
P R O T O K Ó Ł  Nr  32/2009

z  posiedzenia  Komisji  Oświaty  Kultury  i  Sportu  Rady  Miejskiej  
w Brzesku odbytego   w dniu   17  k w i e t n i a   2009  r o k u.

 W posiedzeniu  udział  wzięli  członkowie  komisji  oraz  osoby zaproszone  na  posiedzenie, 
według  załączonej  listy  obecności.  Posiedzeniu  przewodniczył  radny  Józef  Kubas 
Przewodniczący  Komisji.  Witając  zebranych  przedstawił  porządek  posiedzenia,  który 
członkowie komisji otrzymali wraz     z materiałami na posiedzenie. Zwrócił się z pytaniem 
czy do przesłanego porządku są uwagi członków komisji? Uwag brak. Poniższy porządek 
posiedzenia został przyjęty jednogłośnie :

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Podsumowanie wypoczynku dzieci i młodzieży w Gminie Brzesko w okresie 
    ferii zimowych 2009 .
3.  Analiza  sprawozdania  z  wykonania  budżetu  Gminy  Brzesko  za  2008  rok.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski - rozpatrzenie pism wpływających do
    komisji,  zaopiniowanie  projektów  uchwał  na  sesję  Rady  Miejskiej  
    w miesiącu kwietniu 2009 roku.

Ad.  1.
         Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

Przewodniczący Komisji Józef Kubas poinformował, że protokół                 z posiedzenia 
Komisji Oświaty Kultury i Sportu z dnia 18  marca  2009 roku wyłożony był w Biurze Rady 
Miejskiej.  W  związku  z  czym  zapytał,  czy  do  protokołu  są  jakieś  uwagi  i  wnioski  ? 
Członkowie  Komisji  nie  wnieśli  uwag  do  protokołu,  po  czym  Przewodniczący  Komisji 
poddał  go pod głosowanie. 
Protokół został przyjęty przy 3 głosach za, przeciw 0, 1 wstrzymującym się od głosu.

Ad.  2.
Podsumowanie wypoczynku dzieci i młodzieży w Gminie Brzesko w okresie ferii 
zimowych 2009 .

Pan  Jerzy  Wyczesany  przedstawiciel  Miejskiego  Ośrodka  Kultury  
w Brzesku poinformował, że w Miejskim Ośrodku Kultury w Brzesku w dniach od 16 – 27 
lutego  br.  podczas  ferii  zimowych  dzieci  i  młodzież  w  grupie  ok.  30  osób  dziennie 
( wycieczki 50 os.) brały udział w różnorodnych zajęciach . Wśród nich były m.in. zajęcia 
muzyczne ( " Skaczące nutki", " Jaka to melodia ?" ), plastyczne ( "Kolory karnawału " , " 



Białe na białym " ), teatralne , taneczne i sportowe ( TKKF " Sokół" - turniej tenisa stołowego 
, turniej kręglarski ), a także konkursy , gry, quizy, bal przebierańców oraz projekcje filmów 
DVD  i  wizyty  w  kafejce  internetowej,  mieszczącej  się  w  świetlicy  w  Cechu  Rzemiosł. 
Ponadto  uczestnicy  zimowiska  zwiedzali  zabytki  miasta  ,  a  następnie  relaksowali  się  na 
brzeskim basenie.
W czasie ferii zorganizowano również wyjazdy do Krakowa do Centrum Sztuki i Techniki 
Japońskiej Manggha i  do multikina oraz do Izby Regionalnej w Jadownikach i tamtejszej 
świetlicy  ,  gdzie  uczestnicy  zaznajomili  się  z  historią  Miejskiej  Orkiestry  Dętej  i 
instrumentami  muzycznymi.  Zajęcia  podczas  ferii  zimowych  odbywały  się  w  budynku  
MOK-u , w TKKF " Sokół" , w świetlicy przy kościele Miłosierdzia Bożego , świetlicach w 
Cechu Rzemiosł i w Jadownikach oraz BOSiR -e.
Organizator starał się , aby w miarę możliwości w wycieczkach uczestniczyły dzieci ze 
świetlic wiejskich i  środowiskowych. Z naszej oferty skorzystały dzieci ze Sterkowca, 
Jadownik, i ze świetlicy w TKKF " Sokół"

Przewodniczący Komisji Józef Kubas poinformował, że są tematy, które od paru lat Miejski 
Ośrodek  Kultury  realizuje,  jeśli  chodzi  o  wypoczynek  dzieci  
i młodzieży. Zwrócił się z pytaniem: Czy pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury obserwują, 
że z roku na rok pozyskują więcej młodzieży, czy to jest zmienna tendencja? Czy ta młodzież 
w dobie komputerów chętnie słucha na przykład opowiadań o Izbie Regionalnej?

