
P R O T O K Ó Ł  Nr  47/2010

z  posiedzenia  Komisji  Oświaty  Kultury  i  Sportu  Rady  Miejskiej  
w Brzesku odbytego   w dniu   21  m a j a  2010  r o k u.

Posiedzenie komisji odbyło się w Publicznej Powiatowej i Miejskiej Bibliotece w Brzesku 
przy  ulicy  Puszkina  4.  W  posiedzeniu  udział  wzięli  członkowie  komisji  oraz  osoby 
zaproszone  na  posiedzenie,  według  załączonej  listy  obecności.  Obecnych  na  posiedzeniu 
komisji przywitała Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Maria Marek. 
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.  W  związku  
z czym poniższy porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie :

1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.
2. Program  przygotowania  Regionalnego  Centrum  Kulturalno  –  Bibliotecznego  w 

Brzesku  do  rozpoczęcia  funkcjonowania  w  2011  roku-  wizja  lokalna  w  gmachu 
Regionalnego Centrum Kulturalno – Bibliotecznego w Brzesku. 

3. Sprawy  bieżące  i  wolne  wnioski  -  rozpatrzenie  pism  wpływających  do  Komisji, 
zaopiniowanie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej. 

Ad.  1.
         Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.

Przewodniczący Komisji Józef Kubas poinformował, że protokoły                 z posiedzeń 
Komisji  Oświaty  Kultury  i  Sportu  z  dnia  23  marca  2010  roku 
i  z  dnia  24  kwietnia  2010  roku wyłożone  były  w  Biurze  Rady  Miejskiej.  
W związku z czym zapytał, czy do protokołów są uwagi? Członkowie Komisji nie wnieśli 
uwag do protokołów, po czym Przewodniczący Komisji poddał  je pod głosowanie. 

Następuje głosowanie: 
Protokół z dnia 23 marca 2010 roku został przyjęty jednogłośnie.
Protokół z dnia 30 kwietnia 2010 roku został przyjęty jednogłośnie.

Ad.  2 



Program przygotowania Regionalnego Centrum Kulturalno – Bibliotecznego 
w Brzesku do rozpoczęcia funkcjonowania w 2011 roku- wizja lokalna w gmachu 
Regionalnego Centrum Kulturalno – Bibliotecznego w Brzesku. 

Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Maria Marek, poinformowała, że 
inwestycyjny  koszt  14  mln.  z  tego  prawie  10  mln.  są  to  pieniądze  unijne,  obiekt  trzy 
kondycyjny,  klimatyzowany  z  windami,  nowoczesny,  w  pełni  skomputeryzowany, 
zlokalizowany w centrum miasta, połączony piękna aleją spacerową, która będzie wychodzić 
na bank BPH. 
Przewodniczący Komisji Józef Kubas , zapytał co robi się już, aby wejść do sal obiektu z 
tzw. marszu, bo społeczeństwo czeka na taką inwestycję?
Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Maria Marek, poinformowała, że 
powstała  koalicja  na  rzecz  rozwoju  bibliotek.  Związane  jest  to  z  programem  w  którym 
biblioteka brzeska uczestniczy. Zakwalifikowała się jako jedna z 58 w Małopolsce na 850 
bibliotek, do programu rozwoju bibliotek. Jest to program, który ma kwotą 30 mln. złotych 
wspierać rozwój bibliotek w kraju, podzielone jest to na trzy etapy. Jest to grupa wsparcia, 
która  ma  w  rezultacie  swoich  działań,  doprowadzić  do  tego,  aby  wszystkie  działania 
odbywające się w tym obiekcie były bardziej atrakcyjne. Opiekunem z ramienia Urzędu jest 
Pan  Sekretarz  Gminy  Stanisław  Sułek.  Co  miesiąc  są  wyjazdy  na  szkolenia  w  Lipnicy 
Murowanej. Dotyczą m.in. tematów takich jak, miejsce bez barier. Są to usługi dla seniorów i 
osób niepełnosprawnych, jest to temat, który zostanie w nowej już bibliotece utworzony dla 
seniorów,  głównie:  kursy  komputerowe. 
W ramach programu, miasto i gmina Brzesko, otrzymała: sprzęt komputerowy w wartości 
ponad 60 tysięcy złotych, sprzęt wysokiej jakości, 5 fili bibliotek otrzymało po 2 komputery, 
wszystkie biblioteki w terenie otrzymały aparaty fotograficzne. 

Komisja udała się na wizję lokalną do gmachu  Regionalnego Centrum Kulturalno – 
Bibliotecznego w Brzesku.

