
Protokół Nr 45/2010

Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w 

dniu  29 września   2010 r.  

Posiedzeniu komisji przewodniczył radny Józef Kubas przewodniczący komisji. Udział 

wzięli członkowie komisji oraz goście zaproszeni wg. załączonej listy obecności.

Przewodniczący komisji powitał wszystkich przybyłych na posiedzenie komisji  i poinformował 

że  zorganizowane   spotkanie  komisji   jest  spotkaniem bardzo ważnym.  Porozmawiamy z 

zaproszonymi gośćmi o kulturze i sporcie, podyskutujemy na temat sportu  rozwijającego się 

wśród młodzieży.  Przewodniczący komisji  poprosił  o   przedstawienie  i  przybliżenie  komisji 

przez zaproszonych przedstawicieli stowarzyszeń i klubów sportowych informacji w jaki sposób 

te  zajęcia  z  młodzieżą  są  organizowane  .Następnie  pan   przewodniczący    przedstawił 

proponowany projekt  porządku posiedzenia ze zmianami.  Zaproponował aby pkt.1 przenieść 

jako pkt.2. – projekt porządku obrad ze zmianami został przyjęty jednogłośnie jak niżej:

1. Rozwój stowarzyszeń kulturalno – sportowych na terenie Gminy Brzesko w 

ostatnich latach – perspektywy i problemy / dyskusja  przedstawicieli 16 

stowarzyszeń i organizacji sportowych/.

2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji odbytych  w dniach  18.06.2010 r. i 

30.08.2010 r. 

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

zaopiniowanie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej. 

Ad.1. 

Głos  zabrała  Prezes   Stowarzyszenie  Rehabilitacyjno  –Kinezjologicznego  „Zawsze 

Aktywni ”Elżbieta Rosa.

Pani Prezes poinformowała komisję, Stowarzyszenie prowadzi bardzo szeroką działalność na 

rzecz osób  starszych jak również na rzecz dzieci i młodzieży, szczególnie z rodzin biednych 

.Zajęcia prowadzone są przez odpowiednią i fachową kadrę. Pokazujemy dzieciom, młodzieży 



jak  i  ludziom  starszym  po  50-tym  roku  życia  jak  należy  podejść  do  ćwiczeń,  jak  się 

rehabilitować, szczególnie jeśli chodzi o wady postawy, zaburzenia dzieci z zespołem ADHD, 

dysfunkcjami  dyslektycznymi  i  dysortografią.  Prowadzone  są  zajęcia  sportowe  z 

poszczególnymi  grupami.  Organizowane   są  półkolonie   dla  dzieci  z  rodzin  ubogich   i 

dysfunkcyjnych, zaangażowanie dzieci w tym przypadku jest bardzo duże .Bardzo dużo osób 

jest  zaangażowanych  w  prace   stowarzyszenia,  szczególną  pomoc  dla  stowarzyszenia  niosą 

emerytowani  nauczyciele  prowadząc  zajęcia  z  dziećmi,  pomagają  im  w  nauce  itp.  Bardzo 

szeroko rozwinięta jest działalność stowarzyszenia na rzecz osób starszych tych po 50 –tym roku 

życia  w  zakresie  np.  rehabilitacji.  Stowarzyszenie  pozyskuje  środki  finansowe  na  swoją 

działalność  głównie   od  sponsorów czy  też  w  znacznej  mierze   ze  środków pomocowych, 

pozabudżetowych.

Przewodniczący  Józef  Kubas  poinformował  komisję,  iż  bardzo  dobrze  zna  działalność 

Stowarzyszenia jw.,  gdyż  osobiście   sprawuje  opiekę  nad  dziećmi  na  organizowanych  tam 

zajęciach .Stowarzyszenie przez cały rok działa bardzo aktywnie, w dzisiejszych czasach bardzo 

potrzebna jest inicjatywa  zagospodarowania wolnego czasu ludziom po 50-tym roku życia, a 

takie właśnie działania podejmuje stowarzyszenie. W chwili obecnej w stowarzyszeniu działa 8 

grup ćwiczeniowych dla osób  starszych, zajęcia odbywają się regularnie , udział w nich bierze 

około 150 osób.

