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Rada Miejska w Brzesku 
Komisja Spraw Obywatelskich, Porządku Publicznego i Promocji 

Protokół nr 1/2020 

1 Posiedzenie w dniu 21 stycznia 2020  
Obrady rozpoczęto 21 stycznia 2020 o godz. 08:30, a zakończono  

o godz. 09:45 tego samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 5 członków. 

Obecni: 

1. Rafał Cichoński 
2. Jadwiga Dadej 
3. Marek Górski 
4. Bartłomiej Turlej 
5. Adrian Zaleśny 

Ponadto udział w posiedzeniu wzięli: 

1. Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach; 
2. Dyrektor Józef Cierniak  
3. Dyrektor BOSiR Marek Dadej 
4. Dyrektor PiMBP Karina Legutek 
5. Dyrektor MOK Beata Kądziołka 
6. Dyrektor MOPS Bogusława Czyżycka – Paryło 
7. Radca Prawny Małgorzata Domagała  

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 
Posiedzeniu komisji przewodniczył Radny Rafał Cichoński   który powitał wszystkich 
zebranych na posiedzeniu komisji. Na podstawie listy obecności Przewodniczący 
komisji stwierdził prawomocność obrad komisji. Listy obecności stanowią załącznik  do 
protokołu. 

1) Ad. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 
 
Przewodniczący Komisji Rafał Cichoński   przedstawił  proponowany 
porządek posiedzenia komisji. Zapytał, czy są uwagi do przedstawionego 
porządku posiedzenia komisji?. Uwag radnych brak – porządek posiedzenia 
został przyjęty jednogłośnie - załącznik  do protokołu. 
 
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2) 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 



2 | S t r o n a  

 

3. Informacja na temat uwag zgłoszonych do protokołu z posiedzenia komisji 
odbytego w dniu 10 grudnia  2019 r. 

4. Przyjęcie planu pracy na rok 2020. 
5. Informacja na temat planowanych imprez sportowych na terenie gminy  
6. Informacja o planowanym zbliżającym się wypoczynku zimowym dzieci i 

młodzieży. 
7. Analiza pism skierowanych do rozpatrzenia na komisje – sprawy bieżące i 

wolne wnioski. 
8. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

 

Ad. 4. Przyjęcie planu pracy na rok 2020. 
 
Komisja  jednogłośnie przyjęła plan pracy komisji na 2020 rok. 

 
Ad. 5. Informacja na temat planowanych imprez sportowych na terenie 
gminy. 
 
Członkowie komisji otrzymali sprawozdania w wersji elektronicznej – pytań do 
sprawozdań brak. 

Ad. 6. Informacja o planowanym zbliżającym się wypoczynku zimowym 
dzieci i młodzieży. 

 
Dyrektor Józef Cierniak  szczegółowo omówił informacje jw. – radni  otrzymali 
informacje w wersji elektronicznej – pytań radnych do sprawozdania Pana Dyrektora 
brak. 

Opinia komisji: 

Pozytywnie zaopiniowano informacje Dyrektora Wydziału EKiS na temat organizacji 
zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży.  

Głosowano jednogłośnie  

W tym momencie na posiedzenie Komisji przybyła zaproszona Pani Dyrektor MOPS 
Bogusława Czyżycka – Paryło, która przedstawiła członkom komisji informacje na 
temat organizacji zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży przez MPOS w Brzesku. 
Pytań radnych do sprawozdania brak. 

Opinia komisji: 

Komisja zapoznała się z informacją MOPS, na temat organizacji zimowego wypoczynku 
dzieci i młodzieży. 
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Ad. 7. Analiza pism skierowanych do rozpatrzenia na komisje – sprawy 
bieżące i wolne wnioski. 

 
 
Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach dokonał szczegółowego omówienia 
projektów uchwał w sprawach: 

1) Zmiany uchwały w sprawie  utworzenia jednostki budżetowej „ Miejskie 
Centrum  Obsługi Oświaty” w Brzesku oraz nadania jej Statutu – 
głosowano jednogłośnie – pytań radnych brak  
 

2) Przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi 
Wojewody Małopolskiego wraz z odpowiedzią na skargę – głosowano 

jednogłośnie– pytań radnych brak  
 
3) Udzielenia dotacji na prace konserwatorskie , restauratorskie i roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków -  głosowano 
jednogłośnie – pytań radnych brak  

 
4) Zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Wokowicach wchodzącej w skład 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Sterkowcu – głosowano jednogłośnie 
Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach szczegółowo omówił problem 
zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Wokowicach wchodzącej w skład 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Sterkowcu, wspomniał o Uchwale 
podjętej przez Radę Miejską w 2011 roku, która nie została zrealizowana 
ze względu na błędy proceduralne. Uchwała ta została uznana za nieważną 
przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, Naczelny Sąd Administracyjny.  
Pytań radnych brak 
 

5) Zamiaru przekształcenia Szkoły Muzycznej I Stopnia w Brzesku poprzez 
zmianę siedziby – głosowano jednogłośnie – pytań radnych brak  

