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PROTOKÓŁ Nr 41/2013 
 
 

z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku 

odbytego w dniu 

15 października 2013 r. w sali obrad  Urzędu Miejskiego w Brzesku przy 

 ul. Głowackiego 51. 

 

Na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu udział wzięli członkowie komisji oraz osoby 

zaproszone na posiedzenie, według załączonej listy obecności. Posiedzeniu przewodniczył 

radny Kazimierz Sproski Przewodniczący Komisji OKiS.  

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu obradowała w składzie: 

 

1. Radny Kazimierz Sproski - Przewodniczący Komisji; 

2. Radna Maria Kądziołka - Zastępca Przewodniczącego  Komisji; 

3. Radna Maria Kucia -  członek Komisji; 

4. Radny Franciszek Brzyk  – członek Komisji; 

5.   Radna Halina Mrówka – członek Komisji; 

6.   Radna Ewa Chmielarz – członek komisji; 

7.   Radny Jarosław Sorys – członek komisji. 

 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

1. Wydziału Edukacji i Sportu – P. Michał Kostecki;  

2. Kierownik PUP w Brzesku – P. Teresa Przybyło;  

3. Inspektor UM w Brzesku – P. Agata Roczniak.   

 

     Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku 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.  

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA: 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

2. Informacja na temat realizacji inwestycji i remontów w przedszkolach, szkołach 

podstawowych i gimnazjach Gminy Brzesko - wizja lokalna.  

3. Analiza sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Brzesko za I półrocze 2013 r. 
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4. Sprawy bieżące i wolne wnioski - analiza pism, wniosków i projektów uchwał na sesję RM  

w miesiącu październiku 2013 r. 

Ad.1  Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.  

 

Protokół z posiedzenia komisji Nr 40/2013  został przyjęty jednogłośnie.  

Ad. 2 Informacja na temat realizacji inwestycji i remontów w przedszkolach, szkołach 

podstawowych i gimnazjach Gminy Brzesko - wizja lokalna. 

Przewodniczący komisji Kazimierz Sproski, poinformował, członków komisji, że dzisiejsza wizja 

lokalna nie odbędzie się z powodu braku auta służbowego, który jest w naprawie.  

Inspektor Wydziału EKiS Michał Kostecki, przedstawił informacje na temat wykonanych 

inwestycji i remontów w placówkach oświatowych.  

Radna Ewa Chmielarz, zwróciła uwagę na wysokie koszty wykonywanych ekspertyz  

i przeglądów w placówkach. Zaproponowała, aby zmniejszono koszty tych zleceń, wykonać 

jeden przetarg bądź zapytanie ofertowe na wszystkie placówki.  

Po dyskusji przedstawiono następujący wniosek: 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o rozważenie możliwości ogólnego  ogłaszania 

przetargu lub zapytania ofertowego dotyczącego ekspertyz i przeglądów  placówek 

oświatowych, celem obniżenia kosztów. Głosowano jednogłośnie.  

Radny Jarosław Sorys, zapytał o zajęcia dodatkowe w przedszkolu. W którym kierunku będą 

rozwiązywać ten problem dyrektorzy przedszkoli, czy nauczyciele będą się doszkalać jak 

mówił Pan Naczelnik?! Następnie poprosił, aby na następnym posiedzeniu odbyła się wizja 

lokalna w Przedszkolu Nr 1 w Jadownikach, w sezonie grzewczym.  

Inspektor Michał Kostecki, poinformował, że muszę trzymać się przepisów prawa, które jak 

wiemy zmieniły się obecnie. Dodał, że z braku obecności Naczelnika Wydziału EKiS, udzieli on 

więcej odpowiedzi na następnym posiedzeniu komisji.  

Ad. 3 Analiza sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Brzesko za I półrocze 2013 r. 

Inspektor Agata Roczniak, omówiła wykonanie Budżetu. Przedstawiła kształtowanie się 

dochodów, wydatków w pierwszym półroczu. Odpowiedziała na zadawane pytania.  

W dyskusji poruszono tematy: 

Radny Franciszek Brzyk, zapytał w sprawie działki gminnej na ul. Partyzantów w Brzesku. 

Radna Halina Mrówka, zapytała w sprawie wpływów z podatków od nieruchomości.  
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 Po dyskusji komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała wykonanie budżetu za I 

 półrocze 2013r.  

Ad. 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski- analiza pism, wniosków i projektów uchwał na 

sesję RM w miesiącu październiku 2013 r. 

Dyrektor BOSiR Marek Dadej, przedstawił swój wniosek, który złożył na piśmie do 

Przewodniczącego Rady w sprawie docenienia osiągnięć Wojciecha Wojdaka.  

Radna Halina Mrówka, zaproponowała, aby z diet radnych poskładano się po ok. 200 zł. 

Dodała, że jeśli będzie dobra wola ze strony radnych to na najbliższej sesji można przedstawić 

moją propozycję.  

Radny Jarosław Sorys, poinformował, że również należy podziękować pierwszemu trenerowi 

Wojciecha Wojdaka, Panu Marcinowi Kacer.  

Dyrektor BOSiR Marek Dadej, przedstawił jakie koszty są przeprowadzenia ekspertyz oraz 

przeglądów w jego jednostce. Następnie omówił ukończoną już inwestycje zamontowania 

solarów przy basenie.  

Po dyskusji przedstawiono następującą opinie :  

 Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora Brzeskiego Ośrodka Sportu  

 i Rekreacji dotyczący docenienia osiągnięć Wojciecha Wojdaka w formie nagrody 

 finansowej w wysokości około 5 tys. złotych. Głosowano jednogłośnie.  

Przewodniczący komisji Kazimierz Sproski, odczytał pismo które wpłynęło na komisję: 

- pismo Prezesa Brzeskiego Klubu Bokserskiego ”MAGIC BOXING” w sprawie przyznania 

rzeczowych dla dwóch zawodników; 

- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą 

Brzesko a Gminą Nowy Wiśnicz, dotyczącego współfinansowania przez Gminę Brzesko 

pozaszkolnego punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia 

Siódmego. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Klubu Sportowego „MAGIC BOXING”  

w sprawie przyznania nagród rzeczowych za bardzo dobre osiągnięcia zawodników. 

Głosowano jednogłośnie.  

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Brzesko a Gminą Nowy Wiśnicz, dotyczącego 
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współfinansowania przez Gminę Brzesko pozaszkolnego punktu katechetycznego nauczania 

religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.  

 

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Kazimierz Sproski 

podziękował wszystkim za udział i zamknął posiedzenie.  

Posiedzenie trwało od godziny  12 00 do godziny  1320. 

 

                                                                                                              Przewodniczący
 

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

 

Protokołowała  
 
Joanna Szczepka  

 


