
Protokół Nr 39/2013 
z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku   

z dnia 28 sierpnia 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. 
7. Radny Franciszek Brzyk -  członek Komisji; 
 
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 
 

1. Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak; 
2. Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel. 

 
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.   
Zaproponował wprowadzenie do porządku posiedzenia komisji pkt.5- udział członków 
komisji w zorganizowanym w RCKB w Brzesku  spotkaniu  z Kuratorem Oświaty i 
Wychowania w Krakowie oraz Dyrektorami Szkół i Przedszkoli z powiatu brzeskiego w 
tematach oświatowych. 
Porządek posiedzenia komisji z zaproponowanymi zmianami w porządku obrad został 
przyjęty 4 za, 1 wstrzymujący. 
 
porządek posiedzenia komisji: 

1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji. 
2. Ustna Informacja Naczelnika Wydziału EKiS UM na temat przygotowania Brzeskich 

Placówek Oświatowych do pracy w roku szkolnym 2013/2014. 
3. Zapoznanie się z informacją na temat gospodarki mieszkaniowej Gminy Brzesko. 
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski 
5. Udział członków komisji w zorganizowanym w RCKB w Brzesku  spotkaniu  z 

Kuratorem Oświaty i Wychowania w Krakowie oraz Dyrektorami Szkół i Przedszkoli z 
powiatu brzeskiego w tematach oświatowych. 

 
Ad.1.  

 Protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu 17 czerwca 2013 r został przyjęty 
jednogłośnie; 

 Protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu 04 lipca 2013 r. został przyjęty 
jednogłośnie. 

 
 



Ad.2. 
 
Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak przedstawił komisji ustną informację na temat 
przygotowania Brzeskich Placówek Oświatowych do pracy w roku szkolnym 2013/2014. 
Na dzień dzisiejszy wszystkie placówki oświatowe są odpowiednio przygotowane do  
rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Naczelnik Cierniak przybliżył w których szkołach i 
przedszkolach przeprowadzono większe remonty budynków polegające min. na wymianie 
instalacji elektrycznej, remont sanitariatów, adaptacją pomieszczeń.  Do szkoły muzycznej 
zakupiono niezbędny sprzęt muzyczny za kwotę około 50 tysięcy złotych. 
W dyskusji komisja omówiła tematy związane z naborem do Szkoły Muzycznej w Brzesku, 
działalności Gimnazjum Katolickiego, wykorzystywanych pomieszczeń PSP Nr 2 w Brzesku 
przez MSW. 
 
Radny Jarosław Sorys poprosił Naczelnika Cierniaka o pomoc Pani Dyrektor PP w 
Jadownikach w wycięciu starych, zagrażających  bezpieczeństwu dzieci drzew. 
 
Radna Ewa Chmielarz poprosiła o podanie ile w tym roku szkolnym nauczycieli otrzymało 
urlop dla poratowania zdrowia – radna otrzymała odpowiedź, że jest to jedna osoba.  

 
 

Opinia komisji : Komisja przyjęła do wiadomości informacje Naczelnika Wydziału EKiS na 
temat temat przygotowania Brzeskich Placówek Oświatowych do pracy w roku szkolnym 
2013/2014. 

 
Ad.3.  
Zapoznano się z pisemną  informacją na temat gospodarki mieszkaniowej Gminy Brzesko. 
 
Ad.4.   
W sprawach bieżących komisja zapoznała się z pismem LKS „Błękitni Sterkowiec”  dot. 
planu rozwoju Klubu na lata 2012 -2016.  

 
Ad.5. Członkowie komisji wzięli udział w zorganizowanym w RCKB w Brzesku  spotkaniu  z 
Kuratorem Oświaty i Wychowania w Krakowie oraz Dyrektorami Szkół i Przedszkoli z 
powiatu brzeskiego w tematach oświatowych. 

 
 
 Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone. 
 Obrady trwały od godz.13.00-15.00 
 
 
  

                 Przewodniczący 
  Komisji  Oświaty Kultury i Sportu 

Rady  Miejskiej w Brzesku 
 

mgr Kazimierz Sproski 
protokołowała: Inspektor 
Marta Kółkowska  


