
PROTOKÓŁ Nr 23/2012 
 
 

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

w dniu 23 maja 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. Ocena stanu bezpieczeństwa w gminie Brzesko ze szczególnym uwzględnieniem 

bezpieczeństwa w placówkach oświatowych. 

2. Analiza sprowadzania z wykonania Budżetu Gminy Brzesko za rok 2011 ze 

szczególnym uwzględnieniem oświaty- opinia.  

3. Zapoznanie się z programem imprez organizowanych w gminie Brzesko z okazji 

Mistrzostw Europy – „EURO 2012”. 

4. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.  

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski- zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady 

Miejskiej w Brzesku w mc. maju 2012 r. 

 

 

Ad.1 Ocena stanu bezpieczeństwa w gminie Brzesko ze szczególnym uwzględnieniem 

bezpieczeństwa w placówkach oświatowych. 

 

Pedagog Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzesku Pani Bogumiła Szymańska, przedstawiła 

informację. (Informacja pisemna stanowi załącznik do protokołu).  

Pedagog Szkoły Podstawowej w Mokrzyskach Pani Elżbieta Kural, przedstawiła radnym 

informację. (Informacja pisemna stanowi załącznik do protokołu).  

Następnie Dyrektor Gimnazjum w Jadownikach Pan Tomasz Wietecha przedstawił 

najważniejsze informacje dot. bezpieczeństwa w jego szkole. (Informacja ta stanowi załącznik 

do protokołu).  

Po wysłuchaniu informacji złożonych przez przedstawicieli szkół z Gminy Brzesko, kom. 

Jarosław Dudek z KPP w Brzesku dokonał oceny stanu bezpieczeństwa w szkołach z Gminy 

Brzesko. (Informacja pisemna stanowi załącznik do protokołu).  

W dyskusji członkowie komisji zwrócili szczególna uwagę na : 

Radny Jarosław Sorys, poruszył temat pilnej potrzeby zabezpieczenia, oznakowania  

i poprawy bezpieczeństwa ul. Staropolskiej w Jadownikach.  

kom. Jarosław Dudek z KPP wyraził wdzięczność dla samorządu, urzędu, którzy regularnie 

pomagają, finansują działania profilaktyczne. Dzięki tym środkom, zakupiono liczne odblaski 

dla szkół.  

Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak, podsumował, że występuje znaczna poprawa 

bezpieczeństwa w szkołach w Gminie Brzesko.  



Radna Ewa Chmielarz, zapytała jak wygląda stan techniczny w szkołach, głównie zwróciła się 

z zapytaniem o stan techniczny Szkoły Podstawowej w Mokrzyskach, mając na względzie 

bezpiczeństwo dzieci. Naczelnik EKiS, powinien monitorować te sprawy i na bieżąco 

informować nas członków komisji oświaty, które placówki są w złym stanie i wymagają 

pilnych remontów.  

Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak, nie ma możliwości, żeby któraś szkoła nie 

spełniała warunków bezpieczeństwa. Co roku są przeglądy szkół, stany techniczne są pod 

kontrolą. Remonty to jest druga sprawa, zgadzam się z radną Ewą Chmielarz, że w Szkole 

Podstawowej w Mokrzyskach wymagany jest pilny remont. W tym roku, wiemy, jakie środki są 

do rozdysponowania, niewielkie a na remonty w tym roku wogóle nie mamy. Natomiast              

w następnym roku komisja zawnioskuje do Burmistrza o przekazanie kwoty na stopniowy 

remont placówki w Mokrzyskach. Taki sam problem występuje w Szkole Podstawowej Nr 1  

w Jadownikach.  

 

Komisja przyjęła do wiadomości ocenę stanu bezpieczeństwa w gminie Brzesko ze 

szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa w placówkach oświatowych. 

 

Ad. 2. Analiza sprowadzania z wykonania Budżetu Gminy Brzesko za rok 2011 ze 

szczególnym uwzględnieniem oświaty- opinia.  

 

Inspektor UM w Brzesku Agata Roczniak, przedstawiła omówiła wykonanie budżetu, 

przedstawiła jak kształtowały się dochody i wydatki. Następnie przedstawiła informację  

o stanie inwestycji, sprawozdanie finansowe, bilans z wykonania budżetu gminy, bilans 

majątkowy oraz rachunek zysków i strat. Poinformowała członków komisji, że Regionalna Izba 

Obrachunkowa, pozytywnie zaopiniowało, bez uwag wykonanie budżetu. 

Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak, przedstawił członkom komisji sprawę urlopów 

nauczycieli tzw. „podratowania zdrowia”. Ograniczamy niepotrzebne wydatki, właśnie na te 

najpilniejsze remonty w następnym roku.  

Radny Franciszek Brzyk, zwrócił uwagę, że urlopy podratowania zdrowia służyły też do 

realizacji polityki kadrowej, część nauczycieli szła na urlopy tylko dlatego, żeby nie było 

zwolnień. Jeden robił miejsce drugiemu, jeśli można tak określić. Była pewna rotacja i dzięki 

temu nie było żadnych zwolnień i odpraw.  

 

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy 

Brzesko za rok 2011.  

 

Ad. 3 Zapoznanie się z programem imprez organizowanych w gminie Brzesko z okazji 

Mistrzostw Europy – „EURO 2012”. 

 

Inspektor EKiS Michał Kostecki przedstawił informacje dotyczące organizowanych 

zawodów, które odbywały się w szkołach z okazji EURO 2012.  

Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak, przedstawił problem sędziowania zawodów przez 

nauczycieli. Nauczyciele nie chcą sędziować i muszą płacić innym osobom, którzy mają takie 

uprawnienia, przez to musimy ograniczyć ilości zawodów.   

Kierownik Biura Promocji UM w Brzesku Krzysztof Bigaj, przedstawił członkom komisji 

harmonogram zorganizowanej „Strefy Kibica”, która będzie na Placu Kazimierza. 

(Harmonogram z planem imprez towarzyszących „Strefie Kibica” członkowie komisji otrzymali 



na komisji.) Następnie zaprezentował nową stronę internetową poświęconą EURO 2012 

www.euro-brzesko.pl  

 

Komisja zapoznała się z informacją w sprawie stanu przygotowań z programami imprez 

organizowanych w Gminie Brzesko z okazji Mistrzostw Europy-„Euro 2012”.  

 

Ad. 4 Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.  

 

Protokół z posiedzenia komisji z dnia: 

20 lutego 2012 został przyjęty jednogłośnie; 

21 marca 2012 został przyjęty jednogłośnie; 

20 kwietnia 2012 został przyjęty jednogłośnie;  

 

Ad. 4. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania. 

 

Przewodniczący komisji Kazimierz Sproski, poinformował, że jest do zaopiniowania 

sprawozdanie finansowe PiMBP w Brzesku oraz MOK wraz z uchwałami oraz projekt uchwały 

w sprawie przystąpienia Gminy Brzesko do realizacji projektu w ramach Działania 9.1.2 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Następnie odczytał treści projektów uchwał, po czym 

poddał je pod głosowanie. 

Dyrektor PiMBP Maria Marek, przedstawiła sprawę wynajęcia lokalu w RCKB, w ramach 

prowadzenia kawiarenki.  

Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawach:  

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku za rok 

2011r. - głosowano jednogłośnie 

 

- o zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  

w Brzesku za rok 2011r. - głosowano jednogłośnie.  

 

- przystąpienia Gminy Brzesko do realizacji projektu w ramach Działania 9.1.2 Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki - głosowano jednogłośnie,  

 

Radna Ewa Chmielarz, zapytała dlaczego Szkoła Podstawowa w Szczepanowie jako jedyna, 

nie przystąpiła do tego projektu?! 

 

Naczelnik EKiS Józef Cierniak, odpowiedział, że czeka na wyjaśnienia na piśmie od 

Dyrektora szkoły w tej sprawie. Przedstawił jakie są dalsze kroki i postępy z nowo powstałą 

szkołą muzyczną.  

 

Radny Franciszek Brzyk, złożył formalny wniosek, w sprawie sesji majowej, która ma odbyć 

się w Szczepanowie. Argumentował, tym iż nie ma uzasadnień na to, aby sesja odbyła się  

w Szczepanowie. Stało się to dziwnym zwyczajem, jeśli tak to powinniśmy jeździć do 

pozostałych miejscowości sołeckich gminy.  

 

 

http://www.euro-brzesko.pl/


Po dyskusji i wyczerpaniu porządku Przewodniczący Komisji Kazimierz Sproski 

podziękował wszystkim za udział i zamknął posiedzenie .  

Posiedzenie trwało od godziny  12 00 do godziny  14 30. 

 
 
 
                                                                                                             Przewodniczący

 

              Komisji Oświaty Kultury i Sportu 
                      Rady Miejskiej  w Brzesku 
 
                       mgr Kazimierz Sproski  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Protokołowała  
 
Joanna Szczepka  

 

 

 

 

 


