PROTOKÓŁ Nr 5/2011
z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku
odbytego w dniu 15 kwietnia 2011 r o k u.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz osoby zaproszone na
posiedzenie, według załączonej listy obecności. Posiedzeniu przewodniczył radny
Kazimierz Sproski Przewodniczący Komisji, przedstawił poniższy porządek
posiedzenia, który został przyjęty jednogłośnie :
PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:
1. Analiza funkcjonowania świetlic prowadzonych przez Miejski Ośrodek Kultury.
2. Analiza wykorzystania sal gimnastycznych przy placówkach oświatowych
w Gminie Brzesko.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Ad. 1 Analiza funkcjonowania świetlic prowadzonych przez Miejski Ośrodek
Kultury.
Przewodniczący Komisji Kazimierz Sproski, poinformował, że w materiałach na
komisję radni otrzymali pisemną informację. Zaproponował, aby zadawano pytania
do w/w informacji.
Radna Maria Kądziołka, zapytała, czy radni mogliby otrzymać harmonogram
godzin otwarcia poszczególnych świetlic.
Dyrektor MOK w Brzesku Małgorzata Cuber, poinformowała, że przygotuje taki
harmonogram. Poinformowała o sytuacji świetlicy w Szczepanowie, wcześniej mieli
świetlicę w nie ogrzewanym pomieszczeniu, obecnie Pan Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Szczepanowie Wojciech Walasek użyczył sali w szkole w której są
bardzo dobre warunki. Pani Dyrektor poinformowała członków komisji, że
w ostatnim czasie, odbyły się eliminacje 56. Ogólnopolskiego Konkursu
Recytatorskiego, w których Hubert Zapiór podopieczny MOK-u, otrzymał nagrodę
Grand Prix Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie.
Radna Maria Kądziołka, wytłumaczyła, dlatego poprosiła o wykaz godzin otwarcia
świetlic. W świetlicach prowadzone są bardzo ciekawe i bogate zajęcia, między
innymi malowanie na szkle, tańce, gimnastyka. Zapytała jak wygląda frekwencja na
takich zajęciach?
Dyrektor MOK w Brzesku Małgorzata Cuber, poinformowała, że każda osoba
która prowadzi świetlicę ma wykaz osób, ogólnie zajęcia te cieszą się
zainteresowaniem. Jeździmy na wycieczki, bierzemy dzieci z całej gminy, szukamy
sponsorów, dofinansowania. Obecnie chcemy uruchomić balet na świetlicy
w Jadownikach, ponieważ cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Uważa, że
w gminie mamy bardzo zdolne dzieci i młodzież.
Radny Jarosław Sorys, pochwalił prace świetlic oraz MOK-u, lecz stanowczo
stwierdził, że jest to za mało. Wszystko dzieje się w mieście lecz w gminie, np.
w Jadownikach nie ma takich konkursów, ponad 5 tys. grupa mieszkańców jest
w Jadownikach, próba raz w tygodniu zespołu „Kobieta aktywna”, aerobik jest dwa
razy w tyg. dlatego, że panie przychodzą chętnie. Każda inicjatywa jest dobra, a to
jest tylko tyle na taką miejscowość! U nas nie ma nic, czy nie mogli by mieszkańcy
zobaczyć koncert taki który odbył się niedawno w mieście? Na przykład