Informacji  udzielił  Antoni  Staszczyk  Inspektor  Urzędu  Miejskiego  
w  Brzesku  w  towarzystwie  Burmistrza  Brzeska  Grzegorza  Wawryki  
i kierownika robót.  Regionalne Centrum Kulturalno - Biblioteczne w Brzesku będzie służyć 
przede wszystkim młodym mieszkańcom regionu. Dzięki inwestycjom zapoczątkowanym w 
2001  roku  miasto  zyskało  nowoczesne  obiekty  sportowe  takie  jak  wybudowana  przez 
Starostwo Powiatowe w Brzesku hala sportowa z widownią na 500 miejsc i w  szczególności 
położone nieopodal  obiekty Brzeskiego Ośrodka Sportu i  Rekreacji,  na które składają  się 
kryta pływalnia, boiska do siatkówki plażowej i piłki nożnej. Na terenie BOSiR realizowana 
jest obecnie budowa boiska do piłki nożnej w ramach programu Orlik 2012. Znacznie dłużej 
mieszkańcy regionu mogą cieszyć się z innych obiektów w Brzesku, takich jak kręgielnia czy 



korty tenisowe. O ile młodzież regionu może w Brzesku realizować swe ambicje sportowe, o 
tyle baza kulturalna w mieście od lat boryka się z problemami lokalowymi. Trudno realizować 
na szeroką skalę cele kulturalne i edukacyjne w obecnych siedzibach MOK i PiMBP. Obiekty, 
w których mieszczą się obie instytucje nie są w stanie przyjąć jednocześnie większej grupy 
osób.  Warunki  lokalowe  zniechęcają  potencjalnych  odbiorców  kultury,  w  tym  przede 
wszystkim młodzież, do odwiedzin obu placówek. Dlatego budowa Regionalnego Centrum 
powinna spełnić oczekiwania wszystkich mieszkańców regionu.

Nowo  wybudowane  Regionalne  Centrum  Kulturalno  -  Biblioteczne  powstanie  w 
sąsiedztwie Ogrodu Jordanowskiego i dworca PKS i przystanków MPK, zlokalizowany 
na działce nr 1469/5 i 1471. Wszystkie brzeskie szkoły podstawowe będzie dzielić od 
obiektu nie więcej niż 1 kilometr.

Budynek  jest  obiektem  3  -  kondygnacyjnym,  z  pomieszczeniem  wentylatorki  na  czwartej 
kondygnacji. Program funkcjonalno - użytkowy , zakłada realizację  obiektu mieszczącego 
bibliotekę,  miejską,  salę  audytoryjną,  kawiarnię,  pomieszczenia  do  prowadzenia  zajęć 
teatralnych,  zajęć  ruchowych oraz  muzycznych  i  multimedialnych.  Budynek posiada  własną, 
wbudowaną kotłownię gazową. Będzie wyposażony w wentylację mechaniczną i klimatyzację.

Forma  architektoniczna  obiektu,  współczesna,  bryła  zwarta  -uwarunkowana  kształtem 

działki przeznaczonej w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod zabudowę.

Sposób Użytkowania sal w Regionalnym Centrum:

SALA AUDYTORYJNA

koncerty  zespołów  muzycznych,  chórów,  orkiestr,  zespołów  folklorystycznych 
działających w naszym ośrodku oraz zapraszanych z różnych stron Polski i z zagranicy

-konkursy, turnieje recytatorskie,

-przeglądy muzyczne ,

-spektakle teatralne wyreżyserowane przez instruktorów naszego ośrodka,

spektakle teatrów krakowskich , tarnowskich i innych,

-prezentacja projektów artystycznych



-organizacja festiwali z udziałem artystów polskich i zagranicznych,

-organizacja sympozjów, sesji popularno-naukowych.

PRACOWANIA SZTUK WIZUALNYCH

-działania edukacyjne z zakresu prac plastycznych z dziećmi i młodzieżą,

-projektowanie i realizacja plansz literniczych,

-prowadzenie kursów przygotowawczych na uczelnie plastyczne ,

-opracowywanie graficznych wzorów zaproszeń, plakatów, ulotek,

- archiwizowanie materiałów fotograficznych i prasowych dot. działalności
ośrodka,

-przygotowanie scenografii do spektakli.