Dyrektor PiMBP Maria Marek  zaapelowała  do przedstawicieli  stowarzyszeń obecnych na 

komisji  o  potrzebie   nawiązania  współpracy  stowarzyszeń  działających  na  terenie  gminy  z 

biblioteką, po oddaniu do użytku nowego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Brzesku. W 

roku 2011 zostanie oddany do użytku nowy piękny budynek i  należy dążyć do tego, aby  mógł 

on być  w pełni  wykorzystany min. przez działalność stowarzyszeń.

Przewodniczący Józef Kubas zapytał Panią Rosę czego oczekuje od UM.
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Pani Elżbieta Rosa odpowiedziała -  jak na razie  praca Stowarzyszenia przebiega spokojnie, 

mamy fundusze na działalność, współpraca z UM układa się dobrze .

Radna  Maria  Kądziołka na  Osiedlu  Kościuszki  –  Ogrodowa  zorganizowałam  zajęcia 

rehabilitacyjne dla osób starszych. Zajęcia prowadziła Pani Magdalena Struzik. Dziękuję Pani 

Prezes za pomoc w ich zorganizowaniu., które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. 

Głos zabrał Pan Jan Pacura Klub Sportowy Strażak w Mokrzyskach 

Pan Prezes przybliżył komisji działalność LKS Strażak w Mokrzyskach. Ponadto nadmienił iż 

do chwili  obecnej  LKS korzysta  z  pomieszczeń szatni    użyczonych w budynku GOSiR w 

Mokrzyskach .W br. Klub otrzymał  fakturę do zapłaty na kwotę ponad 700 złotych za % udział 

w  ogrzewaniu  budynku  GOSiR,  oraz  wywóz  śmieci.

W zimie  Klub nie przeprowadza rozgrywek ani żadnych meczy, w związku z tym rodzi się 

pytanie, dlaczego ma płacić za ogrzewanie budynku?, a do tego jeszcze wiele razy zdarzyło się 

tak że zawodnicy po meczu nie mieli ciepłej wody aby się umyć. Pan prezes uważa, że takie 

koszty winny zostać ustalone  wcześniej przy ustalaniu budżetu na dany rok, tym bardziej że 

nigdy wcześniej nie byliśmy obciążani takimi kosztami , a przecież  inni również korzystają z 

budynku .W chwili obecnej klub nie jest przygotowany do zapłacenia tych kosztów , dlatego 

prosi  o  ich  prolongatę  na  termin  późniejszy,  tym bardziej  że  faktury  otrzymał  od  swojego 

poprzednika dopiero w ub. piątek.

W LKS Strażak  rozpoczęta została budowa nowego boiska sportowego z własnych środków 

budżetowych  .Są  plany  aby  w  najbliższym  czasie  prace  przy  budowie  boiska  zakończyć 

ponieważ  boisko główne jest  bardzo mocno obciążone i  eksploatowane  min.  przez szkołę 

podstawową.

Obecnie w klubie  ćwiczy 25 juniorów, około 40  trampkarzy i 15 seniorów, pracuje dwóch 

trenerów .

Przewodniczący Józef  Kubas  zapytał  Pana  Inspektora  Michała  Kosteckiego w jaki  sposób 

można pomóc klubowi w rozwiązaniu problemów  naliczania kosztów jw.
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Inspektor  Michał  Kostecki  odpowiedział-    koszty  mediów  nie  są  nigdy  ujęte  w  ofercie 

konkursowej  dlatego tez nie może za nie płacić budżet gminy .Wszystkie pozostałe kluby takie 

koszty ponoszą .

Były  poczynione  ustalenia  w tym zakresie  ponieważ pojawiły się  skargi,  że  zawodnicy po 

meczu pozostawiają  ogromny bałagan.