w Szczepanowie, Sterkowcu czy w Jadownikach? Jaka oferta jest dla 15-17 latka,
a jaka dla 20-22 latka? Bo to są zupełnie inne oferty, a jaka oferta jest dla mam
z dziećmi, dla rolkarzy? Dzisiejsze czasy są takie, że osoby same nie przyjdą, trzeba
ich wyłowić, na zasadach konkursów, przyciągania.
Dyrektor MOK w Brzesku Małgorzata Cuber - współpracujemy przede wszystkim
ze szkołami, ponieważ nie dalibyśmy rady w inny sposób wyłowić chętnych do
udziału z zajęciach organizowanych przez MOK. Do szkół, na ręce dyrektorów
posyłamy zaproszenia na wszystkie konkursy, dzwonimy, przypominamy,
ogłaszamy wszystkie informacje na stronach internetowych. Nie jesteśmy w stanie
się rozproszyć. Oferujemy zajęcia indywidualne oraz zajęcia grupowe.
Radny Jarosław Sorys, czy Pani pamięta kiedy występowały „Jadowniczanie” na
sali w Jadownikach? Dwa miesiące temu musiałem się komuś tłumaczyć, że takie
zespół wogóle jeszcze istnieje.
Dyrektor MOK w Brzesku Małgorzata Cuber – „Jadowniczanie” biorą udział we
wszystkich
większych
uroczystościach,
występują
również
w
szkołach
w Jadownikach na każdych uroczystościach. Został Pan wybrany nowym Sołtysem,
w gestii Pana leży również wychodzenie z inicjatywą, podda Pan jakiś pomysł, my
jesteśmy otwarci i bardzo chętnie zorganizujemy. Na zebraniach wsi, warto
informować mieszkańców o tym co realizujemy i zachęcać ich do przyjścia
i zachęcać do uczestniczenia w tym czy tamtym.
Przewodniczący Komisji Kazimierz Sproski, poinformował- schodzimy z tematu,
zajmujemy się świetlicami, a nie Domami Ludowymi.
Radna Maria Kądziołka – jestem przewodniczącą Zarządu Osiedla „KościuszkiOgrodowa” i to ja występuje do Pani Dyrektor z pomysłami realizacji takiego czy
innego pomysłu. Dla przykładu podam pomysł jaki przedstawiłam Pani Dyrektor
dotyczący uruchomienia Świetlicy Środowiskowej. Wówczas występowałam do Pani
Dyrektor, usiadłyśmy i wspólnie podjęłyśmy działania. Początkowo ciężko nam szło,
ale to nie z winy mojej, czy Pani Dyrektor, po prostu chciałyśmy ściągnąć na
świetlicę jak najwięcej dzieci i młodzieży. Na całym Osiedlu rozwieszone były plakaty
oraz przekazywane informacje o uruchomieniu świetlicy. Początkowo ciężko było
ściągnąć młodzież, dzieci. Ale udało się. Największym zainteresowaniem cieszyła się
kawiarenka internetowa, a należy dodać, że zorganizowałyśmy ciekawe zajęcia –
naukę j. angielskiego, zajęcia plastyczne, muzyczne, pomoc w odrabianiu lekcji itd.
itd. To my jako sołtysi, przewodniczący Osiedli wiemy co jest na naszym Osiedlu czy
Sołectwie najbardziej potrzebne i to my powinniśmy inicjować te działania.
Zazdroszczę Sołtysom, mają oni niezbędną bazę, bo praktycznie w każdym Sołectwie
jest Dom Ludowy, w którym można fantastyczną działalność, natomiast my nie
mamy takich warunków. Chciałabym mieć taki lokal. Obecnie nie mamy miejsca na
uruchomienie świetlicy, szukamy lokalu. Dużo zależy od nas samych, od naszej
pomysłowości i inicjatywy.
Radny Jarosław Sorys, czy ktoś był zatrudniony na etacie, na pół etatu?
Dyrektor MOK w Brzesku Małgorzata Cuber, obecnie Pani Ela pracuje na pół
etatu, są to 4 godziny dziennie. Obecnie uruchamia balet, działa bardzo dużo, lecz
wszystkiego nie da się zrobić.
Radny Jarosław Sorys, chwalę to wszystko, ja nic nie mam do Pani Eli, lecz dla
mnie jest mało informacji z której można było by się dowiedzieć, że takie zajęcia się
gdzieś odbywają.
Dyrektor MOK w Brzesku Małgorzata Cuber, oferty wiszą u nas w MOK-u, mamy
swoją stronę internetową, na urzędowej, plakaty rozwieszane są po mieście, na
świetlicach, wysyłamy zaproszenia między innymi do szkół.
Radny Franciszek Brzyk, rola świetlicy we wcześniejszych latach, a rola dzisiaj to
są zupełnie inne sprawy. Trudno jest wyciągnąć mieszkańców, dzieci. Dom Ludowy
podlega pewnym przepisom. Obecnie po wykonaniu ogrzewania warunki
w Okocimiu są bardzo dobre i można wrócić z powrotem do tej działalności. Jest