Odpowiedzi udzielił Pan Jerzy Wyczesany przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Kultury, 
który  poinformował,  że  osobiście  jest  bardzo  mile  zaskoczony,  że  młodzież  bardzo  jest 
zainteresowana  takimi  pamiątkami  ,  które  są  zdeponowane  w  Izbie  Regionalnej.  Są  tam 
przedmioty  w ogóle  tej  młodzieży  nie  znane.  Są  tym zainteresowani.  Mogą  to  naocznie 
zobaczyć, dotknąć itp. Podobnie było w Krakowie w Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej. 
W przypadku zajęć  plastycznych czy  też  muzycznych to  są  dzieci,  niektóre  w ogóle  nie 
uzdolnione w tym kierunku i trudno od nich czegoś wymagać. Stwierdził, że coraz więcej 
młodzieży i dzieci pojawia się w MOK-u nie mieszkających tutaj w centrum miasta lecz tych 
z odległych dalszych dzielnic Brzeska.

Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Maria Marek dokonała prezentacji 
multimedialnej na temat wypoczynku dzieci i młodzieży w Gminie Brzesko w okresie ferii 
zimowych 2009.  Poinformowała,  że  dla  dzieci  młodszych odbywały się  zajęcia literacko-
plastyczne  pt.”Scooby-Doo  
i Ty – Zostań detektywem”. Dzieci uczestniczyły w głośnym czytaniu książek z serii Scooby-
Doo. Dla dzieci starszych ogłoszono konkurs czytelniczy pt. „Znam Harrego Pottera”. Oprócz 
tego czytelnicy korzystali z Internetu, programów multimedialnych i gier komputerowych w 
ramach  zajęć  
„Z komputerem za pan brat”. Zgodnie z hasłem „Ferie są od tego, aby bawić się w Bibliotece 
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na całego”, przygotowano także coś dla miłośników gier planszowych. Dużą popularnością 
wśród  dzieci  cieszyły  się  gry  edukacyjne  „Unia  Europejska”  i  „Finanse”  oraz 
detektywistyczne gry „Cluedo”.  Przez całe  ferie  z  tych form pracy skorzystało 100 osób. 
Codziennie oddział dla dzieci odwiedziło średnio ponad 80 osób. Szczegółowa informacja 
stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Komisji  Józef Kubas w nawiązaniu do informacji  przedstawionej przez 
Panią Dyrektor Marek zauważył, że jest to bardzo ciekawa forma prezentacji informacji w 
formie multimedialnej. Następnie przedstawił pismo Dyrektora Brzeskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji  
w  Brzesku  na  temat  wypoczynku  dzieci  i  młodzieży  w  Gminie  Brzesko  
w okresie ferii zimowych 2009 jak niżej: 

W związku z podsumowaniem wypoczynku dzieci i młodzieży w Gminie Brzesko w okresie 
ferii  zimowych,  przedstawiam  informacje  dotyczącą  udziału  w  tym  przedsięwzięciu 
Brzeskiego  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji  w  Brzesku  oraz  ilości  dzieci  i  młodzieży,  która 
skorzystała  z  oferty  promocyjnej  przygotowanej  przez  BOSiR.  Wypoczynek  dla  dzieci  i 
młodzieży na Krytej Pływalni Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zorganizowany został w 
dwóch formach:

l. Wspólnie z innymi podmiotami organizującymi wypoczynek i zajęcia w dla dzieci w 
czasie ferii, przez udostępnienie pływalni dla grup prowadzonych przez te podmioty. W 
ramach wypoczynku zorganizowanego, dla grup wprowadzona została 40% obniżka cen 
biletów  wejściowych.  Grupy,  po  wcześniejszym  uzgodnieniu  terminu,  organizowały 
zajęcia  na  pływalni.  Zajęcia  te  odbywały  się  w pierwszym tygodniu  ferii,  ponieważ 
praktycznie wszystkie podmioty organizujące tego rodzaju wypoczynek, ograniczyły się 
do pierwszego tygodnia ferii.
Z oferty dla grup zorganizowanych korzystały grupy nie tylko z terenu gminy Brzesko, 
ale również sąsiednich gmin: SP nr l w Jadownikach, SP z Zakliczyna, SP w Porębie 
Spytkowskiej,  SP w Biesiadkach,  SP w Buczu,  SP nr 2  w Jadownikach,  SP nr 2  w 
Brzesku,  SP  nr  3  w  Brzesku,  SP  
w Mokrzyskach, Gimnazjum w Jadownikach, SP z  Borzęcina Górnego,

