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PROTOKÓŁ Nr 4/2015 
 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku 

odbytego w dniu 

24 marca 2015 r. w sali obrad  Urzędu Miejskiego w Brzesku przy 

 ul. Głowackiego 51. 

 

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

zaproszone na posiedzenie, według załączonej listy obecności. Posiedzeniu przewodniczył 

radny Bogusław Babicz Przewodniczący Komisji OKiS.  

 

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu obradowała w składzie: 

 

1. Radny Bogusław Babicz - Przewodniczący Komisji; 

2. Radna Maria Kądziołka – członek komisji;  

3. Radna Barbara Borowiecka -  członek Komisji; 

4. Radny Franciszek Brzyk  – członek Komisji; 

5.   Radny Kazimierz Sproski – członek Komisji; 

6.   Radny Krzysztof Bogusz – członek komisji; 

7.   Radny Jarosław Sorys – członek komisji. 

 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

1. Naczelnik Józef Cierniak - Wydział Edukacji i Sportu;  

2. Grzegorz Wawryka – Burmistrz Brzeska;  

3. Antoni Staszczyk, Bogdan Dobranowski;  

4. Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk  

 
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku otworzył 

Przewodniczący komisji. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad 

komisji. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

Przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek obrad, zawarty w 

zaproszeniu - stanowiący załącznik nr 2 do protokołu.  

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA: 

1. Wizja lokalna – budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Brzesku. 

2. Przedstawienie informacji o realizowanych i planowanych inwestycjach i remontach w 

Brzeskich Placówkach Oświatowych w roku 2015. 

3. Sprawy bieżące i wolne wnioski, zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję. 

Następnie Pan Przewodniczący zapytał czy do porządku obrad są jakieś uwagi. Uwag brak.  
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 Ad. 1 Wizja lokalna – budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3  

w Brzesku. Wizja lokalna trwała od 8:00-9:00 

Radny Krzysztof Bogusz zapytał o informacje dotyczące odprowadzenia wody z dachu, 

tak aby woda nie zamarzała, czy jest bądź będzie podgrzewanie zainstalowane.  

Kierownik Antoni Staszczyk, odniósł się do wypowiedzi. Poinformował, że tam jest 

szeroki grunt i samo odprowadzenie jest tak wykonane, że ma dać gwarancje. Zawsze można 

dodatkowo wykonać (gdybyśmy zaobserwowali że się cos obladza) ogrzewanie rynien. Na 

przykładzie innych obiektów np. kryta pływalnia, mamy już wiedzę. Producent w ramach 3 

letniej gwarancji ma wykonywać wszelkiego rodzaju naprawy. Jeżeli chodzi o harmonogram 

budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej jest on niezagrożony. Ponadto wykonawca 

poinformował, że prace pójdą przyspieszą.  

Radny Jarosław Sorys  zapytał o pojemność trybun o ilość miejsc.  

Kierownik Antoni Staszczyk  odpowiedział za zapytanie Radnego Sorysa: ilość miejsc na 

trybunach, że będzie około 168 miejsc. Sala ta jest planowana tylko do rozgrywek 

międzyszkolnych i innych, więc nie potrzebne będą duże trybuny. W zależności jakie będą to 

mecze rozgrywane w każdej chwili można dołożyć miejsc siedzących. 

Radny Jarosław Sorys skierował swoje zapytanie czy istnieje możliwość rozegrania 

większego spotkania np. mecz pucharowy? 

Kierownik Antoni Staszczyk  poinformował, że istnieje taka możliwość: obiekt ten jest 

przystosowany do takich imprez. 

Radny Jarosław Sorys przypomniał, że w projektach które były przedstawiane 2 czy 3 lata 

temu ta liczba miejsc kształtowała się na poziomie 200 krzesełek. Zapytał czy będzie tam 

parkiet oraz zapytał, czy hala spełnia wszystkie wymogi?.  

Kierownik Antoni Staszczyk odpowiedział, że nie jest to parkiet tylko znajduje się tam 

tworzywo sztuczne.  Następnie wyjaśnił, że hala ta spełnia wszystkie warunki nawet do tego, 

żeby na tym obiekcie zagrała sama Muszynianka. Jeżeli chodzi o kwestie wykładzin to sprawa 

ta będzie dopiero uszczegółowiana. Jeżeli chodzi o wykładzinę to ta np. w Okocimiu jest taka 

sama jak w Spodku. 

Radny Bogusław Babicz zapytał czy sprawa nagłośnienie hali jest w ramach umowy?.  
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Kierownik Antoni Staszczyk odpowiedział : w ramach umowy producent wykonuje tylko 

rury, gdzie należy wciągnąć odpowiednie kable. Są rożne typy nagłośnienia.  