STUDIO ROZWOJU TALENTÓW

-warsztaty rzeźby, malarstwa

-różne formy teatralne

-spotkania z aktorami i reżyserami teatrów krakowskich

-warsztaty teatralne, fotograficzne, filmowe, dziennikarskie

-klub młodych wynalazców, klub młodych dziennikarzy

AULA UNIWERSYTETU III WIEKU

-inauguracje roku akademickiego

-wykłady z udziałem profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego,

-spotkania z twórcami ludowymi, malarzami, poetami,

-organizacja biesiad literackich

-cykl spotkań z ciekawymi postaciami ziemi brzeskiej „Niezwykłe pasje"

STUDIO NAGRAŃ-SALA PRÓB

-rejestracja i edycja materiału dźwiękowego

-kompozycja i nagrywanie muzyki do przedstawień teatralnych,

-aranżacja muzyki,

-nagrywanie muzyki dla zespołów folklorystycznych i grup śpiewaczych



działających w Miejskim Ośrodku Kultury,

-miksowanie i mastering,

-działania zespołów młodzieżowych wykorzystujących elektroniczne

instrumentarium.

CENTRUM MULTIMEDIALNE

- szybki dostęp do informacji nt. wydarzeń kulturalnych w mieście, gminie,

powiecie, województwie a także poza granicami kraju,

- informacja nt, zespołów muzycznych (rockowych, bluesowych , jazzowych
itd..)

- edukacja regionalna (informacja nt, historii, zabytków, twórców naszego

regionu, a także dostępnych publikacji)

Centrum odegra niezwykle istotną rolę w procesie edukacji do uczestnictwa w
kulturze .

WYPOŻYCZALNIA  DLA  DOROSŁYCH  -  będzie  gromadzić  i  udostępniać  zbiory  z 
literatury pięknej i popularnonaukowej przeznaczone do wypożyczania na zewnątrz;

CZYTELNIA  DLA  DOROSŁYCH  -  przechowywać  będzie  zbiory  przeznaczone  do 
udostępniania prezentacyjnego. Będzie to miejsce ciszy i spokoju dla pracujących w skupieniu 
czytelników.  Tutaj  będzie  również  można  czytać  prasę  i  korzystać  ze  zbiorów 
regionalnych. Utworzony zostanie również punkt Informacji Europejskiej i
Biznesowej;

CZYTELNIA MULT1MEDIALNA DLA DOROSŁYCH -  to centrum informacji, które 
ma za  zadanie  zapewnić  szeroko pojęty  dostęp  do  Internetu  i  korzystanie  na  miejscu  ze 
zbiorów multimedialnych (programy edukacyjne, filmy, zbiory muzyczne, książki mówione). 
Tutaj także będą prowadzone zajęcia komputerowe dla seniorów;

SALA WYSTWOWO -  ODCZYTOWA  -  organizowane  tutaj  będą  wystawy,  spotkania 
odczyty, konferencje, sympozja, nauka języków obcych;

DZIAŁ   BłBLIOGRAFICZNO-INFORMACYJNY  -  gromadzenie,   przechowywanie
i udostępnianie zbiorów i różnych materiałów dotyczących życia społecznego oraz tworzenie 
bibliografii regionalnej w systemie Bib-Reg.

WYPOŻYCZALNIA  DLA  DZIECI  l  MŁODZIEŻY  -  będzie  gromadzić  
i udostępniać zbiory z literatury pięknej i popularnonaukowej przeznaczone do wypożyczania 
na zewnątrz;



CZYTELNIA  DLA  DZIECI  l  MŁODZIEŻY  -  przechowuje  i  udostępnia  na  miejscu 
encyklopedie, leksykony, słowniki i książki popularnonaukowe dla dzieci i młodzieży. Tutaj 
również będą organizowane lekcje biblioteczne związane z działalnością
Biblioteki,  wydarzeniami  literackimi  i  kulturalnymi,  prelekcje,  spotkania  autorskie  dla 
najmłodszych, konkursy wiedzy, recytatorskie i plastyczne;

POKÓJ BAJEK l ZABAW DLA DZIECI - w tym pomieszczeniu dzieci od lat
najmłodszych  przyprowadzane  przez  rodziców  będą  mogły  pozostawać  pod  opieką 
bibliotekarza, który będzie prowadził zajęcia w formie zabawy w oparciu o książkę,  film, 
muzykę, służące popularyzacji książki i czytelnictwa wśród najmłodszych.

REJESTRACJA GŁÓWNA l  KATALOGU  -  rejestracja główna umożliwi  czytelnikowi 
centralny  zapis  do  wszystkich  działów  Biblioteki.  Tutaj  również  będzie  miał  możliwość 
uzyskania informacji o poszukiwanych materiałach w bazie elektronicznej i
katalogach kartkowych.