       grupa z MOK-u w Brzesku, przyjechała również liczna grupa młodych
       piłkarzy SPMTS Hutnik Kraków w ramach obozu zimowego w Czchowie.
       Łącznie w formie grup zorganizowanych Kryta Pływalnia przyjęła 574
       dzieci.

2.  Dla dzieci i  młodzieży indywidualnie  odwiedzających pływalnię  została rozszerzona 
promocja,  która  obowiązuje  na  stałe  w  pierwsze  soboty  miesiąca.  Młodzież  mogła 
korzystać z wejścia na pływalnię nawet na cały dzień w cenie biletu jednogodzinnego 
we wszystkie soboty w czasie ferii,  tj.  14, 21 o 28 lutego. Z tej formy wypoczynku 
skorzystało 266 dzieci.
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Obok tych zorganizowanych przez szkoły form wypoczynku, oraz indywidualnych objętych 
promocjami  cenowymi,  w  okresie  ferii  zimowych  na  zwykłych  zasadach  skorzystało  w 
formie  indywidualnej  łącznie  1527  dzieci  
i młodzieży. Promocje cenowe umożliwiają zorganizowanie na miejscu, w bardzo dobrych 
warunkach,  bez  konieczności  kosztownego  i  męczącego  dojazdu,  atrakcyjnego  i 
wartościowego  wypoczynku.  Rabat  w  cenowy  w  wysokości  40%  od  cen  detalicznych, 
umożliwił zorganizowanie zajęć na pływalni w cenie 3,00 zł za godzinę od osoby. Biorąc pod 
uwagę,  zaawansowaną  technologię,  jaka  musi  być  zaangażowana  do  prawidłowego 
funkcjonowania  obiektu  Krytej  Pływalni,  oraz  zapewnienia  odpowiedniego  standardu 
obsługi, jest to prawdopodobnie relatywnie najniższa cena za zorganizowanie wypoczynku.

Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Józef Cierniak przedstawił informacje z 
wypoczynku  zimowego  w  okresie  od  dnia  16  lutego  2009  do  
01 marca 2009 roku, wg załącznika do protokołu. Poinformował, że wypoczynek nie odbywał 
się w tym okresie w Publicznym Gimnazjum Nr 1, ponieważ był prowadzony w tym czasie 
remont placówki.

Przewodniczący  Komisji  Józef  Kubas poinformował,  że  Gmina  Brzesko  
w tym roku na wypoczynek przeznaczyła kwotę 20.000 złotych. Zaskoczony został natomiast 
informacją  Naczelnika  Wydziału  EKiS,  że  ze  sztucznego  lodowiska  zlokalizowanego  na 
Placu  Kazimierza  Wielkiego  w  okresie  od  
02 lutego do 07 kwietnia 2009 roku skorzystało tak wiele dzieci i młodzieży – nieodpłatnie 
2.500 osób, odpłatnie 3.000. Nadmienił  również,  że to lodowisko nie ma praktycznie nic 
wspólnego za sztucznym lodowiskiem. To tak nawiasem mówiąc nazwa trochę nieszczęśliwa. 
W tym miejscu zwrócił się z pytaniem: Czy ta inwestycja spełniła swoje zadanie?

Odpowiedzi udzielił inspektor w Wydziale Edukacji Kultury i Sportu Michał Kostecki 
informując Pana Przewodniczącego Komisji, że ta liczba korzystających z tego powiedzmy 
sztucznego lodowiska jest prawdziwa. Cały czas praktycznie tam była młodzież. Jeśli chodzi 
o poniesione koszty inwestycji to one wahają się w granicach 50.000 złotych. Natomiast czy 
ta inwestycja spełniła swoje zadnie? Powiedzmy , że spełniła na 50 %.