Pani Maria Babicz- Prezes Stowarzyszenia WZRASTANIE przybliżyła komisji działalność 

Stowarzyszenia .Stowarzyszenie Wzrastanie   kieruje  w chwili obecnej gimnazjum i liceum 

katolickim .Tak w gimnazjum jak i liceum  naukę pobiera młodzież z terenu Miasta i Gminy 

Brzesko . Za dobre wyniki w nauce uczniowie otrzymują stypendia , do chwili obecnej  Browar 

Okocim fundował co roku po 3 stypendia dla młodzieży , ale niestety w tym roku szkolnym 

wycofał się ze sponsoringu. Wszyscy nauczyciele zatrudnieni  sa na godziny , dyrekcja placówki 

jak może to urozmaica czas młodzieży. Bardzo ważną potrzebą w chwili obecnej, aby zajęcia w 

szkole mogły się odbywać normalnie, jest hala sportowa . Pani  Babicz  podziękowała Staroście 

Powiatu Brzeskiego  za przeznaczenie środków finansowych na pomalowanie dachu budynku w 

którym mieści się szkoła.  Poinformowała ponadto iż  dyrekcja szkoły  stara się pozyskiwać 

środki finansowe na działalność od sponsorów, ale potrzebna jest również pomoc w pozyskaniu 

środków finansowych na wybudowanie  sali gimnastycznej. W chwili obecnej szkoła pozyskuje 

środki  finansowe  z  budżetu  Gminy   ze  środków  zabezpieczonych  na   profilaktykę  p. 

alkoholową.

Zastępca Burmistrz Jerzy Tyrkiel –przybliżył komisji historie powstania szkoły katolickiej.

Radny  Józef  Kubas –  stwierdził,że  Stowarzyszenie  WZRASTANIE   dokonało  wielkiego 

zadania tworząc szkołę katolicką.  W chwili  obecnej szkoła posiada pięknie wyremontowany 

budynek dydaktyczny i co roku uczy sie w niej większa liczba młodzieży tak w gimnazjum jak i 

liceum .Jako gmina napewno chcielibyśmy pomóc szkole w budowie sali gimnastycznej, ale w 

chwili  obecnej  brak jest  odpowiedniego terenu wokół  szkoły na taką  halą.  Może lepiej  jest 

korzystać z hali sportowej w Okocimiu niż budować  coś nowego na wzór hali sportowej.
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Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel – stwierdził, iż jest przekonany, że pan burmistrz podejmie 

rozmowy ze szkołą  w sprawie budowy sali sportowej , jeżeli oczywiście w te rozmowy włączy 

się  również  Starostwo  Powiatowe.  Następnie  pan  burmistrz  przedstawił  komisji  ustalenia 

dotychczasowe dot.  propozycji  zagospodarowania budynku starej  poczty przy ul.  Browarnej, 

min. na pomieszczenia dydaktyczne dla MSW w Brzesku.

Pani Maria Babicz -   poinformowała komisję,  że Pani dyrektor Podolańska  ma plany aby 

budynek starej poczty przy ul. Browarnej  przejąć na potrzeby szkoły, ale nie wiadomo skąd 

pozyskać takie wysokie środki finansowe na jej remont.

Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel – stwierdził, dobrze jest słyszeć iż takie propozycje się 

pojawiają. W czasie dyskusji nad sposobem zagospodarowania budynku poczty na pewno te 

propozycje zostaną dogłębnie przeanalizowane.

Radny Józef Kubas poinformował komisję ,  że szkoła katolicka jest prowadzona na bardzo 

wysokim poziomie. Absolwenci tej szkoły  uczęszczają na Akademie artystyczne, czyli wynika 

z tego, że w szkole  dzieje się dobrze .Szkoła działa dopiero od 8 lat  a już zrobiła wiele dobrego 

dla środowiska . 