DZIAŁ INSTRUKCYJNO  -  METODYCZNY  - pokój instruktora Biblioteki Powiatowej 
prowadzącego działalność instrukcyjno - metodyczną dla bibliotek gminnych i ich filii  (w 
sumie 30 bibliotek).  Będzie  to także miejsce przechowywania dokumentacji  i  wszystkich 
materiałów metodycznych i fachowych z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, 
służących wszystkim pracownikom biblioteki miejskiej i bibliotek powiatu brzeskiego.

ADMINISTRACJA l KSIĘGOWOŚĆ:

POKÓJ DYREKTORA;

SEKRETARIAT   -   zgodnie   z   przeznaczeniem    przyjmowanie   korespondencji 
przychodzącej   i   wychodzącej   z   biblioteki,   prowadzenie   spraw   związanych   z 
administracja biblioteki i jej pomieszczeń filialnych; KSIĘGOWOŚĆ - obsługa finansowa 
biblioteki miejskiej i jej filii.

DZIAŁ GROMADZENIA l OPRACOWANIA ZBIORÓW - zaopatrywanie biblioteki
i jej filii w nowości wydawnicze, przeprowadzanie przetargów z zgodnie z Ustawą o 
zamówieniach publicznych.

ARCHIWUM      -   gromadzenie   dokumentacji   finansowo-księgowej  
 i   osobowej, koniecznej do przechowywania przez długi okres czasu;

MAGAZYN ZBIORÓW l PRASY - miejsce przechowywania wydawnictw zwartych 
ciągłych oraz roczników prasy;

POMIESZCZENIA SOCJALNE - służyć będą pracownikom obiektu;

POMIESZCZENIA   GOSPODARCZE  -  dla  osób  zajmujących   się konserwacją obiektu.

Przewodniczący  Komisji  Józef  Kubas,  po  odbyciu  wizji  lokalnej  przedstawił  opinię  i 
poddał pod głosowanie: 

Komisja zapoznała się z przebiegiem prac w związku z budową Regionalnego Centrum 
Kulturalno-Bibliotecznego w Brzesku i pozytywnie opiniuje stan ich zaawansowania. 



Głosowano jednogłośnie.

Ad. 3 
Sprawy bieżące i wolne wnioski - rozpatrzenie pism wpływających do Komisji, 

zaopiniowanie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej. 

Przewodniczący Komisji Józef Kubas,  przedstawił projekt uchwały oraz sprawozdanie za 
rok 2009 Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku. 
Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Brzesku Krzysztof  Ojczyk,  stwierdził,  że  bardzo 
dobrze zostało sporządzone sprawozdanie. 
Przewodniczący Komisji Józef Kubas,  zapytał Panią Dyrektor MOK-u Małgorzatę Cuber, 
czy straty 31 tysięcy złotych z czego one wynikają.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Małgorzata Cuber,  wyjaśniła, że to nie są straty 
księgowe, jest to spowodowane sprzętem, który amortyzuje się przez kilka lat.

Przewodniczący Komisji Józef Kubas, przedstawił opinię i poddał je pod głosowanie:
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie sprawozdania 

finansowego za rok 2009 Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Brzesku. 
Głosowano jednogłośnie.

Przewodniczący  Komisji  Józef  Kubas,  przedstawił  projekt  uchwały  oraz  sprawozdanie 
finansowe  za  rok  2009  Powiatowej  i  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  w  Brzesku  oraz 
przedstawił opinię i poddał pod głosowanie:

Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie  sprawozdania 
finansowego za rok 2009 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku. 
Głosowano jednogłośnie.

Radna Maria Kucia, poinformowała, iż należy pochwalić oby dwie Panie Dyrektor zarówno 
Panią Małgorzatę Cuber jak i Panią Marię Marek. 
Przewodniczący Komisji Józef Kubas, również podziękował Dyrektor 
Marii Marek  oraz Małgorzacie Cuber za rzetelną pracę, którą widać na co dzień, po czym 
przedstawił uchwałę w sprawie nadania Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Jadownikach 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, poinformował, iż szkoła dostała zgodę od Biskupa Wiktora 
Skworca, oraz od Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 
Radna  Maria  Kucia,  poinformowała,  że  już  kiedyś  komisja  dyskutowała  
w tej  sprawie.  Radni  poddali  propozycję  nowego terminu.  Zapytała  kiedy ta  uroczystość 
miała  by  nastąpić,  ponieważ  nie  doczytała  się  w  tym  uzasadnieniu.  
Radna stwierdziła, aby zmieniać w ciągu roku patrona szkoły, kiedy 2 lub 3 miesiące temu 
był  inny przedstawiony patron szkoły,  dla  niej  samej  jest  to  nieporozumienie,  dodała,  że 



