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Protokół Nr 37/2013 
z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku   

z dnia 17 czerwca 2013 r. odbytego w sali obrad  Urzędu Miejskiego   
w Brzesku przy ul. Głowackiego 51. 

 
Komisja Oświaty  obradowała w składzie: 
 
1. Radny Kazimierz Sproski - Przewodniczący Komisji; 
2. Radny Jarosław Sorys  – członek Komisji. 
3. Radna Maria Kądziołka – członek Komisji; 
4. Radna Ewa Chmielarz – członek komisji;  
5. Radna Maria Kucia – członek komisji; 
6. Radna Halina Mrówka –członek Komisji. 
 
Radny nieobecny usprawiedliwiony Franciszek Brzyk -  członek Komisji; 
 
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 
 

1. Naczelnik Wydziału EKIS UM Józef Cierniak; 
2. Inspektor Michał Kostecki; 
3. Sekretarz Stanisław Sułek; 
4. Radny Krzysztof Bogusz. 

 
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. Informacja na temat planowanego wypoczynku dzieci i młodzieży 
w okresie wakacji w Gminie Brzesko.   

2. Zapoznanie się z projektami organizacyjnymi szkół podstawowych 
i gimnazjów Gminy Brzesko.   

3. Współzawodnictwo sportowe szkół Gminy Brzesko.   
4. Przyjęcie protokołu z   poprzedniego posiedzenia komisji. 
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski – zaopiniowanie pism wpływających do 

komisji i projektów uchwał na sesję w miesiącu czerwcu br. 
 
 



 2 

Ad.1. Informacje pisemne do pkt. 1 radni otrzymali na piśmie. 
Uwag do przesłanych informacji brak. 
 
Naczelnik Józef Cierniak  ustosunkował się w swojej wypowiedzi do  braku 
organizacji  wypoczynku letniego przez niektóre placówki oswiatowe z terenu 
Gminy Brzesko. 
W dyskusji członkowie komisji analizowali zagadnienia dot. braku 
zaangażowania nauczycieli w pracę z dziećmi w czasie  przerwy wakacyjnej. 
 
Radna Maria Kądziołka przytoczyła komisji treść artykułu prasowego 
zamieszczonego w Gazecie Krakowskiej dot. zabezpieczenia w budżecie Miasta 
Krakowa kwoty 2 mln złotych na organizację letniego wypoczynku dzieci  
i młodzieży, która nie została wykorzystana ponieważ nauczyciele nie są 
zainteresowani takimi zajęciami w okresie wakacji. Należy rozważyć 
możliwości organizacji w czasie wakacji zajęć dla dzieci szczególnie w 
godzinach popołudniowych, pomiędzy godziną 15 -19.Wiekszośc 
przedstawionych  
w informacjach ofert dotyczy organizacji wypoczynku w mieście, a jak zostanie 
zorganizowany wypoczynek dla dzieci na wsi. Otwarcie świetlic wiejskich 
winno być dostosowane  przede wszystkim na potrzeby dzieci. 
 
Po dyskusji wnioski i opinie komisji: 

1. Komisja zapoznała się z informacją na temat wypoczynku letniego  
dzieci i młodzieży w Gminie Brzesko i wnioskuje, aby w okresie wakacji 
na terenie miasta ustalić dyżury w placówkach oświatowych, które 
posiadają bazę sportową, w godzinach popołudniowych.  

    Głosowano jednogłośnie  
 
2. Komisja wnioskuje, by Dyrektor MOK rozważyła możliwości takiego 

ulastycznienia pracy świetlic, aby były dostosowane na potrzeby dzieci. 
Głosowano jednogłośnie 

 
 
Ad.2. Naczelnik Wydziału EKiS  Józef Cierniak przedstawił komisji 

informacje na temat przyjętych projektów organizacyjnych szkół 
podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Brzesko na rok szkolny 2013/2014. 

 
Radna Maria Kadziołka zapytała czy został już ustalony limit dzieci do 

przyjęcia na nowy rok szkolny do szkoły Muzycznej. 
 
Naczelnik Wydziału EKiS  Józef Cierniak odpowiedział, że nabór do szkoły 

muzycznej będzie zorganizowany na poziomie roku bieżącego. 
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Radna Maria Kadziołka stwierdziła, że jeżeli będzie to podobna liczba 
przyjęć jak w roku bieżącym to wystąpią braki w ilości pomieszczeń 
niezbędnych do prowadzenia zajęć przez szkołę muzyczną. 
 
Opinia komisji; 
Komisja przyjęła do wiadomości informacje na temat przyjętych projektów 
organizacyjnych szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Brzesko 
na rok szkolny 2013/2014. 
 
 
Ad.3.Inspektor Michała Kostecki przedstawił komisji informacje na temat  
współzawodnictwa sportowego szkół Gminy Brzesko. 
Pan Kostecki zwrócił uwagę na występujące w  ostatnim czasie  braki 
zaangażowania szkół z terenu Gminy Brzesko w organizacje zawodów 
sportowych, a przede wszystkim udziału w tych zawodach i rywalizacji  
pomiędzy sobą  placówek oświatowych. 
 
Członkowie komisji zobowiązali Naczelnika J. Cierniaka do zorganizowania 
w tym temacie spotkania z dyrektorami szkół i przedyskutowania tematu, 
dlaczego tak się dzieje, skoro w latach poprzednich ta rywalizacja była na 
wysokim poziomie, dzięki czemu młodzież  zdobywała wiele  nagród  
i wyróżnień.  

      
Opinia komisji: 

Komisja przyjęła do wiadomości informacje na temat  współzawodnictwa 
sportowego szkół Gminy Brzesko. 
 
Ad.4. Komisja przyjęła jednogłośnie Protokół z ostatniego majowego 
posiedzenia komisji nr 36/2013. 
 
Ad.5. W sprawach bieżących komisja rozpatrzyła: 

 
 Komisja rozpatrzyła pismo Klubu Sportowego Błękitni Sterkowiec  

o przeznaczenie środków finansowych z budżetu gminy  na rozpoczęcie 
działań związanych z rewitalizacją terenów boiska sportowego  
w Sterkowcu i wnioskuje do Burmistrza Brzeska o pozytywne 
rozpatrzenie powyższej prośby. Głosowano jednogłośnie 

    Wniosek omówił obecny na posiedzeniu radny Krzysztof  Bogusz. 
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 Na wniosek radnego Krzysztofa Bogusza Komisja zawnioskowała, aby 
uaktualnić informacje na stronie internetowej Miasta Brzeska dot. 
danych klubów sportowych działających na terenie gminy. Głosowano 
jednogłośnie 

 
 Zawnioskowano również o sprawdzenie możliwości prawnych 

udostępnienia boisk oraz placów zabaw przy szkołach dla ogółu 
mieszkańców po zakończeniu zajęć. Głosowano jednogłośnie 

 
 
 

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone. 
Obrady trwały od godz. 12.00 -14.45 

  
          Przewodniczący 

  Komisji  Oświaty Kultury i Sportu 
Rady  Miejskiej w Brzesku 

 
mgr Kazimierz Sproski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: Inspektor Marta Kółkowska  


