
1 | S t r o n a  
 

PROTOKÓŁ Nr 3/2016 

 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w 

Brzesku odbytego w dniu  22 marca 2016 r. w sali obrad  Urzędu 

Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51. 

 

W posiedzeniu Komisji 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. Komendant Powiatowy Policji Roman Gurgul; 

4. Pani Elżbieta Król NSZZ Solidarność; 

5. Pani Elżbieta Fitrzyk; 

6. Prezes Oddziału ZNP w Brzesku Helena Jewuła; 

7. Inspektor Iwona Burnóg Wydział EKiS 

 

 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w 

Brzesku otworzył Przewodniczący komisji radny Bogusław Babicz . Na 

podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad komisji. 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.  

Komisja minutą ciszy uczciła ofiary zamachu bombowego w Belgii. 

Przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek obrad, 

zawarty w zaproszeniu. Zaproponował zmianę w  porządku obrad 

komisji. 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA po zmianach: 

1. Informacja o działaniach profilaktycznych prowadzanych przez 
Policję na terenie placówek oświatowych Gminy Brzesko. 
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2. Przedstawienie informacji o realizowanych i 
planowanych  inwestycjach i remontach w Brzeskich Placówkach 
Oświatowych w roku 2016 ze szczególnym uwzględnieniem hali 
sportowej przy PSP Nr 3 w Brzesku. 

3. Informacja o zasadach dotacji do przedszkoli prowadzonych przez 
inne podmioty niż jednostka samorządowa. 

4. Analiza realizacji wniosków Komisji za I półrocze 2015 roku. 
5. Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji : 11 grudnia 

2015r.,  21 stycznia 2016r. , 17 lutego 2016r. (protokoły 
wyłożone są w Biurze Rady do wglądu). 

6. Sprawy bieżące i wolne wnioski- zaopiniowanie uchwał. 

Ad.1. Informacja o działaniach profilaktycznych prowadzanych przez 
Policję na terenie placówek oświatowych Gminy Brzesko. 

Multimedialną prezentacje   do tematu przedstawił  komisji Komendant 

Powiatowy Policji Roman Gurgul; 

W dyskusji analizowano propozycje dot. min. wsparcia policji ze 

środków  pozyskiwanych z wydanych pozwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych  i zakup dla potrzeb policji tak zwanej „walizki z 

narkotykami”, działań podejmowanych w szkołach i przedszkolach w 

zakresie zintegrowanej polityki bezpieczeństwa. 

 

Naczelnik Józef Cierniak w imieniu własnym i burmistrza podziękował 

komendantowi policji za dotychczasową współpracę , za odbyte 

spotkania w szkołach i przedszkolach.  

 

W dyskusji radni ustosunkowali się do tematów: 

 

Radny Bogusław Babicz  zwrócił się z prośbą by na zebraniach 

wywiadowczych w szkołach  policja  zapoznała  rodziców z 

profilaktyką  zapobiegania narkomani wśród dzieci i młodzieży 

szczególnie w czasie organizowanych w Polsce w miesiącu lipcu 

Światowych Dni Młodzieży. Radny uważa iż należy uświadomić rodzicom 

wszelkie zagrożenia związane z zagrożeniem narkotykami. 

 

Naczelnik Józef Cierniak oraz Komendant Gurgul zobowiązali się  do 

udziału w tym przedsięwzięciu  i zorganizowanie odpowiednich 

prelekcji dla rodziców w tych tematach. 

 

Radny Jarosław Sorys  jako sołtys poprosił  Komendanta policji o 

częstsze kontrole ruchu drogowego kierowców na terenie sołectwa 

Jadowniki, ponieważ takie działania przynoszą efekty, a tym samym 

mniej jest kolizji i wypadków drogowych. Ponadto radny zauważył 

potrzebę kontroli prędkości kierowców na drogach należących do 
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powiatu brzeskiego. 

