiekt, w którym stworzone zostaną idealne warunki do korzystania            

z biblioteki, a przy okazji innych udogodnień.  

 

Po dyskusji komisja podjęła wnioski i o treści: 

1. Komisja  zapoznała się z zakresem wykonanych prac na obiekcie Regionalnego 

Centrum  Bibliotecznego w Brzesku, wysłuchała wyjaśnień Dyrektor MOK              

i PIMBP w temacie dalszych planów  funkcjonowania  placówek w nowym 

obiekcie,   i przyjęła do wiadomości harmonogram wykonania prac na obiekcie.  

Głosowano jednogłośnie.  

 

2. Celem poprawy warunków lokalowych, oraz polepszenia korzystania  

z księgozbioru w nowym obiekcie bibliotecznym, Komisja wnioskuje do 

Burmistrza Brzeska  o wszczęcie procedury przeniesienia filii Biblioteki 

Publicznej w Jasieniu, oraz filii Biblioteki Publicznej Nr 1 z budynku prywatnego 

przy ul. Solskiego 70 w Brzesku do nowego obiektu. Głosowano jednogłośnie. 

 

W dalszej dyskusji komisja ustosunkowała się do wniosku  Dyrektora BOSiR w sprawie 

zmiany planu dochodów i wydatków BOSiR na 2011 roku, między innymi 
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wnioskowanymi zwiększeniami środków na remont holu w budynku Kręgielni, remont 

dachu, ogrodzenia wokół kortu i boiska do piłki koszykowej, remont elewacji wraz            

z ociepleniem od strony wschodniej, południowej, zachodniej i północnej budynku. 

 

Radny Kazimierz Sproski stwierdził, że na remont w budynku Kręgielni zostały już 

przeznaczone z budżetu gminy  duże środki finansowe i szkoda by było zniszczyć to, co 

już zostało wykonane. Wykonanie remontu jest konieczne i  musi być ten remont 

przeprowadzony, gdyż szkoda  to zmarnować. 

 

Radna Maria Kucia stwierdziła, że kwoty przedstawione przez Pana Dyrektora są 

bardzo   wysokie. Jeżeli nie zostanie wykonany remont np. łazienek, podjazdu dla osób 

niepełnosprawnych i holu, to żaden inspektor nadzoru nam tych prac nie odbierze. 

 

Radna Maria Kądziołka – jeżeli chcemy, aby obiekt ten zaczął żyć i zarabiać na 

siebie, to muszą być podjęte działania związane z zakończeniem rozpoczętych prac 

remontowych. Kwestią jest ustalenie kolejności i zakresu robót oraz znalezienia środków 

finansowych na kontynuację remontu. 

 

Radny Franciszek Brzyk stwierdził, że komisja  Oświaty  zapoznała się z wnioskami 

Pana Dyrektora. Wnioski otrzymał również Pan Burmistrz i nie pozostaje nic innego jak 

poczekać na opinie merytorycznego wydziału  co do zakresu  zaproponowanych prac  

i zabezpieczenia środków finansowych na ten cel. 

 

Wniosek komisji: 

Komisja zapoznała się z zakresem wykonanych prac remontowych na obiekcie Kręgielni, 

oraz wnioskiem Dyrektora BOSiR w sprawie dalszych potrzeb remontowych na tym 

obiekcie i wnioskuje do Burmistrza Brzeska, o przedstawienie przez merytoryczny 

Wydział UM zakresu niezbędnych prac koniecznych do uruchomienia obiektu. 

Głosowano jednogłośnie. 

 

Ad.3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji. 

Przewodniczący komisji Kazimierz Sproski poddał pod głosowanie wniosek  

o przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji odbytych: 

o Protokół z dnia  16 lutego  2011 roku –  został przyjęty 5 za,          

2 wstrzymujące. 
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o Protokół z dnia 24 lutego 2011 roku – protokół został przyjęty  

jednogłośnie.  

 

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone. 

Obrady trwały od godz.10.00-14.00 

        Przewodniczący Komisji  Oświaty    

Kultury i Sportu Rady  Miejskiej w Brzesku 

 

mgr Kazimierz Sproski 

Protokołowała Inspektor Marta Kółkowska 

 


