PROTOKÓŁ Nr 11/2011
z wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej
w Brzesku odbytego
w dniu 28 lipca 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 OKiS, który przedstawił poniższy
porządek posiedzenia Komisji OKiS.
Proponowany porządek posiedzenia Komisji OKiS:
1. Wizja lokalna na obiektach organizujących wypoczynek wakacyjny dla dzieci
i młodzieży z Gminy Brzesko.
2. Wolne wnioski i zapytania.
Ad.1 Wizja lokalna na obiektach organizujących wypoczynek wakacyjny

dla dzieci i młodzieży z Gminy Brzesko.
Komisja udała się na wizję lokalną do obiektu Regionalnego Centrum KulturalnoBibliotecznego, w której prowadzone były zajęcia w pracowni komputerowej, studio nagrań
oraz

zajęcia

grupy

teatralnej.

Następnie

komisja

zapoznała

się

z harmonogramem zajęć na „Orliku” przy Gimnazjum Nr 2 w Brzesku, komisja odwiedziła
również Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzesku, przy ul. Wiejskiej- gdzie członkowie
komisji

zapoznali

się

z

problemami

takimi

jak:

zajęciami

wakacyjnymi

i promocjami na basenie, remontem kręgielni, opłatami za egzekwowanie kar za
nieprawidłowe parkowanie.
Ad. 2 Wolne wnioski i zapytania.
Po wizjach lokalnych członkowie komisji podjęli następujące wnioski i opinie:

1. Komisja na posiedzeniu wyjazdowym zapoznała się z realizacją zaplanowanych
na okres wakacji zajęć dla dzieci i młodzieży realizowanych w:
 Miejskim Ośrodku Kultury,
 Miejskiej Bibliotece Publicznej,
 na kompleksie boisk „ORLIKA”,
 w BOSiR-e.

2. Komisja wnioskuje do Burmistrza o sporządzenie harmonogramu
obejmującego cały okres wakacji, z uwzględnieniem wszystkich szkół z terenu
gminy Brzesko, tak aby zapewnić ciągłość zajęć dla dzieci i młodzieży /między
innymi organizacja półkolonii/.
Głosowano jednogłośnie.
3. Komisja wnioskuje o wykonanie wejścia na teren „Orlika” od strony
ul. Czarnowiejskiej /bezpośrednio z parkingu/ tak, aby umożliwić
korzystającym z „Orlika” wejście na jego teren w godzinach popołudniowowieczornych.
Głosowano jednogłośnie.
Po wyczerpaniu porządku Przewodniczący Komisji Kazimierz Sproski podziękował
wszystkim za udział i zamknął posiedzenie komisji.
Posiedzenie trwało od godziny 12 00 do godziny 14 00.
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