Po dyskusji opinie komisji: 

 

 Komisja wysłuchała informacji Komendanta Powiatowego Policji w 

Brzesku o działaniach profilaktycznych prowadzonych przez policję 

na terenie placówek oświatowych Gminy Brzesko i pozytywnie ocenia 

prowadzone działania. Głosowano jednogłośnie  

 

 Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zakup profilaktycznej 

” walizki z narkotykami” ze środków profilaktyki alkoholowej w 

celu działań profilaktycznych w szkołach. Głosowano jednogłośnie 

 

 Komisja wnioskuje  do Naczelnika Wydziału EKiS o skoordynowanie 

wraz z Komendą Powiatową Policji w Brzesku cyklu spotkań z 

rodzicami w szkołach podstawowych i gimnazjach w związku ze 

zbliżającymi się Światowymi Dniami Młodzieży i zapewnieniem 

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w tym czasie. Głosowano 

jednogłośnie 

 

W tym  miejscu komisja  przy współudziale przedstawicieli ZNP w 

Brzesku Pani Heleny Jewuły i Pani Elżbiety Fitrzyk oraz Pani 

Elżbiety Król z NSZZ Solidarność i  Naczelnika Wydziału EKiS Józefa 

Cierniaka omówiła projekt uchwały w sprawie regulaminu przyznawania 

dodatków oraz innych składników wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę 

Brzesko; 

Pani Helena Jewuła odniosła się do zapisów zawartych  w paragrafie 4 

ust.1 dot. funduszu motywacyjnego dla nauczyciela – uzasadniła swoją 

uwagę, zaproponowała by wykreślić słowo” do” by było 10 %. 

Do propozycji Pani Jewuła odniósł się naczelnik Józef Cierniak. Pan 

Naczelnik przybliżył jaka w związku z tą zmianą musiałaby zostać 

zabezpieczona w budżecie gminy kwota na wypłatę tych dodatków.  

 

Radna Maria Kądziołka przypomniała, że na poprzednim posiedzeniu 

komisji temat  ten był szczegółowo omawiany z udziałem dyrektorów 

szkół , propozycje dyrektorów były bardzo konkretne i do przyjęcia. 

W dalszej dyskusji nad projektem uchwały  omówiono temat wysokości 

dodatku motywacyjnego dla nauczycieli i wszelkich uzgodnień w tym 

zakresie. 

 

Pani Elżbieta Król poruszyła w swojej wypowiedzi temat  godzin 

ponadwymiarowych  i uwzględnienia tych godzin nauczyciela w 

gotowości szkolnej. 
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Pani Helena Jewuła przybliżyła komisji jak ten temat jest 

realizowany w szkołach na terenie Miasta I Gminy Brzesko.   

 

Burmistrz Grzegorz Wawryka stwierdził, że Gmina Brzesko w tym  

zakresie  może stanowić wzór dla pozostałych gmin i nie można 

wszystkiego obwarowywać zgodą Związków.  

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zapytał do zapisów zawartych w & 14 

załącznika do projektu uchwały tj. wysokości dodatków. Należy  

zmienić zapis  , że wysokość  funduszu określa również Burmistrz 

Brzeska – do propozycji radnego odniósł się Przewodniczący komisji 

Bogusław Babicz jak również Naczelnik Józef Cierniak.  

 

Wniosek komisji: 

 

Po analizie projektu uchwały w sprawie regulaminu przyznawania 

dodatków oraz innych składników wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę 

Brzesko Komisja wnioskuje o wprowadzenie zmiany w zapisie § 14 w 

ust.1, który otrzymuje  brzmienie:  

 

1. Wysokość funduszu o którym mowa w rozdziale II § 4 pkt 1 oraz 

dodatków o których mowa w rozdziale II, § 4 oraz rozdziale III, §5 

określa każdorazowo na dany rok budżetowy  Burmistrz,  w formie 

zarządzenia. Głosowano jednogłośnie 

 

W dalszej dyskusji zaproponowano by pozostawić pozostałe  zapisy 

regulaminu w niezmienionej treści. 

 

Naczelnik Józef Cierniak objaśnił zapisy zawarte w & 5 ust.2. dot.” 

kierownika sekcji w szkole muzycznej”. 