 
6) Przyjęcie od Zarządu Dróg Powiatowych zadania publicznego zarządzania 

droga powiatową – głosowano jednogłośnie– pytań radnych brak  
 

 
7) Przyjęto do wiadomości Zarządzenie Burmistrza Brzeska z dnia 13 grudnia 

2019 roku Nr 376/2019. – pytań radnych brak  

 
 

8) Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie określenia inkasentów   
i stawek prowizyjnego ich wynagradzania za inkaso podatku rolnego, 
podatku leśnego, podatku od nieruchomości. Projekt uchwały omówił 
szczegółowo  Burmistrz Grzegorz Brach. Poinformował komisję, że  
w pierwszym projekcie uchwały była propozycja by  wysokość inkasa 
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wynosiła 11 procent od zebranych kwot przez inkasentów , jednak po 
rozmowie z sołtysami pan burmistrz zaproponował podniesienie  
wynagrodzenia do wysokości 15 % od zebranej kwoty wraz z roznoszeniem 
nakazów podatkowych. Zawnioskował do komisji o  podwyższenie 
proponowanej kwoty do wysokości 15 %. 
 

Radny Marek Górski zapytał  jaka będzie wysokość tej ogólnej  kwoty  po 
podwyższeniu inkasa do 15 %.  

 
Burmistrz Grzegorz Brach odpowiedział, że  cała kwota dla wszystkich inkasentów 
nie może przekroczyć wysokości 30 tysięcy złotych. 
                   
Wniosek komisji : Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie określenia 
inkasentów  i stawek prowizyjnego ich wynagradzania za inkaso podatku rolnego, 
podatku leśnego, podatku od nieruchomości i wnioskuje do Burmistrza Brzeska by 
wynagrodzenie pobranej i wpłaconej kwoty podatku rolnego, podatku leśnego, 
podatku od nieruchomości wynosiło 15 % – głosowano 4 za , 1 radny nie 
głosował. 
 
W tym momencie na salę posiedzenia komisji przybyły Panie Dyrektor MOK i PiMBP 
w Brzesku Beata Kądziołka i Karina Legutek. Panie Dyrektor omówiły Informacje 
dot. organizacji zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży, które radni otrzymali również  
w wersji elektronicznej. 
 
W posiedzeniu komisji udział wziął również Pan Dyrektor  BOSiR Marek Dadej – 
który odniósł się po krótce do przekazanej radnym pisemnej  informacji na temat  
organizacji zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży na obiektach BOSiR. Pan dyrektor 
poinformował również o planach w zakresie montażu na basenie torów przeszkód. 
Pytań radnych brak – opinia komisji: 
 
Opinia komisji:  
 
Komisja zapoznała się z informacjami MOK, PiMBP oraz BOSiR  na temat organizacji 
zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży. 
 
 Cd. omawiania tematów bieżących: 
 
Zastępca Burmistrza  Grzegorz Brach  omówił szczegółowo projekty uchwał  
w sprawach: 
 
 

9) Projekt uchwały w sprawie przekazania pisma do rozpatrzenia według 
właściwości głosowano jednogłośnie. – pytań radnych brak  
 

 
10) Następnie w dyskusji komisja  ponownie odniosła się do projektu uchwały  

w sprawie likwidacji szkoły filialnej w Wokowicach. Burmistrz Grzegorz Brach  
przedstawił swoje wątpliwości dot. likwidacji filii szkoły w Wokowicach. 
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Po ponownym zapoznaniu się z dokumentami  z roku 2011  dot. likwidacji 
szkoły w Wokowicach stwierdził  po przemyśleniach, że  Rada Miejska winna 
podjąć uchwałę  o zamiarze przekształcenia PSP w Sterkowcu poprzez 
likwidację filii szkoły w Wokowicach. 
Obecna na posiedzeniu komisji Radca prawny Małgorzata Domagała  
poparła opinię Burmistrza w kwestii jw.  
  
W dyskusji komisja odniosła się do przedstawionych informacji, szczególnie   
w kwestii zawiadamiania rodziców dzieci uczęszczających do PSP  
w Sterkowcu o tym zamiarze, w ustawowo określonym terminie. Komisja 
zwróciła uwagę na dotrzymanie tych terminów.  

 
Wniosek komisji: 
 
Po ponownym przeanalizowaniu projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły 
Filialnej w Wokowicach wchodzącej w skład Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Sterkowcu i wysłuchaniu wyjaśnień Pana Zastępcy Burmistrza,  komisja wnioskuje 
o wprowadzenie zmiany w projekcie powyższej uchwały mającej na celu 
przekształcenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Sterkowcu poprzez likwidację Szkoły 
Filialnej  w Wokowicach. Głosowano  jednogłośnie.  

Ad. 8. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

Po wyczerpaniu porządku obrad komisji Przewodniczący komisji Rafał Cichoński    
zamknął  obrady komisji. Podziękował za udział i dyskusję. (Pełna dyskusja komisji – 
płyta CD  załącznik w aktach komisji.) 

 
 

Przewodniczący komisji  
Rada Miejska w Brzesku 

(-) mgr Rafał Cichoński 

 
 

 Przygotował(a): Inspektor  Marta Kółkowska – Biuro Rady Miejskiej w Brzesku  

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


