PROTOKÓŁ Nr 24/2012
z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku
odbytego w dniu
13 czerwca 2012 r. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku przy
ul. Głowackiego 51.
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.

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu obradowała w składzie:
1. Radny Kazimierz Sproski - Przewodniczący Komisji;
2. Radna Maria Kucia - członek Komisji;
3. Radny Franciszek Brzyk – członek Komisji;
4. Radna Maria Kądziołka - Zastępca Przewodniczącego Komisji;
5. Radna Halina Mrówka – członek Komisji;
6.Radna Ewa Chmielarz – członek komisji;
7. Radny Jarosław Sorys – członek komisji.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
1. Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka;
2. Sekretarz Gminy Stanisław Sułek;
3. Przewodniczący RM Krzysztof Ojczyk;
4. Naczelnik Józef Cierniak;
5. Michał Mrówka, członek Zarządu OKS;
6. Janusz Nalepa- członek Zarządu OKS.
7. Małgorzata Ostrykiewicz - Naczelna Pielęgniarka w SP Z.O.Z Brzesko.

Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku otworzył
Przewodniczący komisji Kazimierz Sproski. Na podstawie listy obecności stwierdził
prawomocność obrad komisji.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Przewodniczący komisji Kazimierz Sproski przedstawił proponowany porządek
obrad wraz ze zmianami – zawarty w zaproszeniu - stanowiący załącznik nr 2 do
protokołu.

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Zapoznanie się z projektami organizacyjnymi szkół podstawowych i gimnazjów gminy
Brzesko.
3. Przygotowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży podczas wakacji.
4. Informacja o najpilniejszych potrzebach remontowych placówek oświatowych.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Na posiedzenie komisji przybyli członkowie Zarządu Okocimskiego Klubu Sportowego Pan
Janusz Nalepa oraz Pan Michał Mrówka. Omówili i przedstawili sprawy organizacyjne
związane z awansem do pierwszej ligi.
W następnej części planu komisja Oświaty Kultury i Sportu, obradowała wspólnie z Komisją
Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny.

W związku z faktem, iż na Komisje została

zaproszona Pani Małgorzata Ostrykiewicz, Naczelna Pielęgniarka w SP Z.O.Z Brzesko,
przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Pan Adam Smołucha poprosił,
aby przed przystąpieniem do omawiania poszczególnych punktów posiedzenia wprowadzić
do porządku posiedzenia, jako pkt. 1 temat: Opieka medyczna w szkołach, dożywianie dzieci
i młodzieży.
Członkowie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu zaakceptowali zmianę porządku posiedzenia.

Temat : Opieka medyczna w szkołach, dożywianie dzieci i młodzieży.
Przewodniczący komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Adam Smołucha, przedstawił
informację dot. opieki medycznej w szkołach, poinformował również, że obecnie poza
systemem szkolnym nie ma możliwości objęcia dzieci i młodzież kompleksową profilaktyczną
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profilaktycznych badań lekarskich i edukacji zdrowotnej. Następnie przybyła na posiedzenie
Małgorzata Ostrykiewicz, która jest Naczelną Pielęgniarką w SP Z.O.Z przedstawiła
sprawozdanie z działalności gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej za
rok szkolny 2011/2012. (Materiał radni otrzymali w wersji papierowej na posiedzeniu komisji,
- informacja ta stanowi załącznik Nr 2 do protokołu). Pani Małgorzata Ostrykiewicz omówiła
również zagadnienie dotyczące zadań jakie należą do pielęgniarek szkolnych i higienistek.

Przewodniczący komisji Adam Smołucha, zaproponował, aby komisje podjęły wniosek, aby
zwrócić się do dyrektorów szkół o przedstawienie sprawozdania z działalności funkcjonowania higienistek w szkołach.
Radny Franciszek Brzyk, wyjaśnił, że w posiedzeniach grona pedagogicznego, uczestniczy
również higienistka szkolna, która przedstawia swoje sprawozdanie z działalności.
Zaproponował, że można było by zebrać wszystkie dane ze sprawozdań i powstał by
wówczas jeden dokument.
Przewodniczący komisji Adam Smołucha, zaproponował, aby te informacje zebrał Wydział
Edukacji Kultury i Sportu.
Naczelnik EKiS Józef Cierniak, odpowiedział, że stworzą taki dokument w którym będą
zawarte wspominane informacje.

Komisja OKiS oraz komisja ZPSiR pozytywnie oceniły sprawozdanie z działalności
Gabinetów Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej za rok szkolny 2011/12
przygotowany przez SP Z.O.Z. Głosowano jednogłośnie.

Komisja OKiS oraz ZPSiR wnioskuje do Burmistrza Brzeska o uzupełnienie informacji na
temat profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkole podstawowej
w Sterkowcu, Szczepanowie i Porębie Spytkowskiej, a także na temat bezpieczeństwa
(wypadków) na terenie szkół Gminy Brzesko. Głosowano jednogłośnie.