dużo różnych działań, mamy koncerty, imprezy itd. lecz kiedyś świetlica wiejska
była takim miejscem kulturalnym, tętniła życiem od popołudnia do późnych godzin
wieczornych. Przede wszystkim jest mało społeczników, dzisiaj na zajęcia takie jak
balety, nauka języka obcego- jeżeli ktoś chce to oni trafią, znajdą sobie na stronie,
zadzwonią. Stworzenie wspólnej świetlicy z połączeniu z parafią, stowarzyszeniem,
żeby zintegrować te działania po to, aby młodzież miała zajęcia. Chodzi o to, aby nie
występować każdy z osobna, aby się nie dublować.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że na poziomie sołectwa
należałoby skoordynować działania wszystkich stowarzyszeń, świetlic, parafialne
Caritas, które funkcjonują na parafii, aby się nie dublowały, aby wspólnie
wypracować harmonogram działań, ponieważ na przykład ilość środków jest
ograniczona. Jeśli każdy osobno będzie występował o środki i działał to szansa na
pozyskanie tych pieniędzy rozproszy się.
Dyrektor MOK w Brzesku Małgorzata Cuber, zaproponowała, aby spotkać się
ustalić pewne sprawy, wspólnie.
Radna Maria Kądziołka - musi być na Sołectwie, czy Osiedlu osoba koordynująca
te działania, i to z nią winno się ustalać to wszystko.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, ocenił, że świetlice
w gminie funkcjonują bardzo dobrze, oraz współpraca świetlic z MOK-iem. Jako
rodzic przyznał, że nie słyszał, aby jakiś rodzić skarżył się na ich prowadzenie. Są
bardzo dobrze prowadzone i na bardzo wysokim poziomie. Przewodniczący
podkreślił, że mieszkańcy z Bochni bardzo dużo wiedzą co dzieje się w Brzesku
w sprawach kulturalno-rozrywkowych.
Po dyskusji i analizie Komisja podjęła następującą opinię:
Komisja zapoznała się z funkcjonowaniem świetlic prowadzonych przez
Miejski Ośrodek Kultury na terenie Gminy Brzesko i bardzo dobrze ocenia ich
pracę. Głosowano jednogłośnie.
Ad. 2 Analiza wykorzystania
oświatowych w Gminie Brzesko.
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Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak, przedstawił członkom komisji
wykorzystanie
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(informacja ta stanowi załącznik do protokołu).
Przewodniczący komisji Kazimierz Sproski, podsumował, że sale są
wykorzystywane od 16-tej do 21 godziny. Wszystkie sale gimnastyczne na terenie
Gminy Brzesko, nie mają wolnych miejsc popołudniami po skończonych lekcjach.
Cieszy go, że społeczeństwo, a przede wszystkim młodzież jest aktywna fizycznie.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że stara się o to aby sale
gimnastyczne były remontowane w miarę środków w budżecie. Na dzisiejszy stan,
mamy dobre warunki.
Po dyskusji i analizie Komisja podjęła następujący wniosek:
Komisja zapoznawała się z analizą wykorzystania sal gimnastycznych przy
placówkach oświatowych w Gminie Brzesko i wnioskuje do Burmistrza Brzeska
o wsparcie placówek, które udostępniają sale gimnastyczne bezpłatnie, na
rzecz dzieci i młodzieży zakupem dodatkowym sprzętu sportowego.
Głosowano jednogłośnie.
Przewodniczący komisji Kazimierz Sproski, poinformował, że na ukończeniu jest
brzeska kręgielnia na ul. Browarnej, lecz zastanawia go jak będzie funkcjonowała
i kto będzie odpowiedzialny za całokształt pracy na tej kręgielni.