 

Po dyskusji opinia komisji: 

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w 
sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników 
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Brzesko ze zmianą wprowadzoną w § 14 w 
ust.1. Głosowano jednogłośnie 
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Ad.3. Informacja o zasadach dotacji do przedszkoli prowadzonych 
przez inne podmioty niż jednostka samorządowa. 

Informacje jw. przedstawiła komisji Inspektor Iwona Burnóg. 

Poinformowała, że na dzień dzisiejszy w przedszkolach niepublicznych 
w Gminie Brzesko jest 331 dzieci . Pani Inspektor przybliżyła jaka 
kwota co miesiąc jest przekazywana z budżetu Gminy Brzesko  na 
funkcjonowanie  tych placówek oraz na  co te środki mogą zostać 
wykorzystane. Roczne rozliczenia przekazanej dotacji są dokonywane  
zawsze w terminie do 15 lutego kolejnego roku kalendarzowego . 
Dotychczas środki przekazane z budżetu gminy  zostały wykorzystywane 
przez te placówki w sposób odpowiedni. 

W szerokiej dyskusji Naczelnik Józef Cierniak jak również członkowie 
komisji  odnieśli się do wielkości przekazywanej dotacji na 
funkcjonowanie przedszkoli niepublicznych z budżetu gminy. Komisja 
stwierdziła, że  gmina winna wybudować własne przedszkole  bo 
potrzeby w tym zakresie są znaczne. 

Padła propozycja radnej Barbary Borowieckiej dot. wykonania 
dokumentacji rozbudowy Przedszkola nr 10 jak również  propozycja 
radnej Marii Kądziołka rozbudowy przedszkola nr 4 ponieważ jest 
przygotowana  dokumentacja , która w niedługim czasie straci na 
ważności i tym samym zostaną zmarnotrawione publiczne pieniądze. 
Radna zauważyła iż w przedszkolu nr 4 mogą zostać utworzone oddziały 
integracyjne i poddaje to pod rozwagę , bo da to dodatkowych 50 
miejsc dla dzieci. 

Radny Bogusław Babicz zauważył, iż należy się zastanowić nad 
propozycją rozbudowy Przedszkola nr 4 , czy ta  lokalizacja jest 
odpowiednia , koszt rozbudowy budynku to kwota około 500 tysięcy 
złotych, należy się zastanowić nad inną lokalizacją  dla nowego 
przedszkola i wybudować większe, nowe  przedszkole  lub ewentualnie 
rozbudować przedszkole nr 10. 

Radny Jarosław Sorys  zaznaczył, że  mamy już przyjęty budżet na ten 
rok , określona tutaj kwota 500 tysięcy złotych nie jest mała i 
chcąc przystąpić do realizacji naszych propozycji  bylibyśmy 
zmuszeni do ściągnięcia środków zaplanowanych na innym zadaniu. 

Kierownik Antoni Staszczyk odniósł się do propozycji komisji dot. 
rozbudowy przedszkola nr 10 oraz przedszkola nr 4 – co należałoby 
przygotować  i jakie są możliwości rozbudowy tych dwóch budynków. 

Następnie w dyskusji komisja odniosła się do wysokości kwot kosztów 
utrzymania niektórych przedszkoli niepublicznych na terenie miasta 
oraz: 

 Termomodernizacji obiektów oświatowych; 

 Wykonania termomodernizacji budynku przedszkola w Szczepanowie; 
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 Budowy boisk sportowych ze sztuczna nawierzchnią; 

 Adaptacji pomieszczeń dla przedszkola w budynku PSP nr 2 w 
Jadownikach. 

