
  
 

PROTOKÓŁ Nr 5/2016 

 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w 

Brzesku odbytego w dniu  20 maja 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. Inspektor Renata Pabian; 

4. Dyrektor MOK Małgorzata Cuber; 

5. Dyrektor PiMBP Maria Marek; 

6. Dyrektor BOSiR Marek Dadej; 

7. Inspektor Michał Kostecki; 

8. Kierownik Krzysztof Bigaj. 

 

 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.  

Przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek obrad, zawarty 

w zaproszeniu. Zaproponował zmianę w  porządku obrad komisji. 

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA po zmianach: 

1. Analiza funkcjonowania Regionalnego Centrum Kulturalno – 
Bibliotecznego w Brzesku. 

2. Analiza sprawozdań z działalności MOK i PiMBP za rok 2015. ( 
inf.email) 



  
 

3. Analiza wykorzystania środków budżetowych przez organizacje 
pozarządowe oraz zapoznanie się z przydziałem dotacji na ich 
działalność w roku 2016, realizacja Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  
(inf.email) 

4. Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji odbytych w dniach  22 
marca i  
20 kwietnia 2016 r.( protokoły są dostępne do wglądu w Biurze 
Rady Miejskiej). 

5. Wizja lokalna komisji – obiekty sportowe administrowane przez 
BOSiR Brzesko. 

6. Sprawy bieżące i wolne wnioski rozpatrzenie pism skierowanych 
do komisji i projektów uchwał na sesję RM w miesiącu czerwcu 
br.  

Porządek obrad ze zmianami przegłosowano jednogłośnie.  

Ad.1. Analiza funkcjonowania Regionalnego Centrum Kulturalno – 
Bibliotecznego w Brzesku. 
Informacje jw. przedstawiła komisji  Dyrektor PiMBP w Brzesku Maria 
Marek. Pani dyrektor przybliżyła  temat wykorzystania budynku 
Regionalnego Centrum Kulturalnego wg. poszczególnych   organizowanych 
imprez kulturalnych oraz wielkości kosztów utrzymania budynku w 
zakresie opłat za gaz, wodę , energię, telefony. Pani Dyrektor 
przedstawiła komisji wg. załącznika do protokołu  sprawozdanie z 
działalności biblioteki i filii bibliotecznych w 2015 roku. 

W dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem członkowie komisji 
zwrócili uwagę na zagadnienia dot. kosztów wynajmu kawiarenki w budynku 
RCKB, wykonanych napraw pogwarancyjnych w budynku i odszkodowania z 
tego tytułu wypłaconych przez firmę ubezpieczeniową jak również 
członkowie komisji wyrazili swoje pozytywne opinie w temacie 
działalność biblioteki. 

Ad.2. Analiza sprawozdań z działalności MOK i PiMBP za rok 2015.  
( inf.email) 
 Działalność MOKU w roku 2015 wg. załącznika do protokołu przedstawiła 
komisji Dyrektor MOPK  Małgorzata Cuber. 

Przewodniczący komisji Radny Bogusław Babicz  stwierdził, że 
działalność MOK jest bardzo szeroka , wszystkie organizowane imprezy 
są bardzo dobrze przygotowane  i mieszkańcy są bardzo zadowoleni. 

Ponadto w dyskusji komisja analizowała: 

 potrzebę zakupu samochodu dla MOK – temat omówił Naczelnik Józef 
Cierniak , 

 współpracy MOK z Młodzieżową Rada Gminy, 

 rocznych kosztów działalności MOK. 

Radna Barbara Borowiecka  odniosła się w swojej wypowiedzi do kwestii 
współpracy Zarządu Osiedla Kopaliny – Jagiełły z MRG na przykładzie 



  
 

organizacji  turnieju charytatywnego  dla K. Broszkiewicza na Orliku 
w Uszwi  i możliwości  zabezpieczenia w budżecie osiedla środków na 
ten cel. Radna zaproponowała by Dyrektor BOSiR ufundował zwycięzcom 
tego turnieju np. darmowe wejściówki na  basen. 

Ponadto w dyskusji członkowie komisji  omówili temat udziału MOKU w 
organizacji Światowych Dni Młodzieży – na zapytania radnych odpowiedzi 
udzielił Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka , który przedstawił 
komisji co w tym zakresie zostało już zorganizowane przez gminę  

Na zakończenie dyskusji Dyrektor PiMBP Maria Marek, która w 
najbliższych dniach  kończy pracę i odchodzi na emeryturę  podziękowała 
komisji za dotychczasową współpracę.  

