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P R O T O K Ó Ł NR LXI/2010

z obrad LXI Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbytej w dniu
1 października 2010 r o k u
w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51.
Obradom sesji przewodniczył radny Krzysztof Ojczyk Przewodniczący Rady Miejskiej
w Brzesku. W sesji udział wzięło 19 radnych :

Radny (a) :
1. Adamczyk Marek,
2. Ciurej Tadeusz,
3. Chmielarz Ewa,
4. Chruściel Józef,
5. Góra Stanisław,
6. Kądziołka Maria,
7. Klimek Leszek,
8. Klimek Mieczysława
9. Kramer Jadwiga
10. Kubas Józef,
11. Kucia Maria,
12. Kwaśniak Adam,
13. Milewski Stanisław,
14. Ojczyk Krzysztof,
15. Pacewicz-Pyrek Katarzyna,
16. Pasierb Tadeusz,
17. Pikuła Lech,
18. Smołucha Adam
19. Warzecha Apolonia,

Radni nieobecni :
1. Brzyk Franciszek
2. Wiśniowski Mirosław
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Ponadto udział w sesji wzięli:
1. Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka,
2. Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel,
3. Skarbnik Gminy Celina Łanocha,
4. Zaproszeni goście wg załączonej listy obecności.
Ad.1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk otworzył obrady LXI Nadzwyczajnej sesji
Rady Miejskiej w Brzesku. Poinformował, iż sesja została zwołana na wniosek Burmistrza
Brzeska .
Powitał zebranych na sali obrad radnych, Pana Burmistrza, Panią Skarbnik, zaproszonych gości i
stwierdził, że na stan 21 radnych w obradach sesji uczestniczy 19 radnych, a więc wymagana
liczba radnych do podejmowania prawomocnych uchwał.
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poinformował, że projekt porządku obrad
wraz z materiałami został radnym doręczony w ustawowym terminie, w związku z czym
zapytał, czy wszyscy radni otrzymali materiały na dzisiejszą sesję?. Uwag brak. Przewodniczący
przedstawił porządek obrad sesji zgodnie z wnioskiem Burmistrza Brzeska o zwołanie sesji
nadzwyczajnej
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zapytał czy pan Burmistrz, chciałby zgłosić uwagi do
porządku obrad?.
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek w imieniu burmistrza

zgłosił wniosek o poszerzenie

porządku obrad sesji, o podjęcie opinii w sprawie ustalenia stawki czynszu dla Małopolskiej
Szkoły Wyższej w Brzesku.
Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel - przypomniał, że członkowie

Komisji Gospodarki

Komunalnej i Gospodarki Finansowej mieli przyjemność opiniować już wysokość stawki.
Opinie tych dwóch komisji miały być już podstawą do przedłużenia tej umowy , jednak w środę
odbyło się posiedzenie Rady Patronackiej MSW , i Rada ta zawnioskowała do Pana Burmistrza,
aby niezależnie od wcześniej podjętych ustaleń jeszcze raz spotkać się z władzami uczelni z
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panem Rektorem i Panią Kanclerz i jeszcze raz popracować nad warunkami tej umowy. Do
takiego spotkania za zgodą Pana Burmistrza doszło w dniu wczorajszym , skutkiem tego
spotkania po ponownym przedyskutowaniu wszelkich aspektów
zakończono na zaproponowaniu

funkcjonowania uczelni

innej stawki niż to wcześniej ustalono na komisjach.

