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PROTOKÓŁ Nr 4/2016 
 

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

odbytego w dniu 

20 kwietnia 2016 r. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku  

 

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

zaproszeni 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. Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka; 

2. Naczelnik Józef Cierniak - Wydział Edukacji Kultury i Sportu; 

3. Inspektor EKiS Michał Kostecki; 

4. Marek Serwin Przewodniczący Osiedla Browarna;  

5. Pan Jacek Pawłowski – Stowarzyszenie Przyjaciół Sekcji Pływackiej  

 

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

i przewodniczył Przewodniczący komisji OKiS Radny Bogusław Babicz. Na podstawie listy 

obecności stwierdził prawomocność obrad komisji. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 

do protokołu.  

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA : 

1. Ocena stanu sportu, działalności klubów sportowych i wykorzystania obiektów 

sportowych w Gminie Brzesko za 2015 rok. ( inf. Email) 

2. Informacja o stanie działań inwestycyjnych i organizacyjnych związanych  

z utworzeniem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jadownikach. 
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3. Sprawy bieżące i wolne wnioski rozpatrzenie pism skierowanych do komisji i 

projektów uchwał na sesję RM w miesiącu kwietniu br. –  (projekty uchwał przesłane 

w wersji elektronicznej). 

 

Ad.1 Ocena stanu sportu, działalności klubów sportowych i wykorzystania 

obiektów sportowych w Gminie Brzesko za 2015 rok. ( inf. Email) 

Zapytania do sprawozdania:  

Radna Barbara Borowiecka, zapytała w sprawie klubu Tomi Sport, ile przyzywano im 

środków finansowych na ten rok.  

Inspektor Michał Kostecki Wydział EKiS, wyjaśnił, że klub Tomi Sport przez dwa lata 

nie składał ofert, nie wykazał znaczących sukcesów natomiast otrzymali 2.500,00 zł. a 

wnioskowali o 31.200,00 zł.  

Przewodniczący komisji Bogusław Babicz, poinformował, że wpłynęło pismo Pana Jacka 

Pawłowskiego który obecny jest na posiedzeniu. Pismo zostało odczytane przez 

przewodniczącego. Pismo dotyczyło niestosownego zachowaniu się personelu basenu, 

głównie Pań sprzątających jak i kierownictwa oraz czystości na tym obiekcie. Poinformował, 

że Dyrektora BOSiR-u nie ma, przebywa na urlopie, więc nie zdoła odpowiedzieć na zarzuty 

zawarte w piśmie. Dodał, że na najbliższą komisję w następnym miesiącu zostanie 

zaproszony Dyrektor BOSiR-u i zostaną poruszone tematy zawarte w piśmie. Dyrektor 

poproszony zostanie również o przygotowanie zostawienia ilości osób korzystających z 

basenu.  

Pan Jacek Pawłowski podzielił się uwagami dotyczącymi basenu. Przedstawił członkom 

komisji osiągnięcia stowarzyszenia  

Pan Marek Serwin, jako przedstawiciel stowarzyszenia „TKKF Sokół” wyjaśnił, że prowadzi 

sekcję kręglarską. Poinformował, że dostają 2.000,00 zł mniej za to że wykazują sukces  

w Mistrzostwach Polski. Wyjaśnił, że takie sukcesy powinny być premiowane. Następnie 

poinformował, że zwrócił się do Menagera BOSiRu, aby zajęli się organizacją 

Międzywojewódzkich Mistrzostwa młodzików jako BOSiR, mając sekcję kręglarską, mając 

młodzików. Sekcja BOSiRu jest finansowana ze środków BOSiRu, dodał, że mają niejasność 

finansowania. Odpowiedź jaką uzyskał od Menagera, była taka, iż nie mają środków na 
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zorganizowanie Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików i poinformowali go, aby TKKF 

Sokół zorganizował.  Stwierdził, że jest to największa impreza dla młodzieży, która jest 

podstawą do ubiegania się o stypendium Burmistrza, Starosty. Następnie zapytał co z 

kwestią finansowania sekcji  BOSiR. Oni otrzymują pieniądze od kwietnia, BOSiR ma środki 

od stycznia, mogą jeździć na zawody cały rok. Nie jasne dla niego jest wynagrodzenie 

trenera BOSiRu, jakie dostaje on pieniądze. Takiej informacji nigdzie nie można uzyskać. 