Również przewodniczący komisji Bogusław Babicz w imieniu całej komisji  
złożył podziękowania  Pani Marii Marek, życząc dużo zdrowia i  
zadowolenia z zasłużonego wypoczynku. 

Opinie komisji: 

1.  Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdania z działalności 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku oraz Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Brzesku za rok 2015. Głosowano jednogłośnie 
 

2. Komisja ponownie wnioskuje do Burmistrza Brzeska  o zakup samochodu 
na potrzeby instytucji kultury tj. MOK oraz PiMBP w Brzesku. 
Głosowano jednogłośnie 

 

 

 W tym momencie Kierownik Biura Promocji Krzysztof Bigaj przedstawił 
komisji informacje na temat organizacji Światowych Dni Młodzieży w 
zakresie: 

 Wielkości kosztów utrzymania pielgrzymów , opłaty za media w 
placówkach oświatowych gminy Brzesko w których zostaną 
zakwaterowani pielgrzymi , kosztów zatrudnienia stróży nocnych 
przewozów MPK , sprzątania. 

Następnie Komisja zapoznała się z wirtualnym spacerem po Gminie Brzesko 
zaprezentowanym przez Kierownika Biura Promocji Krzysztofa Bigaja.   

Ad.3. Analiza wykorzystania środków budżetowych przez organizacje 
pozarządowe oraz zapoznanie się z przydziałem dotacji na ich 
działalność w roku 2016, realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. (inf.email) 
 
Komisja otrzymała informacje jw. w wersji elektronicznej. 
 



  
 

Inspektor Renata Pabian  przedstawiła komisji rozdysponowanie środków 
finansowych z funduszu alkoholowego na 2016 rok. 
Pytania członków komisji dotyczyły: 
 

 Radny Krzysztof Bogusz – zapytał w sprawie możliwości 
poprowadzenia świetlicy dla dzieci i młodzieży w Wokowicach – 
na zapytanie odpowiedziała Inspektor Renata Pabian , która 
przedstawiła jakie są możliwości utworzenia placówki wsparcia 
dziennego w Wokowicach, wielkości kosztów z tego tytułu, 
możliwości  zatrudnienia obsługi do poprowadzenia placówki, 
osobiście nie ma nic przeciwko temu by takie placówki wsparcia 
dziennego powstawały. 

 Radny Jarosław Sorys zapytał, czy w 2016 roku zostało 
zaplanowane wg. wniosku pana Komendanta Policji zadanie zakup  
„ walizki z narkotykami”. Pani Pabian odpowiedziała, że  taką 
walizką w chwili obecnej policja dysponuje, a zawarte tam środki  
wg. jej opinii są wystarczające. 
Obecny na posiedzeniu komisji Naczelnik Józef Cierniak 
stwierdził iż w jego opinii  również walizka znajdująca się w 
dyspozycji policji jest wystarczająca, przybliżył jakie są 
prowadzone działania w placówkach szkolnych w tym zakresie. 
Stwierdził,  że wszelkie podejmowane  działania przez Panią 
Koordynator w ramach  przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie 
gminy są bardzo owocne. 
Pani Inspektor Renata Pabian  stwierdziła, że w podejmowanych 
działaniach przeciwdziałania alkoholizmowi w szczególności 
chodzi o merytoryczne przygotowanie osób opiekujących  dziećmi 
i młodzieżą w czasie wyjazdów letnich, zimowych i innych zajęć. 
Najważniejsze by była prowadzona edukacja zachowania oraz 
realizowany program profilaktyczny. Oferta szkół w tym zakresie 
jest bardzo szeroka , bogata i ciekawa.  
Radny Jarosław Sorys – przypomniał, że na spotkaniu z Panem 
Komendantem Policji Pan Komendant podnosił bardzo ważne 
stanowisko  tj. rola rodziców w wychowaniu dzieci, która jest w 
dzisiejszych czasach bardzo ważna, by nie było tak iż całkowite 
wychowanie dziecka spada tylko na szkołę.  

 
W dalszej dyskusji analizowano temat dostępności dzieci i młodzieży 
zakresie narkotyków, dopalaczy i środków odurzających. Rodzice winni 
być uświadamiani i posiadać odpowiednią wiedzę np. jak nie dopuścić  
do zakupu przez dziecko dopalaczy , takie szkolenia  w każdym czasie 
mogą zostać zorganizowane. 
 