Poproszona  na  komisję  Inspektor  Małgorzata  Serafin  wyjaśniła  zagadnienia  dot 

procentowego  korzystania  z  mediów  przez  Kluby  Sportowe   np.  w  Mokrzyskach.  LKS 

Mokrzyska ma % naliczane koszty zużycia energii, energii cieplnej i wody  i jest to zgodne z 

prawem .W ich przypadku  jest to  4 % udział  w całej powierzchni budynku  i są to kwoty 

symboliczne.

Prezes LKS Strażak Jan Pacura  zapytał, czy w związku z tym jest możliwość aby terminy 

zapłaty przedmiotowych faktur  przesunąć np. na miesiąc październik ?.
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Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel -   stwierdził, chwała wszystkim za to że taka działalność 

sportowa  jest  prowadzona  .Gmina  doinwestowała   budynek  GOSiR  w  Mokrzyskach,  min. 

dlatego aby działający tam Klub Sportowy  mógł z niego w pełni korzystać. Zakupiony został 

nowy piec c.o., jest regularnie ciepła woda, cała instalacja została opomiarowana  i w związku z 

tym winno być wygodniej i taniej .

Głos zabrał Pan Czesław Borowiec prezes LKS OLIMPIA  Bucze ,  ustosunkował się do 

tematu podnoszonego przez swojego przedmówcę z Mokrzysk, dot. odpłatności za media przez 

kluby sportowe. Do chwili obecnej było tak, że to Urząd Miejski płacił za zużyte przez klub 

media  .Następnie  pan  prezes  przybliżył  jak  wygląda  działalność  klubu,  działalność 

poszczególnych sekcji sportowych, baza lokalowa, boisko i prowadzone przez klub inwestycje 

min. ogrodzenie boiska sportowego.

W LKS Olimpia Bucze prowadzona jest sekcja  tenisa stołowego, treningi odbywają się bardzo 

często  dzięki bezpłatnemu użyczeniu hali sportowej przez dyrektora Publicznego Gimnazjum w 

Jadownikach,  jest  to  bardzo  duży  plus  dla  klubu  .

W sekcji tenisa stołowego ćwiczy  młodzież  z różnych miejscowości Gminy Brzesko nie tylko z 

Bucza.

Pan  Prezes uważa, że środki na działalność Klubu winny być przydzielane wg. prowadzonej 

działalności  i  osiągniętych sukcesów.

Przewodniczący komisji Józef Kubas przypomniał, że w Buczu  będzie budowany w 
najbliższym czasie ORLIK PLUS, powinna być również kiedyś wybudowana sala gimnastyczna 
przy szkole, stwarzałoby to zapewne  piękny kompleks sportowo- wychowawczy.

Pan Jan Pacura zwrócił  uwagę komisji,  iż w północnej części Gminy Brzesko brak jest  w 

obecnej chwili  pełnowymiarowej hali sportowej,  gdzie  można byłoby spokojnie ćwiczyć i 

trenować.
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Zastępca  Burmistrza  Jerzy  Tyrkiel  ustosunkował  się  do  tematu  w  sprawie  obciążania 

kosztami  zużycia  za  zużyte  media  klubów  sportowych  .Temat  ten  będzie   jeszcze 

przeanalizowany  .Jeśli  chodzi  o  zajęcia  z  tenisa  stołowego,  jesteśmy  otwarci  na  wszelkie 

rozmowy i propozycje, gdyż  możliwości w tym zakresie gmina posiada  i będziemy się starali 

pomóc rozwijać młode talenty.

Odpowiadając na zapytania dot. planów w zakresie budowy hal sportowych , w chwili obecnej 

buduje  się  hala  sportowa  przy  PSP  Nr  3  w  Brzesku,  następna  hala  zostanie  zapewne 

zaprojektowana  w  północnej  części  Gminy  Brzesko.Analiza  pokaże  gdzie  będzie  taka 

możliwość  i potrzeba .Po ukończeniu budowy hali sportowej przy PSP Nr 3 napewno znacznie 

zwiększy się dostępność  dla wszystkich chętnych w sekcji tenisa stołowego.

Głos zabrał Pan  Zbigniew Chyl przedstawiciel KKS Olimp Brzesko.