Jego stawka wychodzi, 10 zł. za godzinę pracy, a tam średnio 40zł. czyli dla niego już nie ma 

równej konkurencji między klubami. Ich sekcja ponosi opłaty za każde godziny, za każdy tor 

spędzony na kręgielni. Działają na terenie Brzeska dla mieszkańców, dla dzieci- mają dużo 

więcej zawodników niż BOSiR. Za każdą godzinę od toru płacą 5 zł. a sekcja BOSiR nie 

ponosi kosztów za tory. Przeznaczają od 500,00 - 800,00zł rocznie do BOSiRu, a mogli by 

przeznaczyć te środki na wyjazdy, szkolenia zawodników.  

Przewodniczący komisji Bogusław Babicz, zaproponował, aby wszyscy działacze którzy 

zajmują się kręglami spotkali się i wypracowali rozwiązania dotyczące współpracy.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że modernizując nową kręgielnie, 

było założenie, że wszystkie sekcje kręglarskie zostaną połączone. Również widzi potrzebę, 

aby spotkały się wszystkie sekcje kręglarskie i wyjaśnili pewne kwestie.   

Naczelnik EKiS Józef Cierniak, odpowiedział, że uzyskał informacje od Pani Skarbnik 

Gminy, iż w budżecie, którym ma BOSiR nie ma wyodrębnionych środków na działalność 

poszczególnych sekcji. Natomiast w kwestii wydatków sam Dyrektor może udzielić informacji.  

Radny Kazimierz Sproski, wyjaśnił członkom komisji jak wyglądają rangi zawodów 

sportowych, które są punktowane do stypendium które nie.   

Radny Jarosław Sorys, odniósł się do zawodów. Musi być jasność sytuacji w finansowaniu 

różnych sekcji, dotyczy to również wszystkich klubów sportowych. Wszystkie kluby, które 

otrzymują z Gminy środki finansowe musi być jasność finansowania. Natomiast nie jest za 

tym, aby na wsi był jeden klub, jedno stowarzyszenie, jeden oddział Akcji Caritas ponieważ 

wielorakość tych klubów, sprawia jakąś konkurencje. Następnie odniósł się do Okocimskiego 

Klubu Sportowego – jego zdaniem nowe władze OKS-u zaczęły dobrze działać, tak jak 

działają w klubach w miejscowości wiejskich. Nieodpłatnie działają, wzięli do grania młodych 

ludzi. Podoba mu się jak to jak zaczęło to od nowa funkcjonować, młody zarząd chce podejść 

do tego po sportowemu.  
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Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że nigdy nie zmieniał 

przydzielonych środków przez komisję która rozdysponowywała środki na kluby sportowe. 

Wyjaśnił, że aby nie powtórzyły pewne zarzuty na następny rok, poprosił, aby komisja 

prześledziła pewne działania poszczególnych klubów. Dodał, że rzeczywiście działania 

zamierzają w rozsądnym kierunku dot. OKS-u. Następnie poinformował, że zostały 

zmodernizowane boiska sportowe w Gminie w niektórych miejscowościach postawione 

zostały Orliki, a w ostatnim czasie dokonano wywieszenia na jednym z boisk złośliwego 

banneru, na temat samorządu gminy. Stwierdził, że spotkał się również z takimi głosami, 

żeby nie tylko piłka nożna była głównym sportem, by przeznaczyć środki na inne sekcje.  

Radny Krzysztof Bogusz ustosunkował się do wypowiedzi odnośnie konfliktu z klubem 

sportowym Szczepanowie. Wyjaśnił, że rozumie, iż są różnice między Panem Burmistrzem  

a obecnym zarządem klubu, ale poprosił aby nie mieszać do tego poprzedniego zarządu, 

ludzi których już w klubie nie ma, że nie jest zaktualizowana informacja na temat kto jest 

prezesem klubu. Wiele osób pracowało przez lata m.in. Tomasz Kukułka i Piotr Olczaka, 

którzy ze względy spraw rodzinnych nie mogli prowadzić klubu, poprosił, aby te osoby nie 

mieszać do tego konfliktu. Te osoby wykonały ogrodzenie ze środków które gmina 

przekazała, dbali o to boisko a to, że z dzikami nikt sobie nie radzi w okolicy to jest inny 

temat. Nie wnika, w to czy boisko było dobrze zabezpieczone czy nie. Poprosił, aby Pani 

Zofia Sitarz sprostowała w TEMI, ponieważ wzięła złe zdjęcie boiska.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że współpracę z Panem 

Olczakiem dobrze wspomina, dobrze mu się współpracowało, za wieloma sprawami chodził i 

zrealizował. Przy szkole w Szczepanowie, mieszkańcy mają drugie boisko, typu Orlik.  

