Protokół Nr 40/2013
z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 20 września 2013 r. odbytego w sali obrad Urzędu Miejskiego
w Brzesku przy ul. Głowackiego 51
Komisja Oświaty obradowała w składzie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Radny Kazimierz Sproski - Przewodniczący Komisji;
Radny Jarosław Sorys – członek Komisji.
Radna Maria Kądziołka – członek Komisji;
Radna Ewa Chmielarz – członek komisji;
Radna Maria Kucia – członek komisji;
Radna Halina Mrówka – członek Komisji.
Radny Franciszek Brzyk - członek Komisji;

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
1. Naczelnik Józef Cierniak;
2. Dyrektor Szkoły Muzycznej w Brzesku Ilona Latocha –Dylewska;
3. Dyrektor MOK Małgorzata Cuber.
Posiedzenie Komisji 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 –
zawarty w zaproszeniu - stanowiący załącznik nr 2 do protokołu.
Porządek posiedzenia komisji:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Informacja na temat funkcjonowania Placówek Oświatowych Gminy Brzesko
po zmianach reorganizacyjnych wynikających z opracowania Zespołu ds.
Oceny Funkcjonowania Sieci Szkół i Przedszkoli działających na terenie Gminy
Brzesko.
3. Informacja nt. kosztów i funkcjonowania Szkoły Muzycznej w Brzesku.
4. Ocena pracy świetlic osiedlowych i wiejskich na terenie Gminy Brzesko.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Ad.1. Protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu 28 sierpnia 2013 r. został przyjęty
jednogłośnie.
Ad.2. Informacja na temat funkcjonowania Placówek Oświatowych Gminy Brzesko po
zmianach reorganizacyjnych wynikających z opracowania Zespołu ds. Oceny
Funkcjonowania Sieci Szkół i Przedszkoli działających na terenie Gminy Brzesko.
Informacje wg. załącznika do protokołu złożył Komisji Naczelnik Wydziału EKiS Józef
Cierniak.
W nawiązaniu do złożonej informacji w dyskusji członkowie komisji analizowali tematy
związane min. z dokonanym remontem tarasu w Przedszkolu Nr 9 i partycypacji w kosztach
remontów, przenoszenia dzieci ze szkół wiejskich do szkół miejskich przez co w szkołach

wiejskich dzieci co roku ubywa, ilości dzieci nie przyjętych do przedszkoli i podziału na
grupy w przedszkolach, organizacji zajęć pozalekcyjnych w przedszkolach np. nauki języka
angielskiego i rytmiki.
Radny Jarosław Sorys poruszył temat dot. potrzeby zakupu dla PSP Nr 1 w Jadownikach
dwóch kuchenek gazowych i naprawy zniszczonego w czasie ostatniej powodzi ogrodzenia
szkolnego od strony Potoku Grodna, jak również dostępności boisk sportowych i placów
zabaw dla dzieci w godzinach popołudniowych po zakończonych zajęciach w szkole.
Na zapytania radnego odpowiedzi udzielił Naczelnik Józef Cierniak – na zapytanie dot.
dostępności placów zabaw Pan Naczelnik odpowiedział, że żaden dyrektor szkoły nie
wyrazi zgody na udostępnienie placu zabaw w godzinach popołudniowych, gdyż
obowiązuje regulamin i dziecko w żadnym wypadku nie może być na placu bez opieki
dorosłego.
Po dyskusji opinia komisji:
 Komisja przyjęła Informację Naczelnika Wydziału EKiS UM w Brzesku na temat
funkcjonowania Placówek Oświatowych Gminy Brzesko po zmianach
reorganizacyjnych wynikających z opracowania Zespołu ds. Oceny Funkcjonowania
Sieci Szkół i Przedszkoli działających na terenie Gminy Brzesko i ocenia ją
pozytywnie jednogłośnie.
Ad.3. Informacja nt. kosztów i funkcjonowania Szkoły Muzycznej w Brzesku.
Informacje wg. załącznika do protokołu przedstawiła komisji Dyrektor Szkoły Muzycznej
w Brzesku Ilona Latocha – Dylewska.
W dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem komisja analizowała zagadnienia
związane z przeprowadzonym remontem pomieszczeń gabinetu dyrektora i pokoju
nauczycielskiego, zakupu potrzebnych instrumentów muzycznych min. fortepianu,
wielkości subwencji oświatowej dla Szkoły Muzycznej.
Po dyskusji wnioski komisji:


Komisja zapoznała się z informacją na temat działalności Szkoły Muzycznej
w Brzesku i ocenia ją pozytywnie jednogłośnie.



Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zakup fortepianu dla Szkoły Muzycznej
w Brzesku. Głosowano jednogłośnie.

Ad.4. Ocena pracy świetlic osiedlowych i wiejskich na terenie Gminy Brzesko.
Informacje wg. załącznika do protokołu przedstawiła Dyrektor MOK Małgorzata Cuber.
W dyskusji omówiono temat związany ze sprzątaniem pomieszczeń biblioteki w budynku
Domu Ludowego w Jadownikach, działalności świetlicy w Jadownikach, zmian w zakresie
prowadzenia świetlicy w TKKF Sokół. Pani Dyrektor MOK zaproponowała by zajęcia
w świetlicy w TKKF Sokół odbywały się tylko 2 razy w tygodniu.
Opinia komisji


Pozytywnie jednogłośnie przyjęto informacje Pani Dyrektor MOK w Brzesku na
temat działalności świetlic.

Ad.5. W sprawach bieżących komisja zapoznała się z pismem LKS Błękitni Sterkowiec
dot. planu rozwoju i działania Klubu i zawnioskowała do Burmistrza Brzeska
o przeanalizowanie złożonego wniosku przez służby UM w zakresie realnych kosztów
realizacji boiska. Głosowano jednogłośnie.

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Obrady trwały od godz.12.00 – 13.50

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

Protokołowała: Inspektor Marta Kółkowska

