P R O T O K Ó Ł Nr 15/2012
z wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu oraz Komisji
Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej
w Brzesku odbytym
w dniu 20 kwietnia 2012 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. Po przywitaniu osób uczestniczących w posiedzeniu Komisji
Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia wraz z zaproponowanymi zmianami
i poddał go pod głosowanie. Porządek został przyjęty jednogłośnie.
Proponowany porządek posiedzenia Komisji OKiS:

1. Zapoznanie się z aktualnym harmonogramem prac nad utworzeniem Szkoły
Muzycznej w Brzesku.
2. Analiza wykorzystania sal gimnastycznych przy placówkach oświatowych w
gminie Brzesko.
3. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.
Ad.1 Zapoznanie się z aktualnym harmonogramem prac nad utworzeniem

Szkoły Muzycznej w Brzesku.
Naczelnik Wydziału EKiS, przedstawił, że Minister Kultury podpisał porozumienie między
Burmistrzem a Ministerstwem Kultury. To porozumienie w ciągu najbliższych dni dotrze do
Brzeska, żeby Burmistrz złożył swój podpis. W ten sposób cała procedura związana
z przygotowaniem formalno-prawnym była zakończona. Jeśli zostanie porozumienie
podpisane jesteśmy już umówieni z Burmistrzem na przyszły tydzień w celu dokonania
wyboru na dyrektora, będzie to osoba pełniąca obowiązki dyrektora, która będzie mieć za
zadanie przygotowanie do funkcjonowania szkoły, dokonania naboru do przesłuchania
uczniów, po naborze zatrudnienie kadry pedagogicznej. Następnie ogłosić przetarg na zakup
podstawowych instrumentów, pianino, perkusja, skrzypce i wiolonczela. Przewidywany nabór
to około 40-45 dzieci, tak nam zasugerowała pani wizytator. Najwięcej chętnych nauczycieli
jest z Krakowa, którzy mają doświadczenie, osiągnięcia a przede wszystkim są chętni
dojeżdżać.
Radna Maria Kądziołka, zobaczymy jaką otrzymamy subwencję, szkoły muzyczne, które
Państwo widzieliście, były szkołami muzycznymi ministerialnymi, my mamy publiczną, gminy.
Nasza została całkiem inaczej powołana.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka,
Komisja zapoznała się ze stanem przygotowań prac nad utworzeniem Szkoły Muzycznej
w Brzesku.

Ad. 2. Analiza wykorzystania sal gimnastycznych przy placówkach oświatowych

w gminie Brzesko.
Inspektor Wydziału EKiS Michał Kostecki, przedstawił radnym wykorzystanie sal
gimnastycznych przy placówkach oświatowych. Z jego oceny i weryfikacji, wynika, że
zasadniczo wszystkie sale w Gminie Brzesko są wykorzystane maksymalnie po godzinach
lekcyjnych. W naszej gminie mamy dziewięć sal, z czego trzy sale są małe; 9x18 przy
Gimnazjum nr 1 i przy szkole podstawowej nr 3 w Brzesku, oraz w Jadownikach. Pięć sal
mamy przyzwoitych o wymiarach 24x12 oraz 30x18 są: sala gimnastyczna przy: Gimnazjum
Nr 1 w Jadownikach w Brzesku, sala w Okocimiu, Jasieniu, sala przy gimnazjum Nr 2 w
Brzesku. Sale większe są wykorzystane w 100%, do zawodów naszych szkolnych, zawodów
mamy około 40 w roku. W soboty i niedziele w sale przy gimnazjum nr 2 w Brzesku,
gimnazjum w Jadownikach oraz szkole podstawowej nr 2 w Brzesku są wykorzystane do
zawodów tzw. klubowych, gdzie odbywają się mecze, turnieje. Sala w Okocimiu przynosi
przychodu ok. 24 tys. złotych na rok.
Radna Anna Lubowiecka, zwróciła uwagę, że północna strona gminy, czyli Bucze,
Mokrzyska, Szczepanów, Sterkowiec nie mają takiego obiektu.
Przewodniczący komisji Kazimierz Sproski, poinformował, że sale w gminie są
wykorzystane i widać, że jest duże zapotrzebowanie w uprawiania sportu, co się chwali.
Komisja przyjęła do wiadomości informację na temat wykorzystania sal gimnastycznych przy
placówkach oświatowych w gminie Brzesko.
Ad. 3 Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.
Przewodniczący komisji Kazimierz Sproski, poinformował, że jest do zaopiniowania projekt
uchwały w sprawie zmiany uchwały o powołaniu Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
W związku z tym poddał pod głosowanie w.w projekt uchwały.
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
o powołaniu Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
Radna Maria Kucia, Radna Maria Kucia, przedstawiła sprawę jadłodajni oraz odczytała
pismo od p. Dyrektor MOPS w tej sprawie. Według p. Dyrektor jadłodajnia, źle wpływa na
funkcjonowanie MOPS-u. Poinformowała, iż lokal jadłodajni otrzymali od miasta w 1997r.
Podczas powodzi został zniszczony i całkowity remont wykonali rzemieślnicy. Nie jest nam
potrzebny, lecz on spełnia rolę służebną tym, którzy tą pomoc potrzebują, przychodzą zjeść
ciepły posiłek. Poprosiła, aby Burmistrz poddał propozycję zmiany lokalu.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, rozwiązanie jest takie, że albo jadłodajnia zostanie
tam, gdzie jest, albo będziemy szukali lokalu.
Z-ca Burmistrza Jerzy Tyrkiel, po rozeznaniu z panią dyrektor MOPS-u i spotkaniu z ks.
proboszczem parafii Św. Jakuba. Wrócimy do tego tematu, kiedy uda się wypracować
wspólny konsensus z Caritasem i ks. proboszczem oraz, gdy znajdziemy dostępny lokal, aby
były godne warunki za rozsądne pieniądze.

Radna Maria Kądziołka, zmiana lokalizacji jadłodajni będzie się wiązała ze spełnieniem
bardzo ostrych warunków, które obecnie obowiązujące przepisy nakładają na organizatora.
W obecnej chwili nie stać jest gminy na to, aby przenieść jadłodajnię w nowe miejsce. Na
razie zostawmy ja tutaj gdzie jest, a jak będzie możliwość w przyszłości to ją wtedy
przeniesiemy.
Przewodniczący komisji Zdrowia Adam Smołucha, poinformował, że na jego komisji
poświęcono wiele godzin, aby załatwić ten problem, dodał, że jak zwykle potrzeba jest
środków pieniężnych, żeby Dyrektor MOPS-u i jadłodajnia miały dobre warunki pracy i
funkcjonowania placówki.
Przewodniczący komisji Zdrowia, poddał pod głosowanie protokół z poprzedniego
posiedzenia komisji.
Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Po wyczerpaniu porządku Przewodniczący Komisji Adam Smołucha podziękował
wszystkim za udział i zamknął wspólne posiedzenie.
Posiedzenie trwało od godziny 1200 do godziny 1315.
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