Ostateczna stawka czynszu zaproponowana na negocjacjach i o która będziemy Radę Miejską
prosić to jest stawka ponad dwukrotnie wyższa od obecnie obowiązującej, tj. 4,00 zł/1m2
powierzchni użytkowej. W związku z tym wnioskuje o przyjęcie pkt.4. do porządku obrad .
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zapytał radnych czy są pytania w związku z
przedstawionym wnioskiem o zmianę porządku obrad sesji?.
Pytań brak .
W związku z powyższym Przewodniczący przypomniał, że w trybie nadzwyczajnej sesji
możemy wprowadzić do porządku obrad kolejne punkty tylko i wyłącznie na wniosek
zwołującego sesję, oraz po uzyskaniu bezwzględnej większości głosów radnych za tj.11 głosów
„za”.
Następnie przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie w
pkc.4 porządku obrad LXI sesji Rady Miejskiej w Brzesku wyrażenie opinii na temat stawki
czynszu dla Małopolskiej Szkoły Wyższej w Brzesku.
Radny Józef Kubas – stwierdził, że przy

tym pkc.4. przedstawić informacje na temat

działalności Małopolskiej Szkoły Wyższej . Na sesji winna być obecna Pani Kanclerz, aby
mogła powiedzieć o co tutaj dokładnie chodzi. Niektórzy z nas nawet nie wiedzą jak wygląda
Pani Kanclerz MSW. Byłoby to bardzo „smaczne”, aby przedstawiciel tej uczelni tutaj się
pojawił, takie są zasady.

Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel wyjaśnił, że Pani Kanclerz MSW w Brzesku jest zawsze
mile widziana. Jest zapraszana zawsze wówczas kiedy tylko o MSW rozmawiamy. Członkowie
Komisji Gospodarki Komunalnej mieli okazje rozmowy z Panią Kanclerz. Z powodów
obiektywnych /tak wyjaśniono/ pani kanclerz nie mogła być obecna na posiedzeniu Komisji
Gospodarki Finansowej. Stara umowa obowiązywała do wczoraj, nowa winna zostać podpisana
dzisiaj , w związku z tym spotkaliśmy się wszyscy wczoraj w godzinach popołudniowych aby
negocjować stawki . Rozstaliśmy się w atmosferze konsensusu .W dniu dzisiejszym, w związku
z tym, że wstawiamy w trybie pilnym ten punkt ciężko było zapraszać władze uczelni z godziny
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na godzinę. Jeśli radni chcą uzyskać informacje na temat działania szkoły to takie informacje
zostaną radnym przedstawione.
Po wyjaśnieniach Zastępy Burmistrza Jerzego Tyrkiela Przewodniczący Rady Miejskiej poddał
pod głosowanie wniosek o wprowadzenie w pkc.4 porządku obrad LXI sesji Rady Miejskiej w
Brzesku wyrażenie opinii na temat

stawki czynszu dla Małopolskiej Szkoły Wyższej w

Brzesku.
Wniosek głosowano 15 za, 1 przeciw , 2 radnych nie głosowało przewodniczący stwierdził,
ze bezwzględną większością głosów na wniosek Burmistrza Brzeska pkt. 4 został
wprowadzony do porządku obrad sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk przedstawił porządek obrad sesji.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad .
2. Przedstawienie porządku obrad .
3. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic
m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
4. Wyrażenie opinii na temat stawki czynszu dla Małopolskiej Szkoły Wyższej w
Brzesku.
5. Zamknięcie obrad sesji .

Ad.3. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic
m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek objaśnił projekt uchwały jw.
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk odczytał projekt uchwały i
poddał go pod głosowanie . Został przyjęty jednogłośnie (18 radnych obecnych podczas
głosowania) jak niżej:
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Uchwała Nr LXI/416/2010
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 1 października 2010 roku
w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz
wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu)