Radny Bogusław Babicz należało by wykonać badanie akustyki tej hali, bo w niektórych 

miejscach ta akustyka jest kiepska. 

Kierownik Antoni Staszczyk jeżeli  mówimy o sale typu która jest w RCKB to wiemy, że  

często tam będą się odbywać różnego rodzaju spotkania  to tam musi być inna akustyka a 

jeżeli robimy salę sportową to tam tez musi być inna. Jeżeli chodzi  o tą sale to nie ma 

projektu akustyki- kosztowało by to dużo pieniędzy.  

Radna Barbara Borowiecka zapytała o sprawę dachu hali - sam wykonawca miał pewne 

wątpliwości odnośnie odśnieżania. Przypomniała także wypowiedź radnego w sprawie 

odśnieżania tego dachu.  

Kierownik Antoni Staszczyk  poinformował, że jeżeli użyje się odpowiednich narzędzi to 

można uniknąć albo ograniczyć te uszkodzenia przy odśnieżaniu. 

Radna Barbara Borowiecka zapytała także o dodatkowe koszty związane z odśnieżaniem 

tego obiektu. 

Radny Jarosław Sorys  zapytał czy na samym początku jak zlecano wykonanie hali to nie 

można było określić parametrów tego budynku?. Odśnieżanie tego obiektu niesie za sobą 

poniesienie dodatkowych kosztów gdyż trzeba zatrudnić odpowiednią firmę. 

 Radny Krzysztof Ojczyk zapytał o warunki zabudowy na tą inwestycję?.  

Antoni Staszczyk potwierdził, że  warunki zabudowy musiały się mieścić w przyjętych 

granicach, bo inaczej nie otrzymalibyśmy pozwolenia na budowę. 

Radny  Krzysztof Bogusz zapytał o informacje dotyczące zabezpieczenia tego obiektu.  

O możliwości zainstalowania kamer bądź czujników. Zabezpieczenie tego budynku pozwoliło 

by nam na bieżąco kontrolować sytuacje i zdarzenia jakie mają miejsce na tym obiekcie. 

Kierownik Antoni Staszczyk zgodził się ze swoim przedmówcą i wyraził chęć 

zainstalowania takich zabezpieczeń. Zabezpieczenia tego typu w dzisiejszych czasach nie są 

kosztowne. 

Radna Barbara Borowiecka zapytała o kwestię parkingu, który by miał się mieścić przy 

hali sportowej. 
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Burmistrz Brzeska, odpowiedział, że jeśli skończymy obiekt to będzie się można zastanowić 

jak tą komunikacje w tym miejscu rozładować. Na pewno nie uda nam się wybudować 

wystarczającej ilości miejsc i przy dużych imprezach trzeba będzie parkować w innym 

miejscach np. jest duży parking przy Ogródku Jordanowskim. Natomiast jak tylko będzie taka 

możliwość wybudowania takiego parkingu to się zajmiemy tym problemem. 

Przewodniczący komisji Bogusław Babicz przedstawił treść wniosków i opinii: 

Komisja dokonała wizji lokalnej na budowie hali sportowej przy Publicznej Szkole 

Podstawowej Nr 3 w Brzesku i po wysłuchaniu informacji Kierownika Referatu Inwestycji 

Antoniego Staszczyka oraz Kierownika budowy, pozytywnie ocenia postęp robót 

budowlanych. Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wyraża obawy czy zastosowanie konstrukcji płaskiego dachu będzie spełniała swoją 

funkcję i zapewniała bezpieczeństwo użytkowników w razie obfitych opadów mokrego 

śniegu. W związku z powyższym komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zaproszenie 

projektanta na najbliższe posiedzenie komisji, celem wyjaśnienia tej kwestii i uzasadnienia 

przyjętego rozwiązania konstrukcji dachu. Głosowano: 6 za, 1 wstrzymujący, 0 

przeciw.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o rozważenie możliwości montażu zestawu 

czujników, które pozwalają na kontrolowanie stanu ugięcia konstrukcji dachów.  

Głosowano jednogłośnie.  

Ad. 2 Przedstawienie informacji o realizowanych i planowanych inwestycjach  

i remontach w Brzeskich Placówkach Oświatowych w roku 2015. 

Omówiono następujące inwestycje: Termomodernizacje szkół  w Szczepanowie, Jadownikach, 

Jasieniu, Mokrzyskach i Buczu, oczyszczalnia ścieków w Mokrzyskach, budowa placu zabaw 

przy szkole  nr 1w Jadownikach  i  boiska sportowego typu  ’orlik’, wykonanie koncepcji sali 

gimnastycznej i  projektu  boiska w Porębie  Spytkowskiej.  

Przewodniczący komisji Bogusław Babicz, zapytał o boisko w Jasieniu, które ma 

powstać koło Domu Dziecka.  