Po dyskusji opinie i wnioski komisji: 

 Komisja wysłuchała Informacji  przedstawionej przez Pana 
Kierownika Antoniego Staszczyka na temat realizowanych i 
planowanych  inwestycjach i remontach w Brzeskich Placówkach 
Oświatowych w roku 2016 ze szczególnym uwzględnieniem hali 
sportowej przy PSP Nr 3 w Brzesku i przyjęła do wiadomości. 
Głosowano jednogłośnie 

 Komisja  wnioskuje do Burmistrza Brzeska o kontynuacje programu 
termomodernizacji placówek  oświatach w Gminie Brzesko i 
objęcie nim w roku przyszłym budynku Przedszkola Publicznego w 
Szczepanowie. 
Głosowano jednogłośnie 

W dalszej szerokiej dyskusji komisja analizowała wniosek radnej 
Marii Kądziołka by w  związku z posiadaniem dokumentacji na 
rozbudowę Przedszkola nr 4 w Brzesku i wykonaniem pierwszego etapu 
tej rozbudowy oraz w celu zapewnienia dodatkowych miejsc dla co 
najmniej 50 dzieci i utraty ważności pozwolenia na budowę, Gmina 
Brzesko winna  podjąć pilne decyzje  w celu rozpoczęcia rozbudowy 
przedszkola nr 4 w Brzesku. Radna uważa, że gmina winna wynająć 
budynek na potrzeby przedszkola  na czas rozbudowy przedszkola nr 4 
, a tym samym zatrzymać środki w budżecie gminy. 

Radna Barbara Borowiecka uważa, że należy realnie podejść do tematu, 
nie mamy środków w budżecie musielibyśmy ściągnąć środki z innych 
zaplanowanych już inwestycji, nie jesteśmy przeciwko takiej 
propozycji tylko nie mamy za co . 

Radny Bogusław Babicz stwierdził, że taka decyzja wykluczy budowę 
przedszkola w innej części miasta. 

Burmistrz Grzegorz Wawryka – odniósł się do  propozycji radnych 
kontynuacji rozbudowy budynku przedszkola nr 4 w Brzesku. Osobiście 
jest za taką rozbudową jednak w chwili obecnej brak jest w budżecie 
gminy środków  na to zadanie, najpierw musimy skończyć Jadowniki. 

Radny Kazimierz Sproski  odniósł się do wysokości kosztów dotacji  z 
budżetu gminy dla Niepublicznych Przedszkoli, popiera propozycje 
rozbudowy przedszkola nr 4 w Brzesku, ponieważ  zapotrzebowanie na 
miejsca w przedszkolu jest bardzo duże. 

Radna Maria Kądziołka odniosła się do  zestawienia  kosztów  
funkcjonowania niepublicznych przedszkoli w Gminie Brzesko oraz 
dotacji z budżetu gminy. W myśl ustawy w roku 2017  musimy przyjąć 
do przedszkoli wszystkie chętne dzieci 3 letnie i przeznaczyć na ten 
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cel 100 % dotacji. W chwili obecnej jest  gotowy projekt rozbudowy 
przedszkola nr 4  i  gdybyśmy utworzyli przynajmniej jeden oddział  
to te koszty  zwrócą się nam. Mamy wszystkie media na miejscu tylko 
budować. 

Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział iż faktem jest, że musimy  
obniżać wydatki budżetowe. Sprawdzi jakie są możliwości budżetowe 
gminy w tym zakresie. Faktem jest również to iż  dopłaty do 
niepublicznych przedszkoli z budżetu gminy są olbrzymie, a niestety 
subwencja oświatowa jest co roku niższa. 

Radny Bogusław Babicz – uważa, że należy mieć na uwadze  również to 
by te przedszkola były równomiernie rozłożone na terenie miasta 
zapytał, czy ta rozbudowa przedszkola nr 4 wyklucza  budowę nowego 
przedszkola na Osiedlu Kopaliny – Jagiełły. 