Ad.4. Wyrażenie opinii na temat

stawki czynszu dla Małopolskiej Szkoły Wyższej

w Brzesku.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zapytał radnych czy są pytania ?.
Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek zapytała, co stanie się wówczas jeżeli Rada Miejska
negatywnie zaopiniuje wysokość stawki 4zł/za 1m2 powierzchni dla MSW?.
Zastępcą Burmistrza Jerzy Tyrkiel odpowiedział, nasza analiza stosownych uchwał wraz z
uchwałami zmieniającymi wskazują na to, że opinia pozytywna jest konieczna, aby tą stawkę
zrealizować. Przypomniał, że oprócz stawki mówiliśmy również o innych aspektach
funkcjonowania tej szkoły. Niezależnie od stawki czynszu , była to bardzo ważna sprawa
kolejnego okresu najmu. Poprzednie dwie umowy były na czas określony. Pierwsza z tych
umów rozpoczęła sie w roku 2004, druga w roku 2007 i zakończyła sie w dniu wczorajszym.
Propozycja ze strony MSW była taka, aby kolejna umowa była juz umową na czas nieokreślony
propozycja ze strony gminy nie mogła podążać tym samym tropem i musiała być inna. W tym
zakresie osiągnęliśmy konsensus, choć nie buło łatwo , umowa zostanie zawarta na czas do 30
czerwca 2012 roku .Ta propozycja bierze sie stąd, ze w jesieni roku 2012, co jest już wyliczone
będziemy mieli wyraźnie zwiększone potrzeby lokalowe w SP nr 2 związane z reformą
sześciolatków. Równolegle z propozycją czasu umowy i informacją, ze należy zmienić
lokalizację, zaproponowaliśmy MSW nową lokalizację budynku starej poczty na ul. Browarnej.
Zaproponowaliśmy również pomoc w wykonaniu modernizacji tego budynku . Ta koncepcja
została ciepło przyjęta na pierwszym spotkaniu, na kolejne spotkanie będziemy sie umawiać z
władzami uczelni. Po odnowieniu budynku poczty może się okazać, że koszty funkcjonowania
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mogą być niższe i będzie to mogło być bezpłatne użyczenie tego obiektu. W przypadku innych
lokalizacji, pracujemy nad już gotowymi lokalizacjami , takimi które by spełniały warunki
MSW. Dokładne informacje w tym zakresie przedstawimy do końca br. Nie wykluczona jest
również wersja, która jest najlepsza dla MSW to jest powrót po 30 czerwca 2012 roku do
umowy najmu dokładnie w tym samym miejscu. Wynajem będzie możliwy dopiero wówczas
jeśli reforma 6- latków zostanie cofnięta. Odbyła się również dyskusja dot. odzyskania przez
PSP Nr 2 pomieszczeń kwestury .
Zaproponowana stawka jest blisko 3 razy większa od stawki aktualnej. Chcielibyśmy aby ta
stawka odnosiła się do wielkości rynkowych, ale wielkości związanych z wynajmowaniem
pomieszczeń oświatowych.
Następnie Pan Burmistrz przybliżył jak przebiegały negocjacje

związane z ustaleniem

wysokości stawki czynszu dla MSW w Brzesku.
Burmistrz Grzegorz Wawryka przypomniał, że negocjacje trwały dość długo, nie było tutaj
winy żadnej ze stron. Ostatecznie uzgodnienia zapadły i poprosił radnych

o pozytywne

zaopiniowanie tej propozycji stawki ponieważ czas podpisania umowy upłynął .Szkoła
funkcjonuje na terenie naszego powiatu i gminy, funkcjonuje już kilka lat .Stawka wzrosła w
chwili obecnej prawie 3 krotnie, więc postęp jest znaczący. Winniśmy mieć na uwadze, że jako
samorząd winniśmy to szkolnictwo wyższe wspierać. Poza wielkością stawki były negocjowane
również inne sprawy. Myśli, że sprawy idą w dobrym kierunku i wszyscy będą zadowoleni z
tego. Burmistrz przeprosił ,że w takim tempie ten temat jest dzisiaj przedstawiany na sesji, ale
negocjacje zakończyły się w dniu wczorajszym .
Radny Józef Kubas pytał dlaczego brak jest na Sali przedstawiciela MSW?. Na ten temat
będziemy przy najbliższej okazji mogli podyskutować.
Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel nawiązał do ostatnio odbytego posiedzenia Komisji Oświaty
Kultury i Sportu, mówiono min. o Stowarzyszeniu Wzrastanie które prowadzi szkoły katolickie
w Brzesku, gdzie