Radna  Maria  Kądziołka w  nawiązaniu  do  dyskusji  na  temat  sztucznego  lodowiska 
zauważyła, że każdy po trochu ponosi winę za to, że lodowisko zostało wypożyczone na tak 
długi okres.  Można było to lodowisko wynająć na krótszy  okres czasu np.  jednego, czy 
dwóch miesięcy /w pierwszym miesiącu,  obłożenie było faktycznie duże, a w następnych 
coraz  mniejsze/-  wówczas  koszty  byłyby  zdecydowanie  mniejsze.  Jest  to  pewne 
doświadczenie   i  wiadomo  jak  ewentualnie  w  przyszłości  postąpić  z  podobnym 
przedsięwzięciem.

Przewodniczący Komisji Józef Kubas zauważył, że u nas w Brzesku nie ma tradycji jazdy 
na łyżwach. Drugi problem, to brak było zadaszenia na tym lodowisku. Brak tego zadaszenia 
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powodował, że nie każdy chciał jeździć na tym lodowisku, ponieważ był obserwowany przez 
grupy gapiów Nie każdy umie dobrze jeździć na łyżwach i  ma z tego powodu pewien opór. 
A należy tutaj  zaznaczyć, że jazda na takim lodowisku jest nie porównywalna z jazdą na 
faktycznym  sztucznym  czy  też  naturalnym  lodowisku.  Młodzież  czy  tez  dzieci  są 
przyzwyczajone do łyżew figurowych, a tutaj mają do czynienia z innym typem łyżew. 

Radny Franciszek Brzyk poinformował, że należy powrócić do Brzeskiego Ośrodka Sportu 
i  Rekreacji  i  tam  stworzyć  takie  małe  lodowisko  
z prawdziwego zdarzenia. Z odpowiednią instalacją do tego celu przystosowaną. To byłoby 
najlepsze rozwiązanie. Koszty na pewno trzeba byłoby pewne ponieść, ale taka inwestycja 
byłaby lepsza, bardziej opłacalna niż ta ślizgawka na Placu Kazimierza Wielkiego.

Radna Maria Kądziołka sugeruje, aby zastanowić się może nad utworzeniem naturalnego 
lodowiska  na  terenie   Brzeskiego  Ośrodka  Sportu  
i Rekreacji w przyszłym sezonie zimowym.

Przewodniczący  Komisji  Józef  Kubas w  tym  momencie  zapoznał  członków  komisji  z 
odpowiedzią Burmistrza Brzeska na interpelacje,  złożoną przez siebie na sesji  w dniu 04 
marca 2009 roku na temat sportu zimowego na terenie Gminy Brzesko.

Głos  zabrał  Burmistrz  Brzeska  Grzegorz  Wawryka,  który  ustosunkował  się  do 
wypoczynku  dzieci  i  młodzieży  w  okresie  ferii  zimowych  2009.  Poinformował,  że 
pracownicy Urzędu Miejskiego odpowiedzialni za wypoczynek dołożyli naprawdę wszelkich 
starań,  aby  było  odpowiednie  obłożenie  na  sztucznym  lodowisku  na  Placu  Kazimierza 
Wielkiego.  Różnie  
z tym czasami było. Pozostał jednak duży żal do Dyrektorów szkół i nauczycieli wychowania 
fizycznego. Były do szkół podstawiane autobusy, a zdarzała się, że tym autobusem jechały 
dwie  osoby.  Dochodzi  ostatnio  nawet  do  tego,  że  nauczyciele  wychowania  fizycznego 
zażądali  od  Gminy,  aby  zatrudniać  dodatkowo  sędziów na  zawody  uczniowskie.  Jest  to 
bardzo dziwne zjawisko, że nauczycieli wychowania fizycznego nie może sędziować meczu 
uczniom klasy czwartej.

Radny Franciszek Brzyk zaproponował,  aby  właśnie  w tej  sprawie,  którą  poruszył  Pan 
Burmistrz zorganizować spotkanie, w celu wysłuchania wszystkich stron, a więc Dyrektorów 
szkół,  nauczycieli  wychowania  fizycznego,  przedstawicieli  Wydziału  Edukacji  Kultury  i 
Sportu oraz omówienia zagadnień związanych z organizacją imprez i zawodów sportowych.

Przewodniczący  Komisji  Józef  Kubas zwrócił  się  z  pytaniem:  Co  dalej  
z działalnością TKKF „Sokół”?