Po dyskusji opinie komisji: 
 

1. Komisja pozytywnie zaopiniowała realizację Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych za rok 
2015.Głosowano jednogłośnie 

 



  
 

 
2. Komisja  pozytywnie ocenia wykorzystanie środków budżetowych 

przez organizacje pozarządowe i przydział dotacji na te cele w 
roku 2016 . Głosowano 6 za 1 wstrzymujący 

 
 
Ad.4. Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji odbytych w dniach   
22 marca i  20 kwietnia 2016 r.( protokoły są dostępne do wglądu w 
Biurze Rady Miejskiej). 
 
Członkowie komisji Radny K. Sproski i F. Brzyk zawnioskowali by w 
protokole z dnia 20 kwietnia 2016 r. wpisać w liście obecności osób 
zaproszonych na posiedzenie komisji „Pan Jacek Pawłowski –
Stowarzyszenie Przyjaciół Sekcji Pływackiej”.  
Wniosek  został przegłosowany 3 za, 3 wstrzymujące.  
 

 Protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu 22 marca 2016 r. 
został przyjęty 6 za, 1 wstrzymujący 

 Protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu 20 kwietnia 2016 
r. z poprawkami został przyjęty jednogłośnie  

 
Ad.5. Wizja lokalna komisji – obiekty sportowe administrowane przez 
BOSiR Brzesko. 
 
Przewodniczący komisji Bogusław Babicz odczytał odpowiedź Dyrektora 
BOSiR na zarzuty Pana Jacka Pawłowskiego dot. stanu czystości 
pomieszczeń na basenie. 
 
Do zarzutów odniósł się również Dyrektor BOSiR Pan Marek Dadej, który 
poinformował, że ilość osób korzystających z basenu jest bardzo duża 
jednak zapewnił iż zawsze robi się wszystko by  porządek i czystość  
na basenie była utrzymana.  
W dyskusji komisja analizowała możliwości i sposoby  utrzymania 
większej czystości na basenie. 
 
Opinia komisji: 
Komisja zapoznała się z odpowiedzią Dyrektora BOSiR  na zarzuty zawarte 
w piśmie z dnia 20 kwietnia 2016 roku przedstawionym na ostatnim 
posiedzeniu komisji oraz wysłuchała dodatkowych  wyjaśnień Pana 
Dyrektora i przyjmuje te wyjaśnienia do wiadomości. Głosowano 
jednogłośnie  
 
W dalszej dyskusji radna Barbara Borowiecka odniosła się do protokołu 
z dnia 22 marca br. i wniosku radnej Marii Kądziołka  dot. 
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Osiedla Kościuszki – 
Ogrodowa w temacie realizacji inwestycji pn. „Gminny Park Rozrywki i 
Rekreacji w Brzesku ” usytuowanego  na Osiedlu Kopaliny – Jagiełły. 
Zapytała radną Kądziołka, czy otrzymała projekt do konsultacji i czy  
zostały już przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami Osiedla 



  
 

Kościuszki – Ogrodowa oraz  jakie jest zdanie mieszkańców w tym 
temacie. 
 
Radna Maria Kądziołka odpowiedziała, że konsultacje będą 
przeprowadzone. 
 
Jeżeli nie są przeprowadzone jeszcze konsultacje z mieszkańcami radna 
Barbara Borowiecka  zwróciła się do radnego K. Sproskiego w sprawie 
jego wypowiedzi dot. usytuowania boiska sportowego, gdzie na ostatniej 
sesji radny uzależnił budowę dróg od głosowania za tym projektem. 
Chciałaby by radny ponownie sprawdził tą koncepcję i wziął pod uwagę, 
że koncepcja zawsze może być zmieniona. Jeśli będą uwagi w stosunku 
do boiska sportowego to informuje iż wcale boisko nie musi być 
uwzględnione w tej koncepcji , prosi by to było zgłoszone na piśmie. 
Radna przypomniała, że w sprawozdaniu burmistrza było zawarte iż 
konsultacje dot. tylko jednego osiedla , które wnioskowało o ten park 
teren jest gminny i konsultacje będą przeprowadzone na pewno w 
odpowiednim czasie. Zapytała czy radnej przekazano projekt parku. 
 