Radna Maria Kądziołka, obiektem tym administruje Dyrektor BOSiR, odpowiada
za niego i to właśnie On winien przedstawić zasady jego funkcjonowania, po to
został powołany.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, idea jest taka, że kręgielnią administruje
BOSiR, jeśli będzie chciał z tego obiektu ktoś skorzystać, to wszystkie jednostki
będą korzystać na takich samych zasadach.
Przewodniczący komisji Kazimierz Sproski, czy towarzystwo TKKF „Sokół” będzie
płacić?
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, ten budynek był zapuszczony,
wszystko się robiło, aby miasto przejęło w administrowanie poprzez swoją jednostkę
organizacyjną. Prowadzono wtedy rozmowy z TKKF „Sokół” i ustalono, że na
podstawie umowy zawartej pomiędzy nowym administratorem budynku, a TKKF
„Sokół” - „Sokół” działalność sportową będzie prowadził nieodpłatnie
w wyznaczonych umownie godzinach.
Radna Maria Kądziołka – potwierdziła, że takie właśnie ustalenia zapadły.
Po dyskusji Komisja przyjęła następujący wniosek :
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby zobowiązał Dyrektora BOSiR-u,
by podjął odpowiednie działania celem popularyzacji kręglarstwa i przedstawił
szeroką ofertę zajęć i imprez sportowych oraz sposobu i zasad wykorzystania
nowo wyremontowanego obiektu. Głosowano jednogłośnie.
AD.3 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Przewodniczący komisji Kazimierz Sproski poddał pod głosowanie przyjęcie
protokołu z posiedzenia komisji z dnia 16 marca 2011r.
Protokół z dnia 16 marca 2011 roku – protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 4 Wolne wnioski i zapytania.
Przewodniczący komisji Kazimierz Sproski, przedstawił projekty uchwał do
zaopiniowania, oraz poprosił Naczelnika Wydziału EKiS, aby omówił projekty
uchwał.
Naczelnik WEKiS Józef Cierniak, przedstawił projekt wraz ze zmianami
zaproponowanymi przez Wydział uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia
udzielane przez przedszkola oraz oddziały przedszkolne przy szkołach, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Brzesko.
W dyskusji zabrali głos:
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, nie zgadza się
z propozycją Wydziału - 50 zł. za przedłużenie Jest to niewspółmierne do opłat
których ponoszą rodzice. Jestem za tym, aby dyscyplinować, ale nie dawać 50 zł.
kary, tylko 5 lub 10 zł. za godzinę, ale to jest wysoko-złodziejska stawka.
Radna Maria Kądziołka - przytoczyła przykład: przedszkole jest czynne do 16-tej,
rodzic przychodzi o godzinie 17-tej po dziecko i co wtedy. Nauczyciel musi zostać
i pilnować dziecko, gdyż nie może pozostawić go bez opieki.
Naczelnik Józef Cierniak, od września wchodzi nowy program, nauczyciele muszą
prowadzić dzienniki godzinowo rozpisane wszystko.
Przewodniczący komisji Kazimierz Sproski, poinformował, że powinna być tzw.
strefa godzinna odbioru dzieci. Wtedy rodzic ma 15 min. czasu odbioru.
Radny Franciszek Brzyk, dodał, że przedszkola mają regulaminy. Rodzice
dopasowują sobie pracę i godziny odbioru dzieci z przedszkola, ja się ma dziecko to
nie jest to ustalane z dnia na dzień, tylko planowane wcześniej. Aby nie popadać
w paranoję co do minuty odbioru dziecka, to w regulaminie funkcjonowania
przedszkola powinien być zapis o umowie z rodzicami przedziału czasu odbioru
dziecka.