 Po dyskusji wniosek komisji: 

W związku z posiadaniem dokumentacji na rozbudowę Przedszkola nr 4 w 
Brzesku i wykonaniem pierwszego etapu tej rozbudowy , w celu 
zapewnienia dodatkowych miejsc dla co najmniej 50 dzieci oraz nie 
stracenia ważności pozwolenia na budowę komisja wnosi o podjęcie 
pilnych kroków w celu rozpoczęcia rozbudowy przedszkola nr 4 w 
Brzesku. Głosowano 5 za, 2 wstrzymujące 

radny  Jarosław Sorys  zawnioskował do burmistrza aby wzorem lat 
ubiegłych pomóc finansowo klubom sportowym i przydzielić środki 
finansowe na utrzymanie terenów zielonych – boisk sportowych. 

Ad.4. Analiza realizacji wniosków komisji za I półrocze 2015 roku. 

Analizę realizacji wniosków komisji za okres od stycznia do czerwca 
2015 roku przedstawił komisji wg. załącznika Sekretarz Gminy 
Stanisław Sułek. 

Pytania do sprawozdania dot: 

 Organizowanego konkursu  na przydział środków finansowych , 
terminowości w tym zakresie, 

 Dodatkowych pomieszczeń dla Szkoły Muzycznej w Brzesku. 

Opinia komisji: 

Komisja zapoznała się z informacją na temat realizacji wniosków 
komisji  podjętych w okresie od stycznia do czerwca 2015 roku i 
pozytywnie ocenia tą realizację.   Głosowano 5 za, 1 wstrzymujący  
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Ad.6. Wolne wnioski i sprawy bieżące : 

W sprawach bieżących komisja rozpatrzyła  i zaopiniowała: 

 projekt uchwały w sprawie projekt uchwały w sprawie zmiany 
zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz 
ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających 
powyżej 4.5% alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz 
w miejscu sprzedaży. 

Radny Krzysztof Bogusz przypomniał, że  był proponowany wniosek 
zwiększenia sprzedaży napojów alkoholowych  o jeden punkt sprzedaży, 
a w tej chwili proponuje się zwiększenie o 5 punktów jest to 
niepoważne traktowanie innych. 

Po krótkiej dyskusji : 

Opinia komisji: 

Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zmiany zasad 
usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz ustalenia 
liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4.5% alkoholu 
do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży-
(przesunięcie o 5 punktów na sprzedaż detaliczną). Głosowano 4 za, 1 
przeciw, 1 wstrzymujący. 

 zaopiniowano projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na 

wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz 

sołecki.  

Radny Krzysztof Bogusz zauważył, że nie było z sołtysami żadnej 
dyskusji na temat funduszu sołeckiego, dlaczego. Fundusz sołecki to 
wcale nie takie drobne kwoty  do pozyskania  tym bardziej, że na  
sesji  rok temu było powiedziane , że będzie szeroka dyskusja na ten 
temat.  

Po dyskusji: 

Opinia i wniosek komisji: 

1. Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia 
zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących 
fundusz sołecki. Głosowano 3 za, 1 przeciw, 2 wstrzymujące 

2. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przeprowadzenie 
niezwłocznie spotkania informacyjnego oraz  konsultacji z 
sołtysami w kontekście ewentualnego wyodrębnienia funduszu 
sołeckiego na rok 2018. Głosowano jednogłośnie 
 

 Przewodniczący komisji Bogusław Babicz zapoznał członków komisji z 
treścią pisma Burmistrza Brzeska w sprawie dot. Koncepcji Parku i 
Wypoczynku na Osiedlu Kopaliny – Jagiełły. 
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W szerokiej dyskusji poruszono: 

Radna Barbara Borowiecka przedstawiła swoje uwagi jakie wniosła do  
przedmiotowego projektu parku wypoczynku i rekreacji oraz wnioski 
podjęte w tym temacie. 

Członkowie komisji zapoznali się z projektem jw. oraz propozycjami 
wyznaczenia głównych ciągów pieszych  w tym projekcie. 

Radny Kazimierz Sproski zwrócił uwagę, że na tym terenie są położone 
działki gminne  na których są usytuowane ogródki działkowe , czy 
były przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami sąsiadujących bloków 
w tym temacie.  