zgłoszony został wniosek o możliwości rozwoju bazy szkoły przez

wykorzystanie budynku poczty przy ul. Browarnej. Jeżeli zaproponowano MSW adaptacje
budynku starej poczty , to mając równolegle wniosek od Pani Babiczowej w zakresie potrzeb
szkoły w tym zakresie .Okazuje się, że potrzeby MSW mieszczą się dokładnie w czasie , bo w
weekend mogłaby funkcjonować szkoła wyższa, a w dni robocze gimnazjum i liceum.
Wzmacnia to argumentację, która by była potrzebna, innego niż wcześniej planowane
zagospodarowanie poczty, o czym wcześniej dyskutowaliśmy na komisjach min na komisji
Mieszkaniowej o adaptacji budynku na mieszkania socjalne.
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Radna Jadwiga Kramer stwierdziła, że nie byłaby sobą gdyby nie zabrała głosu w tej sprawie.
Jest członkiem Komisji Gospodarki Komunalnej oraz Komisji Gospodarki Finansowej, chodzi
jej o jawność życia publicznego. Jest to bardzo ważny element . Nie jest przeciwko MSW, ale
bez szkoły podstawowej nie może być szkoły wyższej . Nie wolno nam dopuścić do tego, aby
Pani dyrektor szkoły podstawowej była upokarzana, bo pani kanclerz nie stanęła na wysokości
zadania . Uwłaczało jej godności rozmowa z Panią Dyrektor jako tą, która ma uprawnienia
władcze do negocjowania czynszu, gdyż ma budynki oddane w trwały zarząd. Nastąpiło tutaj
pomieszanie pojęć. Myśmy sami doprowadzili do tego, że pani kanclerz kuchennymi drzwiami z
panami burmistrzami dokonała uzgodnień, ale po drodze zgubiliśmy człowieka. Pani kanclerz
ma dyskomfort, że musi negocjować , ale z panią dyrektor ani razu nie usiadła do stołu rozmów.
Pani dyrektor przesłała na ręce Pani Kanclerz propozycje umowy z prośbą o negocjacje, że
stawka 8 zł, wyjściową do rozmów, przy podstawowej stawce 13 zł. Niestety pani kanclerz nie
podjęła rozmów , bo burmistrz, rada w ramach nadzoru mogła określić ramy, w których Pani
dyrektor powinna zawrzeć te swoje negocjacje. W tym przypadku widzimy, że wszystko się
dzieje w tym kierunku, aby pomóc Pani Kanclerz, a nie swojej jednostce finansowanej i
prowadzonej przez Gminę. Ponownie poinformowała , iż nie jest przeciwko WSE, bo jest to
dobrodziejstwo dla szerokiej rzeszy młodzieży naszej gminy i gmin ościennych. Jej się to nie
podoba. Z całym szacunkiem do Pana Burmistrza i Zastępcy Burmistrza jako osób i Urzędu
również, tak nie powinniśmy robić, należy uderzyć się w piersi . Jak my teraz wyglądamy,
gdyby dzisiaj Pani dyrektor PSP Nr 2 złożyła

dymisje to nie byłaby wcale tym faktem

zdziwiona, bo honor by jej na to nie pozwalał. Oprócz honoru niewiele jest w stanie człowiek
dla siebie zatrzymać. To co sie podziało w tym miejscu na ten temat, jest dla niej bardzo
niesmaczne. Dlaczego upokarza się dyrektora szkoły , naszej szkoły, który tym zarządza?. Pani
dyrektor została upokorzona. Pani kanclerz uznała, że nie będzie rozmawiać z pantoflami tylko z
głową .Nie wie jakie radni odnieśli wrażenie ,ale dla niej jest to naprawdę niesmaczne. Pani
kanclerz nie stanęła na wysokości zadania ,bo ma problem z tym, że musi rozmawiać z kimś
maluczkim, to jest miara człowieka.
Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel - odpowiedział, należy tutaj coś wyjaśnić i pewne rzeczy
sprostować . Po wysłuchaniu wypowiedzi radnej Kramer ,zastanawia się na jakiej podstawie ,
gdyż był uczestnikiem wszystkich spotkań w tej sprawie. Wspominał już wcześniej, że nie było
żadnych zaniedbań ze strony gminy jeśli chodzi o zaproszenie na spotkanie, przygotowanie i
zachowanie na spotkaniu, począwszy od pani dyrektor, poprzez Naczelnika Wydziału Oświaty.
Nie sam powinien to oceniać ale względem siebie nie ma również nic