pracowała w szkole i wie, że to jest całoroczna praca pod zmianę patrona, jest wykonywany 
cały plan wykonawczy szkoły, uważa, że jest to postać dla szkoły zbyt „ciężka”. 
Dyrektor  PiMBP  Maria  Marek,  stwierdziła,  że  według  niej,
Ksiądz Jan Twardowski, który miał być wcześniej patrona szkoły dla podstawowej szkoły jest 
o wiele trafniejszy niż Ks. Wyszyński, dodała, że jest to trudna postać 
Dyrektor MOK-u Małgorzata Cuber, uważa, że bliższy młodzieży ze szkoły podstawowej 
był by ks. Twardowski, miał piękne wiersze, dzieci mogły by recytować jego wiersze, a co się 
z tym wiąże, odbywały by się konkursy. 
Przewodniczący Komisji Józef Kubas, stwierdził, że ma swoje zdanie na ten temat, uważa, 
że należy dziwić się pewnym rzeczom, oraz dodał, że nie ma nigdzie napisane, kiedy szkoła 
chce nadać patrona.
Przewodniczący Komisji, poddał pod głosowanie projekt uchwały:

Komisja  pozytywnie  jednogłośnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  
w  sprawie  nadanie  imienia  Publicznej  Szkole  Podstawowej  Nr  2  
w Jadownikach Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Głosowano jednogłośnie.
Przewodniczący  Komisji  Józef  Kubas,  przedstawił  pismo  od  Prezesa  Ogniska  TKKF 
„Sokół” Stanisława Stolińskiego w sprawie zmiany nawierzchni torów na kręgielni. 
Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Brzesku Krzysztof  Ojczyk,  zakomunikował,  że 
proponuje, aby ten obiekt jak najszybciej trafił  w ręce administratora Brzeskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji, uważa, że powinien być wykonany bieżąc remont torów, ponieważ, jest on 
warunkiem  dopuszczenia  kręgielni  do  zawodów  ogólnopolskich,  dodał,  że  zawodnicy  
w skali kraju mają doskonałe osiągnięcia. 
Radna Ewa Chmielarz, poinformowała, że Pan Prezes Stoliński wiedział wcześniej, że to 
linoleum nie zniszczyło się teraz, poza tym do budżetu nie zostało to dodane, obecnie mamy 
wiele szkód spowodowanych powodzią, zapewne Pan Burmistrz będzie miał problemy, aby 
pozyskać jakiekolwiek środki na ten remont, uważa, że 6 tysięcy złotych może i nie jest dużo, 
ale  jeżeli  do  tej  pory  można  było  funkcjonować  bez  tego,  więc  można  poczekać  
z tym rok lub dwa. 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk,  stwierdził, że tor nie był 
remontowany ok. 30 lat, linoleum zostało niedawno pęknięte. 
Przewodniczący  Komisji  Józef  Kubas,  zgodził,  się  z  Przewodniczącym  Krzysztofem 
Ojczykiem, uważa, że znając warunki kręgielni, 6 tysięcy złotych to nie są zbyt duże koszty. 
Dodał, aby komisja pozytywnie zaopiniowała pismo. Po dyskusji i analizie Przewodniczący 
Komisji, przedstawił opinię oraz wniosek i poddał pod głosowanie: 

Komisja  pozytywnie  opiniuje  wniosek  TKKF  „Sokół”  o  zabezpieczenie  
w budżecie gminy środków finansowych w wysokości 6 000 zł na remont torów kręglarskich. 
Głosowano jednogłośnie.



Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, o szybkie przejęcie Orlika, Kręgielni i 
obiektów OKS przez Brzeski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji. 
Głosowano jednogłośnie. 

Po wyczerpaniu porządku Przewodniczący Komisji Józef Kubas podziękował wszystkim za 
udział i zamknął posiedzenie . 
Posiedzenie trwało od godziny  11 30 do godziny  13.00

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.

   Protokołowała                                                                

     Mł. Referent 
Joanna Szczepka                                                                   
                                                                                                 Przewodniczący

                     Komisji Oświaty Kultury i Sportu
                           Rady Miejskiej  w Brzesku

                                 mgr Józef  Kubas