Radna Maria Kądziołka  poprosiła by  powyższy projekt przedstawić do 
konsultacji mieszkańców Osiedla Kościuszki – Ogrodowa bo przy ich 
bezpośrednim zamieszkaniu, przy blokach będzie ten park usytuowany. 
Radna poprosiła by  decyzje podjąć po konsultacjach, które 
przeprowadzimy np. na zebraniach osiedlowych. Sama nie może 
wypowiedzieć się w imieniu mieszkańców ponieważ winni się z tym 
zapoznać. Zwołamy zebrania osiedlowe i ten projekt  przedstawimy do 
konsultacji.  

Radna Barbara Borowiecka odpowiedziała radnej, że konsultacje są 
przeprowadzane od momentu podjęcia wniosku. Te informacje są 
przekazywane mieszkańcom i mieszkańcy czekają na to miejsce 
wypoczynku. 

Radna Maria Kadziołka odpowiedziała, że wszyscy na to czekamy , 
poprosiła o informacje z kim pani przewodnicząca konsultowała z 
Osiedla Kościuszki Ogrodowa projekt. Nie jest przeciw tylko chodzi o 
to by mieszkańcy wiedzieli bo będzie to bezpośrednio przy ich 
mieszkaniach i przy ich domach. Chodzi jej tylko o to byśmy 
mieszkańcom przedstawili  projekt by wiedzieli co się tutaj będzie 
działo. Osiedle Jagiełły jest dalej po przeciwnej stronie, 
bezpośrednio są zainteresowani mieszkańcy naszych bloków dlatego 
prosi o  podjęcie wniosków po konsultacjach. 

Radna Barbara Borowiecka odpowiedziała radnej, że konsultacje będą 
następować w odpowiednim czasie. Pierwszym etapem jest konsultacja 
na komisjach , jest opiniowanie koncepcji.  

Radna Maria Kadziołka zauważyła, że konsultacje winno rozpocząć się 
od mieszkańców i dopiero potem na komisje. 

Radna Barbara Borowiecka – odpowiedziała, że wniosek ten jest od 
osiedla Kopaliny-Jagiełły, teren administracyjnie również podlega 
pod osiedle , a w tej chwili jest to gminne zadanie i teren jest 
gminny.  

Radna Maria Kądziołka uważa, że jako przewodnicząca osiedla ma prawo 
składać takie wnioski bo to dotyczy przede wszystkim mieszkańców 
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Osiedla Kościuszki – Ogrodowa- radna przypomniała którędy 
przebiegała granica Osiedla jw. 

 

Radny Kazimierz Sproski zauważył ,że boisko sportowe jest usytuowane 
15 metrów od bloku. 

Radna Maria Kądziołka  przypomniała, że zabiegaliśmy o to boisko ale 
było ono wówczas usytuowane w innym miejscu. Radna poprosiła o 
skierowanie tego projektu do konsultacji mieszkańców Osiedla 
Kościuszki – Ogrodowa. 

Przewodniczący komisji Bogusław Babicz – odpowiedział, że na pewno 
Pan Burmistrz skieruje ten projekt do konsultacji. Jest to pismo 
pana Burmistrza , a nie przewodniczącej osiedla, podpisane przez 
Burmistrza, które Pan Przewodniczący RM skierował na komisję. 

Radna Maria Kądziołka  odpowiedziała- dziwne jest, że pan burmistrz 
nie skierował tego pisma  do mieszkańców osiedla gdzie ma być to 
usytuowane. 

Przed sformułowaniem  ostatecznego wniosku w sprawie jw. Radna 
Barbara Borowiecka przytoczyła fragment sprawozdania Burmistrza 
Brzeska  przygotowanego na sesję w sprawie jw. Opiniujemy w tej 
chwili  ciągi komunikacyjne  z wykupem gruntów i prosi by to poddać 
pod głosowanie. 

Radny Kazimierz Sproski – należy mieć na uwadze byśmy nie zaszli 
zbyt daleko z projektem jeszcze przed akceptacją społeczeństwa. 
Zgadza się z tym, że projekt i tereny są osiedla Jagiełły tylko, że 
tak się akurat złożyło iż ten park sąsiaduje bezpośrednio z Osiedlem 
Ogrodowa. My nie mamy nic przeciwko parkowi tylko chodzi o to , by 
później nie było sytuacji iż zaczną się protesty mieszkańców i 
staniemy w miejscu, po co sobie to utrudniać.  