do zarzucenia

Niezręcznie mu mówić o uczestnictwie swojego przełożonego w tych spotkaniach, ale to co Pan
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Burmistrz powiedział przed chwilą do radnych to zostało dokładnie powiedziane na spotkaniu z
Panią kanclerz , co nie znaczy że pani kanclerz się z nami nie spotykała. W pierwszym spotkaniu
pani kanclerz nie mogła uczestniczyć ponieważ zaproszenie otrzymała w czasie zagranicznej
podróży służbowej. Umówiliśmy się w ten sposób, że spotykamy się i rozmawiamy z osobą
upoważnioną i takie spotkanie się odbyło. Rozmawialiśmy z dyrektorem administracyjnym ,
który był w kontakcie tak z Panią Kanclerz jak i rektorem uczelni. Kolejne spotkania z uwagi na
terminy, to musiały juz być spotkania na komisjach Gospodarki Komunalnej i Finansowej z
udziałem pani kanclerz na jednej z nich .Odbyło się również w dniu wczorajszym spotkanie w
którym uczestniczyła pani kanclerz łącznie z panią dyrektor w jego biurze. Pozwoli sobie nie
komentować zachowania Pani kanclerz bo ma szacunek dla kontrahenta, jeśli radni mają jakieś
odczucia na ten temat to oczywiście je szanuje. Odniósł się do przedstawionych uwag, bardzo
nieeleganckich, co podkreślił , na temat sposobu współpracy pana burmistrza, czy też
współpracy ze strony jego osoby, lub Naczelnika Wydziału Oświaty
Dyrektor Białką. Absolutnie nie zgadza się