Randa Ewa Chmielarz, jeśli chodzi o profilaktykę, to SP ZOZ wychodzi na przeciw, temu, aby
tej profilaktyki było coraz więcej, przedstawię to na własnym przykładzie. Wiem, że
koncentrujemy się przede wszystkim na naszej gminie, lecz należy popatrzyć trochę szerzej
i przybliżyć zagadnienia dotyczące osób dorosłych, starszych dzieci - mówię tu o szkołach
ponadgimnazjalnych. Przez skromność nas położnych, nie jest wpisane, że prowadzimy
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ponadgimnazjalnych prowadzimy profilaktykę przeciw nowotworową raka szyjki macicy oraz
raka piersi. Działania te cieszą się (jeśli można tak nazwać) dużym zainteresowaniem. Ostatnio
szkoły zwracają się do nas i proszą o to. Ze względu na to, że nie mamy środków na tą
profilaktykę, ponieważ NFZ nie płaci za nią, jedynie dzięki przychylność Pani Dyrektor, która
udziela nam zgody, abyśmy mogły w godzinach pracy udzielać porad profilaktycznych.

Udzielamy ich także poza godzinami naszej pracy. Od placówek oświatowych otrzymujemy
podziękowania. Wiemy, jak ważne jest to zagadnienie, wiedzą również o tym Dyrektorzy
placówek oświatowych, gdyż jest to w programach szkolnych. Mają problemy z ich realizacją,
w związku z czym zwracają się do Dyrekcji Szpitala z prośbą o pomoc.
Radny Krzysztof Bogusz, poinformował, że można się ubiegać również o środki z „Kapitału
Ludzkiego”, przedstawił szpital, który dostał środki unijne na taką profilaktykę.

Dożywianie dzieci i młodzieży - temat ten omówiła Pani Marta Skowron - z Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej. (Informacja stanowi załącznik do protokołu.)
Radna Maria Kucia, przedstawiła, że Caritas Brzesko objęło dożywianie całoroczne dla 10
dzieci oraz finansuje 15 dzieciom wyjazd na kolonie.
Naczelnik EKiS Józef Cierniak, przedstawił informację w sprawie dożywiania dzieci
i młodzieży w szkołach. Informację tą na piśmie radni otrzymali na komisji. (Informacja
stanowi załącznik do protokołu).

Przygotowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży podczas wakacji.
Przewodniczący komisji Kazimierz Sproski, przedstawił informację przygotowaną przez
Miejski Ośrodek Kultury w sprawie wypoczynku dzieci w czasie wakacji. Dodał, że będą
powieszone plakaty, na których znajdzie się harmonogram występów i innych imprez
organizowanych w czasie wakacji.
Naczelnik EKiS Józef Cierniak, poinformował, że radni otrzymali w materiałach na komisję
informację w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji. Informacja ta została
opracowana przez Wydział EKiS oraz p. Renatę Pabian. Poinformował, że co roku coraz
rzadziej organizowane są w szkołach jakiekolwiek zajęcia, uczniowie wykazują brak
zainteresowania i nie trudno się im dziwić, ponieważ szkoła kojarzy im się z nauką, więc wolą
spędzać wakacje w domu. (Informacja stanowi załącznik do protokołu).
Radny Franciszek Brzyk, zgłosił swoją uwagę - w większości miejscowości ogłasza się
konkursy. Proponuje aby ogłaszać je albo z końcem roku, albo na początku roku, nie tylko
na działalność sportową, ale również na wypoczynek wakacyjny, jak i na inne formy
profilaktyki. Generalnie te środki są znane one przychodzą z roku na rok, dużo jest takich
działań, które są prowadzone w sposób systematyczny i trwają już np. od stycznia, a
ogłaszanie tak jak tego roku było w miesiącu maj to organiczna pole manewru tych instytucji.

Rozmawiałem
z przedstawicielami klubów i stowarzyszeń i stwierdzili, że lepiej by było, gdyby konkursy były
rozpisane wcześnie na wszystkie formy.
Po opinii radnego Franciszka Brzyka, przewodniczący przedstawił wniosek i poddał go pod
głosowanie:

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby konkursy na wszystkie formy
działalności związane z profilaktyką ogłaszano z końcem bądź początkiem roku.
Głosowano jednogłośnie.

Radny Krzysztof Bogusz, poruszył sprawę utworzenia w miejscowości Wokowice świetlicy,
która by była utworzona w strukturach MOK. Sala w Domu Strażaka, w którym miała by się
mieścić ta świetlica jest odnowiona, ogrzewana całorocznie.

Po dyskusji przyjęto następujący wniosek:
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o rozważenie możliwości utworzenia świetlicy
w Wokowicach, zgodnie z wnioskiem zebrania wiejskiego i o przedstawienie tej sprawy
na następnym posiedzeniu komisji. Głosowano jednogłośnie.

Komisja przyjęła do wiadomości informację na temat przygotowania wypoczynku dla
dzieci i młodzieży podczas wakacji przygotowaną przez MOK, Wydział EKiS UM
w Brzesku. Głosowano jednogłośnie.

Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.
Radny Franciszek Brzyk, poinformował, aby w sprawie protokołów wprowadzić pewne
zmiany. Zmienić regulamin, tak jak mają to w powiecie, czyli mają taki zapis, który mówił by
że osoba która protokołuje tak jak dzisiaj posiedzenie, protokół jest sporządzony i przesyłany
jest e-mailowo w wersji pdf, a radny ma obowiązek zapoznać się z protokołem i wnieść
ewentualne w konkretnym terminie poprawki. Stwierdził, że formalnie można było by coś
takiego zmienić.

Radna Maria Kądziołka - należy zaproponować zmiany w statucie, przygotować odpowiedni
punkt i wprowadzić tę zmianę.
Radny Adam Smolucha, dodał, że wystarczy jak radny złoży wniosek do Komisji Statutowej,
która zapozna się z tym wnioskiem i podejmie kroki.
Przewodniczący

komisji

Kazimierz

Sproski,

poddał

pod

głosowanie

protokół

z poprzedniego posiedzenia komisji.
Protokół z posiedzenia komisji z dnia:
23 maja 2012 r. został przyjęty głosami: 6 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw.

Informacja o najpilniejszych potrzebach remontowych placówek oświatowych.

Naczelnik EKiS Józef Cierniak przedstawił na piśmie w/w informację. Radni tę informację
otrzymali na posiedzeniu komisji. (Informacja jest załącznikiem do protokołu).
Radny Franciszek Brzyk, odniósł się do cateringu w przedszkolach.
Komisja zapoznała się z informacją dyrektorów szkół o najpilniejszych potrzebach
remontowych
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oświatowych

i
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o zweryfikowanie przedstawionych potrzeb. Głosowano jednogłośnie.
Radny Krzysztof Bogusz, poruszył sprawę utworzenia bardziej centralnej księgowości dla
szkół, stwierdził, że były by to duże oszczędności.
Naczelnik EKiS Józef Cierniak, wyjaśnił, że ten system już był. Przedstawił radnemu, jak ten
system wyglądał oraz jak się sprawdził.
Zapoznanie się z projektami organizacyjnymi szkół podstawowych i gimnazjów gminy
Brzesko.
Naczelnik EKiS Józef Cierniak, przedstawił dokumentację radnym oraz przedstawił wstępne
arkusze organizacyjne. Poinformował, że w tym roku w większości arkusze były wysyłane
przez szkoły online.
W dyskusji poruszono między innymi tematy takie jak: urlopy tzw. „dla podratowania
zdrowia” nauczycieli, wynagrodzenia nauczycieli oraz nabór do szkoły muzycznej.

Komisja zapoznała się z projektami organizacyjnymi szkół podstawowych i gimnazjów gminy
Brzesko. Głosowano głośnie.

Ad. 4. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.
Przewodniczący komisji Kazimierz Sproski, poinformował, że jest do zaopiniowania
projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/320/2001 Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 24 października 2001 roku w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży
napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających
powyżej 4.5% zawartości alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu
sprzedaży.
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, omówił w.w. projekt oraz wyjaśnił zmianę zapisu
w projekcie uchwały oraz odpowiedział na zapytania radnych.
Radny Franciszek Brzyk, zgłosił poprawkę do w/w projektu uchwały. Poprawka polegała na
tym, aby w paragrafie 1 jest pojęcie „szkoły”, ponieważ po tym słowie jest zapis placówki
oświatowe, w związku z tym szkoła jest placówką oświatową i jest to szersze pojęcie.
Przewodniczący komisji Kazimierz Sproski, poddał pod głosowanie poprawkę do
złożonego projektu uchwały - wykreślenie słowa „szkoły”. Poprawka została przyjęta
jednogłośnie.
Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z poprawką.
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Nr XXIX/320/2001 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 października 2001 roku w sprawie
określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby
punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4.5% zawartości alkoholu do spożycia
poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży wraz z poprawką (wykreślenie słowa
„szkoły”).
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z posiedzenia komisji GKOŚiR, aby komisja OKiS i komisja ZPSiR wnikliwie przeanalizowały
realizację uchwały Rady Miejskiej w Brzesku Nr XXX/218/2008 z dnia 28 października 2008r.
w sprawie upowszechniania zasad prawidłowego żywienia wśród dzieci i młodzieży na terenie
Gminy Brzesko. Po dyskusji i opinii Naczelnika Józefa Cierniaka przedstawiono następujący
wniosek :

Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem podjętym w dniu 22 maja 2012r. przez komisję
GKOŚiR, wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zwiększenie działalności profilaktycznej
w zakresie propagowania zdrowej żywności. Głosowano jednogłośnie.

Następnie Radny Jarosław Sorys, przedstawił sprawę i odczytał pismo od Prezesa LKS
„Jadowniczanka” w sprawie modernizacji ogrodzenia.

Po zapoznaniu się z pismem Prezesa LKS „Jadowniczanka”, komisja pozytywnie
jednogłośnie opiniuje wniosek w sprawie remontu ogrodzenia.

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