Pan  Chyl  przybliżył  działalność    poszczególnych  sekcji  działających  w  Klubie,  poruszył 

również  problem  związany  z  brakiem  informacji  i  prezentacji  w  mediach  np.  w  BIM 

informujących o działających w klubie sekcjach sportowych .W tej sprawie zwrócono się kiedyś 

do redaktor naczelnej BIM, lecz bez skutku. 

KKS OLIMP funkcjonuje przy  Parafii  Miłosierdzia  w Brzesku  w bardzo złych  warunkach 

lokalowych. W klubie działają dwie sekcje  tenis stołowy i sekcja rowerowa. Pan Chyl zwrócił 

się z prośbą o wystąpienie z wnioskiem do Starostwa Powiatowego  by Klub mógł  korzystać  z 

hali  sportowej  przy Zespole Szkół Ponagimnazjalnych. 

Zastępca  burmistrza  Jerzy  Tyrkiel odpowiedział,  w  tej  chwili  trwają   rozmowy  z  panią 

redaktor naczelną BIM w  temacie zamieszczania w BIM informacji o działalności klubów i 

stowarzyszeń sportowych. 

Inspektor Michał Kostecki  zwrócił uwagę, iż  z prowadzonych obserwacji wynika że sale 

gimnastyczne  są  sukcesywnie  budowane  i  napewno  będzie  odpowiednie  zaplecze  sportowe. 

Może sie  jednak okazać,  iż  nie  będzie   sekcji  sportowych by z nich korzystać  i  środków 

finansowych na ich utrzymanie, ponieważ  środków  jest coraz mniej.
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Głos zabrał Paweł Mardoń MKS GRYF Brzesko –przedstawił komisji działalność klubu  i 

prowadzonych w nim sekcji sportowych. Zwrócił uwagę członków komisji na duże znaczenie w 

wychowaniu dzieci i młodzieży trenerów  i instruktorów, ponieważ  poziom ich wyszkolenia jest 

bardzo wysoki. W ramach działalności klubu organizowane są rozgrywki, zawody sportowe i 

obozy  sportowe.  Pan  Mardoń  zaproponował  aby  w  miesięczniku  BIM  została  utworzona 

specjalna strona  poświęcona informacjom sportowym  i działalności Klubów Sportowych .Taka 

strona może również zostać utworzona przy BOSiR. Poparł  propozycje swojego kolegi z LKS 

OLIMPIA Bucze, iż środki finansowe na działalność klubów sportowych winny być dzielone 

wg. odpowiednich kryteriów  i na konkretne cele , nie na zasadzie uznaniowej. Każdy winien 

wiedzieć, że otrzyma tyle środków finansowych  i nie więcej. Należy w związku z tym ustalić 

konkretne kryteria, aby środki finansowe były przyznawane  tylko i wyłącznie  na działalność 

klubów  sportowych  dla  dzieci  i  młodzieży,  tym  bardziej  że  w  wielu  przypadkach  dzieci 

pochodzą z rodzin  biednych.

Przewodniczący Józef Kubas zapytał- kiedyś były zgłaszane komisji problemy z wejściem  na 

ORLIK, czy te  kłopoty juz się skończyły?.

Pan Paweł  Mardoń odpowiedział  iż   zwracał  wielokrotnie  uwagę  na  fakt,  że  ORLIK jest 

wykorzystywany najczęściej przez młodzież powyżej 18 roku życia i zakłady pracy. W wyniku 

czego  małe dzieci mają problem z  dostaniem sie na boisko,  tak na zajęcia jak i rozgrywki 

.Zapytał komisję czy takie spotkania jak np. dzisiejsze, odbyte tutaj dyskusje i podjęte wnioski 

mają potem przełożenie  na rzeczywistą sytuację. Mówić można dużo i długo,  ale  brak jest 

potem przełożenia  na działania.