Naczelnik WEKiS Józef Cierniak, zostało to już przedstawione dyrektorkom
przedszkoli, w ich regulaminie będzie zapis, iż po 5 godzinnym okresie, będzie
przedział czasowy odbioru dziecka.
Przewodniczący komisji Kazimierz Sproski oraz Radna Maria Kądziołka,
wypracowali i przedstawili zaproponowaną zmianę zapisu do tejże uchwały.
Następnie Naczelnik WEKiS Józef Cierniak przedstawił następujące uchwały:
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli szkół nie
wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, projekt uchwały
w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania
w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej,
oraz projekt uchwały w sprawie wyboru radnych do składu komisji weryfikacyjnej
ds. opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów Burmistrza Brzeska za
szczególne osiągnięcia uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy
Brzesko.
Skład radnych został wybrany następująco: Maria Kądziołka, Maria Kucia, Halina
Mrówka, Kazimierz Sproski.
Przewodniczący komisji Kazimierz Sproski, przedstawił opinie do zaopiniowana
w/w uchwał:
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał:


Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały wraz ze
zmianami w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez
przedszkola oraz oddziały przedszkolne przy szkołach, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Brzesko.



Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie
określenia
tygodniowego
obowiązkowego
wymiaru
godzin
zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli szkół nie
wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.



Komisja
pozytywnie
jednogłośnie
zaopiniowała
projekt
uchwały
w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich
przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających
z opieki zdrowotnej.



Komisja
pozytywnie
jednogłośnie
zaopiniowała
projekt
uchwały
w sprawie wyboru radnych do składu komisji weryfikacyjnej ds. opiniowania
wniosków o przyznanie stypendiów Burmistrza Brzeska za szczególne
osiągnięcia uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy
Brzesko.

Przewodniczący komisji Kazimierz Sproski, przedstawił członkom pismo
w sprawie zaadoptowania lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku przy
ul. Szkolnej 5a w Jadownikach na cele realizacji zadań oświatowych.
Opinia:
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała wniosek Dyrektora PSP Nr 2
w Jadownikach w sprawie udzielenia zgody na zaadaptowanie lokalu mieszkalnego
usytuowanego w budynku przy ul. Szkolnej 5a (po byłym najemcy) na cele realizacji
zadań oświatowych.
Radny Jarosław Sorys, przedstawił i omówił pismo jakie otrzymał od Dyrektora
PSP Nr 1 w Jadownikach w sprawie mieszkania służbowego
Opinia:

Komisja zapoznała się z pismem Dyrektora PSP Nr 1 w Jadownikach skierowanego
do Burmistrza Brzeska w sprawie mieszkania służbowego w Publicznej Szkole
Podstawowej Nr 1 w Jadownikach i wnioskuje do Burmistrza Brzeska o skierowanie
powyższego do rozpatrzenia Komisji Mieszkaniowej. Głosowano jednogłośnie.
Radna Maria Kądziołka, przedstawiła sprawę pilnego remontu zaplecza
kuchennego przed nowym rokiem przedszkolnym w Przedszkolu Nr 4 w Brzesku.
Opinia:
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, o podjęcie pilnych działania w sprawie
przebudowy Przedszkola Nr 4 w Brzesku I etapu - rozbudowania kuchni oraz
zaplecza kuchennego tak, aby w trakcie przerwy wakacyjnej remont ten został
przeprowadzony. Głosowano jednogłośnie.
Po wyczerpaniu porządku Przewodniczący Komisji
podziękował wszystkim za udział i zamknął posiedzenie .
Posiedzenie trwało od godziny 12 00 do godziny 15 10.
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