Radny zapytał o kwestię dofinansowania dachu nad  szkołą nr 1. 

Radny  Krzysztof Bogusz  zapytał o kwestię związaną z ogrzewaniem i możliwością jego 

regulowania. Może należało by rozpocząć współpracę z Politechniką Krakowską i zastosować 

program regulowania temperatury w tych pomieszczeniach. Pozwoliło by to na zmniejszenie 
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kosztów związanych z ogrzewaniem danego obiektu. Może byśmy mogli zastosować takie 

rozwiązanie w jednym z naszych obiektów, co pozwoliło by za zminimalizowanie kosztów. 

Komisja wysłuchała wyjaśnień i przyjęła do wiadomości informację przedstawioną przez 

Naczelnika Wydziału ITK oraz Kierownika Referatu Budownictwa i Inwestycji  

o wykonywanych i planowanych inwestycjach gminnych placówkach oświatowych w 2015r. 

Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wykonanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej termomodernizacji również budynków Publicznej Szkoły Podstawowej w Buczu 

oraz Publicznego Przedszkola w Szczepanowie. Głosowano: 6 za, 1 wstrzymujący,  

0 przeciw.  

Radny Krzysztof Bogusz poruszył temat, żeby  utworzyć zespół obsługi administracyjnej  

szkół i przedszkoli, co pozwoliło by na zmniejszenie kosztów z tym związanych oraz 

możliwościach centralnych zakupów, wspólnym zamówieniu. Funkcjonuje to w dużych 

instytucjach, można o 30 % zaoszczędzić na zakupach.  

Naczelnik EKIS Józef Cierniak, dodał, że  temat ten był już podejmowany w poprzednich 

latach w 1993r. Problem ten jest złożony i trudny do rozwiązania ze względu na duże 

placówki oświatowe, które znajdują się na naszym terenie. Połączenie tych wszystkich 

placówek pod względem administracyjnym niesie za sobą duże problemy.  

Radni przedyskutowali temat połączenia  szkół pod względem administracyjnym oraz pod 

względem oszczędności.  

Radny  Kazimierz Sproski podjął rozmowę w temacie subwencji. Podkreślił, że muszą 

wziąć odpowiedzialność w tym temacie na siebie, trzeźwo się przyjrzeć zarówno od strony 

ekonomicznej jak i od strony serca, żeby komuś krzywdy nie zrobić. Należy zracjonalizować 

wszystkie możliwe sposoby.  

Temat ten został przedyskutował z pozostałymi Radnymi. 

Komisja wysłuchała wyjaśnień i przyjęła do wiadomości informację przedstawioną przez 

Naczelnika Wydziału ITK oraz Kierownika Referatu Budownictwa i Inwestycji  

o wykonywanych i planowanych inwestycjach gminnych placówkach oświatowych w 2015r. 

Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wykonanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej termomodernizacji również budynków Publicznej Szkoły Podstawowej w Buczu 
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oraz Publicznego Przedszkola w Szczepanowie. Głosowano: 6 za, 1 wstrzymujący,  

0 przeciw.  

Komisja wysłuchała i przyjęła do wiadomości informację w zakresie planowanych remontów 

w gminnych placówkach oświatowych przedstawioną przez Naczelnika Wydziału EKiS z 

uwagą, iż szczegółowe informacje w tym temacie mogą zostać przedstawione  

w miesiącu maj 2015r po otrzymaniu informacji przez dyrektorów poszczególnych placówek 

oświatowych. Głosowano jednogłośnie.  

 

Komisja widzi potrzebę przeprowadzenia analizy sieci szkół i placówek oświatowych pod 

kątem zwiększenia efektywności zarządzania tymi placówkami.  

Głosowano jednogłośnie.  

Naczelnik  Józef Cierniak wypowiedział się w kwestii zwiększenia oddziałów 

integracyjnych  

w naszych placówkach oświatowych. Według niego należało by zwiększyć tą liczbę miejsc, 

gdyż coraz więcej w naszej miejscowości rodzi się dzieci niepełnosprawnych. Z taką 

inicjatywa tez zgłaszają się do Wydziału Oświaty  mieszkańcy. Pan Naczelnik zobowiązał się, 

że na następnym  spotkaniu przedstawi informacji na ten temat. 

Ad 3   

Wolne wnioski i zapytania Radnych - brak 

 

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Bogusław Babicz 

podziękował wszystkim za udział i zamknął posiedzenie. 

Posiedzenie trwało od godziny  8
00 

do godziny  11
30

. 

 

 

                                                                                                              Przewodniczący 

              Komisji Oświaty Kultury i Sportu 

                      Rady Miejskiej  w Brzesku 

 

                       mgr Bogusław Babicz 

 
 

Protokołowała 

 

Joanna Szczepka 

 