Przewodniczący  Krzysztof  Ojczyk  stwierdził,  że  konkretne  zasady  i  kryteria  przydziału 

środków finansowych dla poszczególnych stowarzyszeń i organizacji sportowych  są zawarte w 

uchwale  Rady Miejskiej, a o wielkości środków finansowych możemy rozmawiać dopiero  przy 

projekcie budżetu na kolejny rok.
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Dyrektor MOK Małgorzata Cuber zadeklarowała pomoc  stowarzyszeniom działającym na 

terenie Gminy Brzesko w organizacji np. imprez sportowych.

Radna Maria Kądziołka  nawiązała do wypowiedzi pana Pawła Mardonia z TKKF Gryf  dot. 

przydziału   środków  finansowych  na  działalność  klubów  sportowych,  wg.  odpowiednich 

kryteriów  i na konkretne cele .Stwierdziła iż jest to bardzo ciekawa propozycja.Jeszcze przed 

ustaleniem środków budżetowych  na kolejny rok te zasady zostaną ponownie przeglądnięte. 

Wspaniałą rzeczą jest to, że nasze dzieci mają takie  osiągnięcia w tenisie stołowym, ale by 

dzieci mogły normalnie ćwiczyć to potrzebne są odpowiednie warunki lokalowe .

Inspektor Michał Kostecki  stwierdził, że  przyjęte kryteria są bardzo ważne, ale najważniejsza 

jest   przydzielona ilość środków budżetowych  na te zadania .Duża ilość czynników ma wpływ 

na to ile danemu klubowi należy przydzielić środków finansowych .

Głos zabrał pan Józef Gawenda Prezes OKS w Brzesku który podziękował  Pani dyrektor 
MOK za dotychczasową wspaniale układającą się współpracę MOK z OKS. Następnie pan 
prezes przedstawił komisji jak wygląda  działalność sekcji sportowych  działających przy OKS. 
Po ostatniej powodzi znacznemu  zniszczeniu uległa baza sportowa  dla grup młodzieżowych 
piłki nożnej. Powódź zniszczyła  boisko treningowe i straty materialne z tego tytułu są bardzo 
wysokie. Podczas ubiegłej zimy zniszczeniu uległy również szatnie w starej hali sportowej. 
Awaria wody  spowodowała zniszczenie szatni, armatury wodnej, w związku z czym klub został 
pozbawiony bazy  sportowej. Baza  i zaplecze sportowe dla sekcji piłkarskiej jest w stanie 
tragicznym. W ostatnim czasie pojawiły  się propozycje dot. utworzenia miejskiej bazy 
sportowej, w której  zgromadzone zostaną wszystkie sekcje sportowe działające na terenie 
miasta Brzeska. W marzeniach jest również  kompleks sportowo-treningowy dla różnych sekcji 
sportowych z terenu Brzeska. 
W chwili obecnej budżet klubu  jest bardzo niewielki a  koszty utrzymania  klubu są wysokie. W 
tej chwili trwają prace związane z przejęciem OKS przez gminę, co w przyszłości napewno 
przyczyni się  do poprawy estetyki zarówno stadionu jak i towarzyszących mu obiektów 
sportowych.
Na zapytanie radnej Marii Kądziołka jaka w chwili obecnej  liczba dzieci  ćwiczy w OKS pan 

Prezes Gawenda odpowiedział, w przybliżeniu jest to koło 30-40 osób.
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Przewodniczący komisji Józef Kubas przedstawił komisji swoje refleksje i spostrzeżenia  dot. 

działalności OKS  w latach 70-tych . Stwierdził, iż należy się zastanowić co zrobić  i  na co 

położyć nacisk  aby   zwiększyła się liczba dzieci  uprawiających sport.

Prezes  Józef  Gawenda-  odpowiedział,  koszty   piłki  nożnej  są  bardzo  wysokie  .

Nikt nie blokuje udziału w zajęciach sportowych dzieci i młodzieży, brakuje tylko chętnych.