Inspektor EKiS Michał Kostecki, poinformował, że co do konkursów – została 

wprowadzona ankieta, gdzie klubu miały napisać w jakich godzinach trenują. Te informacje  

z podanymi dokładnymi godzinami treningów zostaną zamieszczone na stronie internetowej.  

Po dyskusji podjęto następujące wnioski: 

Komisja po analizie informacji przedstawionej przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, 

pozytywnie ocenia stan sportu, wykorzystanie obiektów sportowych w Gminie Brzesko  

w roku 2015. Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Dyrektora BOSiR o podjęcie starań w celu włączenia któregoś  

z turniejów rozgrywanych na brzeskiej kręgielni do kalendarza imprez organizowanych pod 

patronatem Polskiego Związku Kręglarskiego w sezonie 2016/2017. Głosowano 

jednogłośnie.  
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Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o powołanie Zespołu do spraw opracowania 

projektu nowego regulaminu otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych  

w zakresie upowszechniania kultury i sportu. Komisja deleguje ze swojej strony 

następujących radnych: Radnego Kazimierza Sproskiego, Radnego Jarosława Sorysa, 

Radnego Franciszka Brzyka. Głosowano jednogłośnie.  

 

Komisja po zapoznaniu się z pismem Pana Jacka Pawłowskiego dot. funkcjonowania krytej 

pływalni w Brzesku, komisja przekazuje pismo do Dyrektora BOSiR z wnioskiem o 

ustosunkowanie się na piśmie do zarzutów w nim zawartych na następne posiedzenie 

komisji.  

Głosowano jednogłośnie.  

 

Ad. 2 Informacja o stanie działań inwestycyjnych i organizacyjnych związanych  

z utworzeniem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jadownikach. 

Naczelnik ITK Bogdan Dobranowski wraz z Kierownikiem Antonim Staszczykiem omówili 

projekt techniczny oraz harmonogram prac nad utworzeniem Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Jadownikach. Wyjaśnili członkom komisji, że wszystko idzie zgodnie z 

planem, bez opóźnień.  

Komisja wysłuchała informacji Naczelnika Józefa Cierniaka na temat działań inwestycyjno-

organizacyjnych związanych z utworzeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jadownikach i 

pozytywnie ocenia działania. Głosowano jednogłośnie.  

 

Ad. 3 Sprawy bieżące i wolne wnioski rozpatrzenie pism skierowanych do komisji  

 i projektów uchwał na sesję RM w miesiącu kwietniu br. –  (projekty uchwał 

przesłane w wersji elektronicznej). 

Naczelnik Józef Cierniak, dokonał omówienia następujący projekt uchwał- w sprawie 

regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Brzesko. Projekt ten 

został zaopiniowany i uzgodniony pozytywnie przez ZNP. Wyjaśnił, że odbyły się dwa 

spotkania  

z przedstawicielami wszystkich związków. Omówił zmiany i poprawki, które zostały 

naniesione przy współpracy z przedstawicielami.  
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Radny Jarosław Sorys, zapytał czy ta uchwała będzie miała jakiś skutek finansowy. 

Naczelnik EKiS Józef Cierniak, odpowiedział, że jedynie dodatek motywacyjny będzie 

skutkiem finansowym. Następnie omówił i odczytał treść projektu uchwały w sprawie 

zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Jadownikach.  

Komisja zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie dwa projekty uchwał:  

- w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Brzesko. 

głosowano jednogłośnie;  

-  w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Jadownikach. głosowano jednogłośnie.  

 

 

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Bogusław Babicz 

podziękował wszystkim za udział i zamknął posiedzenie. 

Posiedzenie trwało od godziny  8
20 

do godziny  10
40

. 

 

 

                                                                                                              Przewodniczący 

              Komisji Oświaty Kultury i Sportu 

                      Rady Miejskiej  w Brzesku 

 

                       mgr Bogusław Babicz 

 
 

 

 

 

 

 

 

Protokół opracowała: 

 

mgr Joanna Szczepka 

Inspektor UM w Brzesku 

 

 