Odpowiedzi udzielił Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka informując, że rozmawiał z 
działaczami TKKF-u, głównie z Panem Stolińskim. Trzeba przyznać, że Pan Stoliński ma 
duże zasługi i zastanawiamy się nawet w jaki sposób go uhonorować. Jest propozycja, aby 
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działaczom dać do dyspozycji jedno lub dwa pomieszczenia, aby swoją działalność mogli 
nadal sobie spokojnie prowadzić. To jest jeden z niewielu takich obiektów w mieście. Trzeba 
również  zaznaczyć,  że  pomału  w  TKKF-ie  dojrzewa  myśl,  aby  wyłonić  administratora 
budynku, ponieważ do tej pory jest problem z pełnym jego wykorzystaniem. 

Radna Maria Kądziołka zwróciła się z pytaniem: Co stało się z zakupionym sprzętem (na 
sztuczne  lodowisko)  łyżwy,  kaski  ? W  nawiązaniu  do  wypoczynku  dzieci  i  młodzieży, 
zwróciła uwagę na rozważenie możliwości  organizacji  wypoczynku również w godzinach 
popołudniowych, w celu zapewnienia pełniejszego wypoczynku. Obecnie wypoczynek dla 
dzieci            i młodzieży organizowany jest w godzinach porannych i południowych.

Odpowiedzi udzielił inspektor w Wydziale Edukacji Kultury i Sportu Michał Kostecki, 
który  poinformował,  że  zakupiono  5  par  łyżew  plus  kaski.  Sprzęt  będzie  podarowany 
dzieciom w nagrodę, które takiego sprzętu nie posiadają.

Przewodniczący  Komisji  Józef  Kubas zasygnalizował  zebranym  o  głosach  obywateli 
miasta, że Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji trochę się w swojej działalności zamknął i nie 
wychodzi z inicjatywą na zewnątrz. Czy to dobrze, czy nie? Czy Brzeski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji nie powinien przejąć więcej inicjatywy?

Burmistrz  Brzeska  Grzegorz  Wawryka udzielił  odpowiedzi.  Brzeski  Ośrodek  Sportu  i 
Rekreacji powinien przejąć więcej inicjatywy (przejąć Orlik, organizować wyjazdy na narty, 
prowadzić sztuczne lodowisko itp). Był jednak okres trudny dla Brzeskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji.  Dostali  czas do czerwca tego roku, aby pewne sprawy zostały wyprostowane , 
zobaczymy jak ta działalność po tym okresie się ułoży.

Radny  Adam  Kwaśniak uważa,  że  Brzeski  Ośrodek   Sportu  i  Rekreacji  nie  powinien 
zajmować się prowadzeniem parkingów na terenie miasta. To przecież nie ma nic wspólnego 
ani  ze  sportem ,  ani  z  rekreacją.  Wręcz  przeciwnie,  zabiera  im czas,  który  mógłby  być 
spożytkowany  na  prowadzenia  czegoś  innego.  Prowadzeniem  parkingów  powinna  się 
zajmować  Spółka  Brzeskich  Zakładów  Komunalnych.  Dlatego  stawia  wniosek,  aby  tą 
działalność przenieść do Brzeskich Zakładów Komunalnych.

Radna  Maria  Kądziołka taki  wniosek  sformułowała  komisja.  Sport  
i rekreacja powinny być w jednym miejscu. Sama nazwa Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
świadczy o tym, że powinien on prowadzić różnorodną działalność sportową i rekreacyjną.

Burmistrz  Brzeska  Grzegorz  Wawryka udzielił  wyjaśnień,  że  dlatego  ta  działalność 
sportowa nie jest skupiona w jednym miejscu, ze względu na konflikt na basenie. Dlatego 
chcemy, aby to wszystko się uspokoiło i nie chcemy przez to dokładać innej działalności jak 
np. TKKF -u czy też Orlika.
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Naczelnik  Wydziału  Edukacji  Kultury  i  Sportu  Józef  Cierniak udzielił  wyjaśnień  na 
temat zmiany sposobu użytkowania i przebudowy pomieszczeń szkolnych i mieszkaniowych 
w budynku szkoły w Buczu.

Radna  Maria  Kądziołka zwróciła  się  z  pytaniem:  Czy  jest  prowadzony  nabór  do 
przedszkola w Buczu?

Wyjaśnień udzielił Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Józef Cierniak, który 
poinformował, że nabór do przedszkola cały czas trwa. Nie powstanie Zespół Szkół, będzie 
drugi oddział zerowy oprócz funkcjonującego już w szkole.