Pan Paweł Mardoń MKS Gryf-  stwierdził, że  środki finansowe  dla klubów i stowarzyszeń 

sportowych  winny być wydawane  tylko na szkolenie drużyn  złożonych z dzieci i młodzieży a 

nie drużyn seniorów. Jeżeli młody człowiek  wychodzi ze szkoły średniej to napewno idzie na 

studia i jeżeli chce  to tam dalej ćwiczy .Jego stanowisko  jest właśnie takie  jak przedstawił, 

wszystkie grupy seniorskie winny być finansowane tylko  ze środków   od sponsorów.

Pan Józef Gawenda  nie zgodził się z wypowiedzią Pana Mardonia, stawianie  sprawy  tylko na 

dzieci i młodzież spowoduje, że nie będzie można zorganizować  żadnych rozgrywek .Ponadto 

młodzi ludzie aby mogli się rozwijać potrzebują wzorców do naśladowania, a skąd je  będą 

czerpać skoro nie będzie drużyn seniorskich?.

Pan Paweł Mardoń- dodał, u nas w klubie jest miejsce  zawsze dla wszystkich dzieci a nie 

tylko dla wybranych .

Pan Jan Pacura- stwierdził, iż zadaniem gminy  jest finansowanie sportu dzieci i młodzieży, ale 

ta młodzież musi mieć jakiś cel  .Drużyny seniorskie „ciągną” za sobą tych młodych ludzi i 

dobrze że tak się dzieje.

Radna  Maria  Kądziołka  stwierdziła,  utworzona  została  na  terenie  Gminy  Brzesko  baza 

sportowa po to,  aby wszystkie dzieci mogły z niej  korzystać i  rozwijać swoje umiejętności. 

Może należałoby rozważyć propozycje by np. jeden dany klub sportowy specjalizował się  w 
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jednej dyscyplinie sportowej .Nie wolno nam eliminować żadnych dzieci, wszystkim jesteśmy 

potrzebni .

Następnie radna złożyła podziękowania przedstawicielom klubów i  stowarzyszeń sportowych 

obecnym na posiedzeniu komisji, za to co robią. W pracy z dziećmi i młodzieżą jest potrzebne 

wiele wysiłku, zrozumienia. Cieszy nas,  że ta  współpraca układa się  jak należy .

Przewodniczący  komisji  Józef  Kubas stwierdził,  że  z  dyskusji  wynika,  iż  winniśmy jako 

gmina promować tych którzy  robią dużo a swoją pracę wykonują z poświęceniem. Działalność 

sportowa   stowarzyszeń  i  klubów  działających  na  terenie  Gminy  Brzesko  jest   dobra, 

przynosząca w wielu przypadkach sukcesy, dlatego też winniśmy więcej  przeznaczać środków 

budżetowych na te zadania. W dyskusji pojawiły się  propozycje  dot. np. nie dofinansowywania 

działalności sportowej grup seniorskich. Pan przewodniczący uważa, że  tak grupy dziecięce jak 

i młodzieżowe oraz seniorskie należy nadal  prowadzić i utrzymywać .

Pan  Prezes  Józef  Gawenda-  przedstawił  komisji  swoje  spostrzeżenia   z  odbytych  meczy 

wyjazdowych .Stwierdził  że  w Brzesku  słabo  jest  postrzegana  drużyna OKS  min.  z  tego 

powodu, że stan techniczny stadionu raczej nie przyciąga  kibiców.

Radna Maria Kądziołka  odpowiedziała, stadion OKS był przez wiele lat zaniedbywany .To 

radni obecnej  kadencji  zrobili  bardzo dużo aby wyglądał tak jak wygląda .Małymi krokami 

napewno coś zorganizujemy  aby było lepiej.

Na  zakończenie  dyskusji  przewodniczący  komisji  Józef  Kubas  podziękował  wszystkim 

obecnym  przedstawicielom  klubów  i  stowarzyszeń  sportowych  działających  na  terenie 

Gminy Brzesko  za udział w posiedzeniu i dyskusję .