Radna Maria Kądziołka poprosiła o wyjaśnienie dlaczego takiej 
koncepcji nie otrzymaliśmy wcześniej byśmy mogli się  z nią 
zapoznać, dlaczego nie otrzymujemy materiałów na komisję. Nie 
chcecie dopuścić do wyrażenia  opinii przez naszych mieszkańców, nie 
wiadomo dlaczego, dlaczego w konsultacjach jest wymienione tylko 
jedno osiedle, które jest usytuowane całkiem po przeciwnej stronie 
drogi. 

Radny Krzysztof Bogusz przypomniał, że jest to tylko papier, podobny 
projekt był przygotowany w 2004 roku i nie zostało nic z niego 
wykonane. Nie ma się jak na razie o co kłócić, pomysł z 
konsultacjami na pewno nie jest zły. 

Radny Bogusław Babicz uważa, że  by dany projekt mógł zostać 
przedstawiony do konsultacji musi mieć najpierw opinię do takich 
konsultacji np. od komisji. 
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Radna Maria Kądziołka odniosła się do wypowiedzi radnego Bogusza iż 
jest to tylko papier – tak ale w ślad za tym idzie już kwota 30 
tysięcy złotych. Radny sądzi, że nie ma się o co kłócić , jest o co 
ponieważ to głównie mieszkańcy powinni wiedzieć o tym co tutaj 
będziemy robić. 

Radna Barbara Borowiecka dopowiedziała, że zapewnia radną iż 
mieszkańcy o tym wiedzą. 

Radna Maria Kądziołka poprosiła o podanie, którego osiedla?. Radna 
poinformowała, że wstrzyma się od wniosku jak niżej ponieważ 
pierwszym krokiem winny być konsultacje. 

Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie wniosek: 

Komisja zapoznała się z  projektem  koncepcji Gminnego Parku 
Wypoczynku i Rekreacji w  Brzesku usytuowanego na Osiedlu Kopaliny – 
Jagiełły  i pozytywnie opiniuje utworzenie tego  parku z 
równoczesnym uwzględnieniem w I etapie ciągów komunikacyjnych oraz 
wykupu działki Nr 1126/1. Głosowano 4 za, 2 wstrzymujące  

Oraz drugi wniosek w sprawie przeprowadzenia konsultacji. 

Radna Barbara Borowiecka poinformowała, że nad tym wnioskiem pracuje 
już rok czasu. Wie o konsultacjach i nie musi być podejmowany 
wniosek ponieważ konsultacje będą następstwem akceptacji przez 
merytoryczne komisje. Takie konsultacje będą przeprowadzone w 
odpowiednim czasie. 

Radna Maria Kądziołka zgłosiła formalny wniosek o przekazanie 
koncepcji Gminnego Parku Wypoczynku i Rekreacji w  Brzesku 
usytuowanego na Osiedlu Kopaliny – Jagiełły Zarządowi Osiedla 
Kościuszki – Ogrodowa celem przeprowadzenia konsultacji z 
mieszkańcami Osiedla Ogrodowa .  

Poproszona przez przewodniczącego komisji o odniesienie się do 
powyższego wniosku radnej Radna Barbara Borowiecka odpowiedziała, że 
nie będzie się odnosić do wniosku ponieważ ten wniosek był rozważany 
na sesji.  

Osobiście nie ma nic do tego wniosku i tego dokona bo to jest 
normalne, że konsultacje muszą być przeprowadzone. 

Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie wniosek: 

Komisja wnioskuje o przekazanie koncepcji Gminnego Parku Wypoczynku 
i Rekreacji w  Brzesku usytuowanego na Osiedlu Kopaliny – Jagiełły 
Zarządowi Osiedla Kościuszki – Ogrodowa celem przeprowadzenia 
konsultacji z mieszkańcami Osiedla Ogrodowa . Głosowano 5 za, 1 
wstrzymujący  

 Komisja zapoznała się z pismami PSP w Sterkowcu w sprawie 
zwiększenia czasu pracy przedszkola oraz dofinansowania zajęć 



12 | S t r o n a  
 

pozalekcyjnych i wysłuchała wyjaśnień naczelnika Wydziału EKiS w 
tym temacie. Głosowano jednogłośnie  

Do powyższych wniosków  wyjaśnień udzielił naczelnik Józef Cierniak. 

Ad.5. Komisja przyjęła protokoły z posiedzeń komisji odbytych w 
dniach: 

 11 grudnia 2015 roku – głosowano jednogłośnie; 
 21 stycznia 2016 roku – jednogłośnie; 
 17 lutego 2016 roku – jednogłośnie. 

W sprawach bieżących Radny Franciszek Brzyk odniósł się do tematu 
podziału środków finansowych związanych z konkursem ofert na 
realizacje zadań z zakresu kultury fizycznej. 

W swojej wypowiedzi radny poruszył kwestie dot: 

 potrzeby przyjęcia wcześniejszego terminu ogłaszania konkursu 
ofert jw.; 

 bezpodstawnego unieważnienia pierwszego konkursu ofert, sposobu 
przygotowywania dokumentów do konkursu; 

 braku w składzie komisji konkursowej przedstawicieli 
organizacji pozarządowych. 

 zmniejszenia kryteriów konkursowych , jeżeli  można tak robić 
np. w innych gminach to również w naszej gminie zapewne by się 
to udało; 

 dopasowania składu komisji tak by nie dochodziło do konfliktu 
interesów, ponieważ w większości gmin komisje wyznacza 
burmistrz spośród pracowników urzędu bądź zaprasza ekspertów w 
tej dziedzinie, którzy ewentualnie doradzają i wówczas ten 
konkurs jest rozstrzygany; 

 porównania dofinansowania dla OKS i pozostałych LKS i 
niezadowolenia z tego powodu wśród działaczy LKS oraz 
niektórych mieszkańców. 

W szerokiej dyskusji komisja analizowała poruszony przez radnego 
Brzyka temat jw. Członkowie komisji nawiązali do składu komisji 
konkursowej, braku w składzie komisji konkursowej przedstawicieli 
organizacji pozarządowych, publikacji wszelkich informacji w tym 
temacie w BIP, składu komisji oraz pracy tej komisji. 

Radny Franciszek Brzyk zawnioskował, by dzisiejsza jego wypowiedź 
została zawarta we wniosku komisji, by Komisja Oświaty jako komisja 
merytoryczna dołożyła starań i przygotowała jakieś  rozstrzygnięcia, 
które uproszczą te zasady.  

Na zapytanie radnej M. Kądziołka Przewodniczący Bogusław Babicz 
przybliżył w jaki sposób powyższa komisja konkursowa pracowała , jak 
przebiegała weryfikacja złożonych wniosków. 
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 Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zmodyfikowanie składu 
osobowego komisji opiniującej wnioski w   zakresie  wsparcia zadań 
publicznych związanych z realizacją zadań gminy z zakresu 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu, uproszczenie zasad 
naboru oraz wprowadzenie obsługi elektronicznej wniosków. 
Głosowano jednogłośnie 

Radny Krzysztof Bogusz zawnioskował o zamieszczenie na stronie 
internetowej niezbędnych informacji dotyczących realizacji Programu 
„500 Plus”.  

Wniosek komisji: 

 Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zamieszczenie na stronie 
internetowej niezbędnych informacji dotyczących realizacji 
Programu „500 Plus”. Głosowano  jednogłośnie  

 

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone. 

Obrady trwały od godz.  11.30 – 17.00 

 

 Przewodniczący Komisji 

 

 ………………………………………………………. 

  mgr Bogusław Babicz  

 

 

 

protokołowała: Inspektor Marta Kółkowska 