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka podał informację, że dzień 27 kwietnia to akcja 
sprzątania na terenie osiedli i całej gminy. Akcja sprzątania trwać będzie 2 godziny. Udział w 
niej wezmą pracownicy Urzędu Miejskiego, przedstawiciele osiedli, szkoły, inne jednostki. 
Zachęcił zebranych do wzięcia udziału w akcji.

Ad.  3.

Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2008 rok. 

Radna  Maria  Kądziołka poinformował,  że  Komisja  Rewizyjna,  której  przewodniczy 
dokonała dokładnej analizy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2008 rok. 
Komisja przygotowała wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Przewodniczącego 
Rady Miejskiej         o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Brzeska. Było omówione 
wykonanie  budżetu  w  poszczególnych  działach,  ze  szczególnym  zwróceniem  uwagi  na 
działy,  gdzie  wystąpiło  niskie  wykonanie  budżetu.  Merytoryczni  pracownicy  Urzędu 
Miejskiego  wyjaśniali  rozbieżności  pomiędzy  planowanym,  a  faktycznym  wykonaniem 
budżetu. Ogólnie, budżet za rok 2008 zostało wykonany poprawnie.

Przewodniczący Komisji Józef Kubas ustosunkował się do wykonania budżetu w zakresie 
oświaty, kultury i sportu, jak również w zakresie zdrowia. Zwrócił się z pytaniem: Czy jest 
jakieś rozeznanie na temat faktycznego obłożenia dzieci na świetlicach w terenie? Środków 
finansowych na funkcjonowanie tych świetlic co roku przeznacza się dość dużo.

Radna Maria Kądziołka udzieliła wyjaśnień informując Pana Przewodniczącego Komisji, 
że świetlice  o  których mówi  są  finansowane z  tzw.  środków alkoholowych.  Środki  te  są 
dokładnie co roku sprawdzane               i rozliczane. Świetlice działają w miarę  dobrze i 
apeluje,  aby  nie  psuć  czegoś  co  się  sprawdziło,  gdzie  działa  dużo  społeczników,  gdzie 
uczęszcza młodzież oraz dzieci. Można przecież wybrać się do takich świetlic i zobaczyć jak 
one funkcjonują, ile jest dzieci itp. 
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Radna Ewa Chmielarz zauważyła, że świetlica środowiskowa w Mokrzyskach jest zawsze 
pełna dzieci. Dlatego szkoda byłoby odbierać  tym świetlicom środki finansowe. Wydaje się, 
że środki przeznaczane na te świetlice są w pełni wykorzystane właściwie i dobrze. Poza tym 
są one rozliczane bardzo dokładnie. 

Radny Franciszek Brzyk zauważył, że problem polega na podziale tych środków. Środki 
finansowe  dzielone  są  według  konkursu.  Problem  polega  na  tym,  na  ile  ta  działalność 
wykazane  w sprawozdaniu jest  prawdziwa.  Uważa,  że  świetlice  powinny szukać również 
innych środków finansowych, aby środki otrzymane z gminy nie były jedynym źródłem do 
prowadzenia tych świetlic.

Radna  Maria  Kucia poinformowała  również,  że  świetlica  środowiskowa  przy  Parafii 
Świętego Jakuba w Brzesku działa prawidłowo. Dzieci jest na świetlicy bardzo dużo. Dziecko 
na świetlicy  ma indywidualny system opieki podczas odrabiania lekcji. To jest bardzo ważne 
i duży plus. Tak więc te świetlice są dobrze prowadzone, a środki jakie te świetlice otrzymują 
nie są środkami zmarnowanymi.

Radny  Adam  Kwaśniak zauważył  również,  że  świetlice  działają  prawidłowo,  mają 
pozytywne opinie w środowisku. Dzieci otrzymują pomoc w odrabianiu zadań domowych, 
prace  z  nimi  prowadzone  są  systematycznie.  Dlatego  uważa,  że  wydatkowana  kwota  w 
wysokości  50.000 złotych  nie  jest  kwotą  straconą.  Dzieci  mają  odpowiednie  zajęcia,  nie 
wałęsają się po ulicy.

Ad.  4.
    Sprawy bieżące i wolne wnioski - rozpatrzenie pism wpływających do
    komisji,  zaopiniowanie  projektów  uchwał  na  sesję  Rady  Miejskiej  
    w miesiącu kwietniu 2009 roku.