Wnioski i opinie komisji:
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1. Komisja  wnioskuje  do  Dyrektora  BOSiR  w  Brzesku   o  udostępnienie   portalu 

internetowego  BOSiR  dla  Stowarzyszeń  Sportowych  działających  na  terenie  Gminy 

Brzesko .Głosowano 5 za / jednogłośnie/

2. Komisja  wnioskuje  do  Pani  Redaktor  Naczelnej  miesięcznika  BIM  ,  aby  miała  na 

uwadze zamieszczanie na łamach BIM informacji   na temat  działalności sportowej i 

kulturalnej   Stowarzyszeń,  oraz  innych   działających  na  terenie  Gminy  Brzesko. 

Głosowano 5 za  / jednogłośnie/

3. Komisja  pozytywnie  ocenia  działalność  Stowarzyszeń  działających na  terenie  Gminy 

Brzesko. Głosowano  5 za / jednogłośnie/ 

Dyrektor  BOSiR  Pan  Marek  Dadej  przedstawił  komisji  wniosek   dot.  propozycji 

przydzielenia dodatkowego etatu dla BOSiR  do sekcji pływackiej- trenera pływania dla dzieci i 

młodzieży  .Jeśli  nie   będzie  takiego  trenera  na  basenie,  to  są  propozycje  przejścia   grupy 

pływackiej  do Dębicy .Dzieci z tej sekcji pływackiej maja już na swoim koncie duże osiągnięcia 

i patrząc na ich wyniki  możemy mieć nadzieję że w przyszłości  jest szansa na zdobycie wielu 

medalów. Gdyby był ten etat to rozwiązany  byłby również problem   z ratownikami, przybliżył 

co się z tym wiąże. Następnie pan dyrektor  przybliżył komisji informacje na temat  wielkości 

kosztów wymiany torów kręglarskich. Na kompleksową wymianę torów kręglarskich  potrzebna 

jest kwota netto  około 350 tysięcy złotych.

Wniosek komisji:

Komisja  wnioskuje   do  Burmistrza  Brzeska  o  przydzielenie  do  BOSiR  dodatkowego 

jednego etatu trenera  doskonalenia  nauki pływania dla dzieci i młodzieży. Głosowano 4 

za, 1 wstrzymujący 

Ad.2. Protokoły z posiedzeń komisji odbytych w dniach 16 czerwca i 30 sierpnia  2010 r. 

zostały przyjęte jednogłośnie.
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Ad.3. W sprawach bieżących Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk objaśnił 
projekt uchwały w sprawie  pomocy materialnej przyznawanej szczególnie uzdolnionym 
studentom oraz uczestnikom studiów doktoranckich uczelni wyższych i innych jednostek 
naukowo – badawczych oraz zasad ich udzielania/ stanowi załącznik do protokołu komisji/.
Z informacji jakie uzyskał od Pana Burmistrza wynika, iż pan burmistrz w budżecie gminy 

zabezpieczy środki finansowe nn. na 3 stypendia .Na starcie takie stypendia będą udzielane 

studentom I roku studiów min. na czesne czy inne drobne wydatki.

Ideą tej uchwały jest pomoc miasta studentom w nauce.

Członkowie komisji jednogłośnie uznali, że projekt powyższej uchwały winien ulec 

przepracowaniu, w związku z czym komisja podjęła wniosek o treści:

Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie  pomocy materialnej przyznawanej 

szczególnie  uzdolnionym  studentom  oraz  uczestnikom  studiów  doktoranckich  uczelni 

wyższych  i  innych jednostek  naukowo-  badawczych  oraz  zasad  ich  udzielania,  kieruje 

projekt do przepracowania  przez Wydział EKiS i wnioskuje o przedstawienie propozycji 

na kolejnym posiedzeniu komisji. Głosowano 5 za / jednogłośnie/.

Na tym posiedzenie Komisji zostało zakończone.
Obrady trwały od godz.11.00 – 15.00

Przewodniczący Komisji Oświaty 
Kultury i Sportu  Rady Miejskiej 

w Brzesku

mgr Józef Kubas

PROTOKOŁOWAŁA:
Inspektor Marta Kółkowska 
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