Radna Maria Kądziołka odpowiedziała, że  nie przekazano jej projektu, 
sama go pozyskała. Radna odniosła się do wypowiedzi radnego Sproskiego 
w sprawie boiska sportowego , chodziło wówczas o to by pierwszym etapem  
projektu, który kiedyś  miał być zrealizowany było usytuowanie boiska 
sportowego jak najdalej odsuniętego od bloków mieszkalnych i w tej 
właśnie kwestii wypowiedział się radny Sproski. Chodzi o to by boisko 
było wybudowane tylko jak najdalej od mieszkań. 
 
Radna Barbara Borowiecka – dodała, że wniosek był osiedla i boisko 
zostało uwzględnione tylko dlatego oraz dołączone do tej koncepcji 
ponieważ taki był kompromis. 
 
Radny Kazimierz Sproski wyjaśniła iż od samego początku był  planowany, 
i projektowany sięgacz, na wysokości bloku nr 14, by np. umożliwić 
służbom ratunkowym dotarcie w razie potrzeby jak najbliżej bloków. 
Chodzi o to by ten sięgacz był zachowany , a do pozostałych rzeczy nie 
ma nic. 
 
Radna Maria Kadziołka zapytała radną Borowiecką o jakim kompromisie 
mówi skoro pani z nami nie dyskutowała ?. 
 
Następnie komisja udała się na wizję lokalną zgodnie z planem 
posiedzenia komisji.   
 
Po dokonanej wizji lokalnej na obiektach BOSiR tj. basen i Kręgielnia 
komisja odbyła dyskusję w tematach: 
 

 ufundowania przez dyrektora BOSiR  w miarę możliwości nagrody w 
formie bezpłatnych wejściówek na basen dla zwycięzców turnieju  



  
 

charytatywnego dla K. Broszkiewicza z udziałem Młodzieżowej Rady 
Gminy, do propozycji odniósł się Pan Marek Dadej Dyrektor BOSiR, 

 zabezpieczenie w roku bieżącym środków finansowych na wykonanie 
projektu przebudowy dachu na budynku Krytej Pływalni nad częścią 
administracyjno – gospodarczą, 

 o zabezpieczenie w roku bieżącym środków finansowych na wykonanie 
projektu wymiany  ciągu wentylacyjnego na niecce basenowej Krytej 
Pływalni, 

 o rozważenie możliwości zakupu  przenośnej mini trybuny do 
budynku Kręgielni, 

 wyposażenie lokalu komunalnego przy ul. Rynek 16 w Brzesku i 
uruchomienia  tam Punktu  Informacji Turystycznej w związku ze  
Światowymi Dniami Młodzieży. 

 
Wnioski komisji po wizji lokalnej: 
  

1. Komisja  wnioskuje  do Burmistrza Brzeska  o zabezpieczenie w 
roku bieżącym środków finansowych na wykonanie projektu 
przebudowy dachu na budynku Krytej Pływalni nad częścią 
administracyjno – gospodarczą. Głosowano jednogłośnie  

 
2. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zabezpieczenie w roku 

bieżącym środków finansowych na wykonanie projektu wymiany  ciągu 
wentylacyjnego na niecce basenowej Krytej Pływalni. Głosowano 
jednogłośnie 

 
3. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o pilne  przekazanie w 

administracje BOSiR pozostałej części budynku  zlokalizowanego 
przy Kortach tenisowych  przy ul. Świerkowej wraz z terenem po 
dawnym basenie. Głosowano jednogłośnie 

 
4. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o rozważenie możliwości 

zakupu  przenośnej mini trybuny do budynku Kręgielni. Głosowano 
jednogłośnie 

 
5. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska  o wyposażenie lokalu 

komunalnego przy ul. Rynek 16 w Brzesku i uruchomienia  tam 
Punktu  Informacji Turystycznej w związku ze  Światowymi Dniami 
Młodzieży. Głosowano jednogłośnie 

 
Ad.6. Sprawy bieżące i wolne wnioski rozpatrzenie pism skierowanych 
do komisji i projektów uchwał na sesję RM w miesiącu czerwcu br.  
Brak. 

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone. 

Obrady trwały od godz. 8.00-12.30  

Przewodniczący komisji  

mgr Bogusław Babicz 



  
 

protokołowała: 

Inspektor Marta Kółkowska  