W sprawach bieżących Przewodniczący Komisji Józef Kubas zapoznał członków komisji z 
uchwałą  Zarządu  Osiedla  „Kopaliny-Jagiełły”   z  dnia  
1 kwietnia 2009 roku w sprawie budowy w osiedlu spółdzielczym im. Władysława Jagiełły 
wielkogabarytowego obiektu handlowego, wg załącznika do protokołu.

Radna  Maria  Kądziołka poinformowała,  że  uchwała  ta  była  szeroko  omawiana  na 
posiedzeniu  Komisji  Rewizyjnej.  Jest  sugestia  -  wniosek  komisji,  aby  przystąpić  do 
opracowania planu przestrzennego zagospodarowania Osiedla Kopaliny-Jagiełły.

Po dyskusji i analizie komisja podjęła następujące wnioski i opinie:
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Komisja  pozytywnie  jednogłośnie opiniuje  sprawozdanie  roczne  
z wykonania Budżetu Gminy Brzesko za rok 2008.

Komisja zapoznała się z uchwałą Zarządu Osiedla „Kopaliny-Jagiełły”  z dnia 1 kwietnia 
2009  roku  w  sprawie  budowy  w  osiedlu  spółdzielczym  im.  Władysława  Jagiełły 
wielkogabarytowego obiektu handlowego i przyjęła do wiadomości.

Na podstawie przedstawionych sprawozdań przez: Pana Jerzego Wyczesanego – MOK, Panią 
Marię Marek – Dyrektora PiMBP, pisma BOSiR oraz Pana Naczelnika Wydziału EKiS Józefa 
Cierniaka  komisja  ocenia  pozytywnie  jednogłośnie organizację  wypoczynku  dzieci  i 
młodzieży  
w Gminie Brzesko w okresie ferii zimowych 2009.

Komisja  wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zorganizowanie spotkania Dyrektorów szkół 
Gminy  Brzesko,  nauczycieli   wychowania  fizycznego  oraz  członków  Komisji  Oświaty 
Kultury i Sportu, celem omówienia zagadnień związanych z organizacją imprez i zawodów 
sportowych. Głosowano jednogłośnie.

Komisja zapoznała się z informacją Naczelnika Wydziału EKiS w sprawie realizacji zadania 
pn. zmiana sposobu użytkowania i przebudowy pomieszczeń szkolnych i mieszkaniowych w 
budynku szkoły zlokalizowanych na działce Nr 469 w Buczu Gmina Brzesko na przedszkole 
jednooddziałowe wraz z infrastrukturą. Głosowano jednogłośnie.

W celu zapewnienia pełniejszego wypoczynku dla dzieci i młodzieży komisja wnioskuje do 
Burmistrza Brzeska o rozważenie możliwości organizacji wypoczynku również w godzinach 
popołudniowych. Głosowano jednogłośnie.

Komisja zapoznała się z informacją Burmistrza Brzeska na temat administrowania budynkiem 
TKKF „Sokół” i popiera działania podjęte w tym zakresie. Głosowano jednogłośnie.

Radny Franciszek Brzyk zwrócił się z pytaniem: Co jest wiadomo na temat podwyżek płac 
dla  pracowników  administracyjno-obsługowych?  Gmina  powinna  zobligować  Dyrektorów 
poszczególnych  placówek  oświatowych  do  opracowania  regulaminu  wynagradzania,  aby 
nowy regulamin był takim ramowym, równym dla wszystkich tych pracowników.

Naczelnik  Wydziału  Edukacji  Kultury  i  Sportu  Józef  Cierniak udzielił  odpowiedzi. 
Poinformował,  że  w tej  kwestii  należy  odbyć spotkanie,  zasygnalizować sprawę,  aby  we 
wszystkich  placówkach  zaszeregowanie  pracowników  było  ujednolicone.  Dlatego  planuje 
zorganizować  spotkanie  
z dyrektorami placówek oświatowych w tym zakresie.
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Po wyczerpaniu porządku Przewodniczący Komisji Józef Kubas podziękował wszystkim za 
udział i zamknął posiedzenie . 

Posiedzenie trwało od godziny  10 00 do godziny  1250.
Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.

   Protokołowała                                                                

Bogumiła Łanocha                                                                      

                                                                                                                 Przewodniczący
                     Komisji Oświaty Kultury i Sportu
                           Rady Miejskiej  w Brzesku

                                 mgr Józef  Kubas
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