
PROTOKÓŁ Nr 15/2011 
 
 

z wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej  
w Brzesku  odbytego    

w dniu   21 października 2011  r o k u. 
 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz osoby zaproszone na 

posiedzenie, według załączonej listy obecności. Posiedzeniu przewodniczył radny 

Kazimierz Sproski Przewodniczący Komisji OKiS. Po przywitaniu osób 

uczestniczących w posiedzeniu Komisji Przewodniczący przedstawił porządek 

posiedzenia   i poddał go pod głosowanie. Porządek został przyjęty jednogłośnie.  

 

Proponowany porządek posiedzenia Komisji OKiS:  
 

 1. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

3. Wizja lokalna w Publicznym Przedszkolu Nr 7 w Brzesku, zapoznanie się          

z obiektem Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Maszkienicach oraz wizja 

lokalna w Szczepanowie – Szkoła Podstawowa. 

 

Ad.1  Sprawy bieżące i wolne wnioski.  

Inspektor Wydziału EKiS Pan Michał Kostecki, przybliżył sprawę związaną                    

z ewentualną budową hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej                             

w Szczepanowie. Przedstawił szacunkowe koszty projektu na podstawie hali 

wybudowanej przy Szkole Podstawowej w Maszkienicach.  

 
Przewodniczący Komisji Kazimierz Sproski, poinformował, że zasadne jest 

budowanie parkingu w Szczepanowie, ale czy nie należało by przenieść tej 

inwestycję na później, a wybudować halę przy Szkole Podstawowej                            

w Szczepanowie. Uważa, że jest to sprawa godna uwagi.  

 
Radna Maria Kądziołka, został wykonany projekt techniczny i na niego zostały 

wydatkowane środki pieniężne. Nie burzmy tego, co zostało już wykonane, nikt nie 



będzie od nowa projektu wykonywał. Ten parking jest konieczny dla mieszkańców 

Parafii. Nie musimy wykonać go w całości, możemy wykonywać go etapami.  

 
Radna Halina Mrówka, dodała, że jej zdaniem są teraz bardo ciężkie czasy, a ten 

parking za luksusowe pieniądze będzie wykonywany, nie wiem czy za takie 

pieniądze on aż tak jest potrzebny, a utrzymanie tego też będzie nas kosztowało.  

 
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, zaproponował, aby ten temat przełożyć na 

komisje, kiedy radni będą pracować nad nowym budżetem, skoro budzi tyle 

wątpliwości.  

 
Radny Franciszek Brzyk, stwierdził, że nie ma co na siłę uszczęśliwianie 

społeczeństwa, powinni wskazać, co jest dla nich ważniejsze.  

 
Radna Maria Kądziołka, zaproponowała, aby przesunąć ten temat na kolejne 

spotkanie, żeby móc się zapoznać z wizją projektu. 

  
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, wyjaśnił sprawę parkingów w gminie, oraz 

wykonywanej dokumentacji na parking w Szczepanowie.  

 
Radna Halina Mrówka, czy stać nas na taki parking? 

 
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, takie projekty wykonujemy po to, aby mieć 

je przygotowane w momencie gdy będzie możliwość zdobycia środków 

pozabudżetowych. Jeśli uzyskamy dofinansowanie z jakiś funduszy na poziomie 80% 

to wtedy koszt takiego parkingu znacząco spadnie.  

 
Po szerokiej dyskusji Przewodniczący Komisji Kazimierz Sproski, przedstawił 

wniosek i poddał go pod głosowanie:  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby przygotować dokumentację na 

budowę hali sportowej w Szczepanowie.  Głosowano jednogłośnie. 

 

Ad. 2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

 

Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie protokół z poprzedniego posiedzenia 

komisji, który został przyjęty jednogłośnie.  



 

Ad. 3. Wizja lokalna w Publicznym Przedszkolu Nr 7 w Brzesku. 

Komisja udała się na wizję lokalną do Publicznego Przedszkola Nr 7 w Brzesku, 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Szczepanowie oraz do Szkoły Podstawowej          

w Maszkienicach.  

 

Po wyczerpaniu porządku Przewodniczący Komisji Kazimierz Sproski 

podziękował wszystkim za udział i zamknął posiedzenie komisji.  

Posiedzenie trwało od godziny  12 00 do godziny  15 00. 

 
 
                                                                                                                       Przewodniczący

 

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

 
 
 

Protokołowała  
 
Joanna Szczepka  