i współpracy z Panią

z tym i protestuje przeciwko tego rodzaju

stwierdzeniom. Te stwierdzenia sa nieprawdziwe , nieuprawnione i obrażają pana burmistrza ,
jego osobiście i myśli że panią dyrektor również. Z całą mocą zaprotestował przeciwko takiemu
stawianiu sprawy.
Radna Jadwiga Kramer zgłosiła wniosek o zaopiniowanie wysokości stawki 5,50 za 1m2 dla
MSW w Brzesku, to jest w takiej wysokości jaka została zaopiniowana przez dwie komisje Rady
Miejskiej , na których były omawiane stawki oraz przegłosowane.
Radny Józef Kubas, nie zgodził się z tym, że nie została zaproszona Pani Kanclerz lub
kogokolwiek z uczelni. Poinformował, że nie wszyscy obecni znają nawet twarz Pani Kanclerz,
a uważa, że pewien szacunek zobowiązuje. Radny poinformował, że nie wyobraża sobie, jako
były nauczyciel, aby w szkole podstawowej występowała dwuzmianowość dlatego, że część
powierzchni zajmuje Małopolska Szkoła Wyższa, ale pomimo tego, jest za tym, aby w Brzesku
funkcjonowała MSW w Brzesku, ponieważ jest to promocja naszej Gminy. Radny stwierdził, że
dobrze, iż budynek starej poczty obecnie jest w cenie, a MSW w Brzesku mogłaby ten budynek
wyremontować i była by to dobra przyszłość.
Zastępca Burmistrza Brzeska Jerzy Tyrkiel, poinformował, że w całości zgadza się z każdym
wątkiem wypowiedzi Radnego Józefa Kubasa.
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Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, uważa, że powinni problemy rozwiązywać i dlatego
poprosił, aby wypracować rozwiązanie. Oddelegował, Zastępcę Burmistrza Jerzego Tyrkiela aby
negocjował i wspierał Panią Dyrektor Urszulę Białkę, ponieważ tak zostało ustalone. Burmistrz
proponował, aby to rozwiązanie przyjąć, ponieważ było ono wypracowane i zaproponowane.
Burmistrz zdaje sobie sprawę, że w jakiś sposób „pójdą na rękę” MSW w Brzesku, co do
pomieszczeń stoją na stanowisku, że na pewno szkoła podstawowa nie będzie miała problemów,
temat kwestury został już wyjaśniony. Mają na uwadze, że jeśli za 2 lata sześciolatki pójdą do
szkoły to pierwszeństwo będą miały dzieci ze szkoły podstawowej, ponieważ są to nasze dzieci
i w pierwszej kolejności trzeba się nimi zatroszczyć.
Radny Tadeusz Pasierb, zadał pytanie, czy ta stawka pozostała na 2 lata, czy będzie
waloryzowana o wskaźnik inflacji, oraz zapytał o kwesturę?.
Zastępca Burmistrza Brzeska Jerzy Tyrkiel, poinformował, że jest to sukces negocjowanego
waloryzacja, kwestura jest potrzebna przede wszystkim Szkole Podstawowej nr 2 w Brzesku jak
również Małopolskiej Szkole Wyższej w Brzesku. W ciągu najbliższego kwartału jeśli będzie
taki zapis w umowie, bądź będzie potrzeba „zaadoptować” dodatkowe pomieszczenia, będzie
najlepsze rozwiązanie, rozstrzygnięty z punktu widzenia architektonicznego nie zapominając o
kosztach.
Radny Józef Chruściel, zapytał, czy jako Rada muszą podejmować taką opinię z tego względu,
że Dyrektor Szkoły ma to w swoim zarządzie?
Zastępca Burmistrza Brzeska Jerzy Tyrkiel, poinformował, że po uzgodnieniu z radcą prawnym
oraz Panem Sekretarzem stoją na stanowisku, by Radni przyjęli opinię.
Radny Stanisław Góra, uważa, że MSW w Brzesku na początek otrzymała bardzo niską stawkę
czynszu to jest kwota 1,50 zł. była to stawka, aby szkoła mogła zaistnieć i tzw. „rozkręciła”
Z kolei obecne podwyższenie stawki jest około 300 - 400 % należy rozumieć, to jest
„podciągnięcie” dość radykalne. Radny zadał pytanie, czy przez ten okres MSW w Brzesku czy
jakiekolwiek starania lub jakieś inwestycje podejmowała czy są widoczne działania? Jeśli są
pozytywne działania to na ten krótki okres czyli dwa lata, jeśli otrzymają tą stawkę to jest to do
przyjęcia. Ta szkoła jest Brzesku potrzebna, ponieważ, jest możliwość kształcenia się na
miejscu.
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Zastępca Burmistrza Brzeska Jerzy Tyrkiel, dodał, że zespół do negocjacji był powołany w taki
sposób, iż negocjowały te osoby, które powinny negocjować, jeżeli negocjacje trwały na dwóch
komisjach to jest coś takiego, iż jest poza standardem. Jeżeli w sposób nieplanowany Pan Poseł
Jan Musiał, Przewodniczący Rady Patronackiej MSW w Brzesku postawił Zastępcę Burmistrza
przed gronem 15 osób, gdzie połowa osób była profesorów, a druga połowa to sami księża na
pozycji takiej, że on w sposób nieplanowany i nie będąc uprzedzony był postawiony w sytuacji
takiej, że poproszono go, aby negocjować umowę to trudno już o większą otwartość. Pani
Dyrektor, złożyła rezygnację z uczestnictwa w Radzie Patronackiej MSW w Brzesku i ta
rezygnacja spotkała się z przychylnym przyjęciem ze strony Zastępcy Burmistrza Jerzego
Tyrkiela i on zrelacjonował cały szereg spotkań włącznie z Radą Patronacką MSW w Brzesku.
Małopolska Szkoła Wyższa w Brzesku wydała w granicach 35-40 tysięcy złotych na inwestycję,
jak podała Pani Kanclerz. Faktem jest, że pomieszczenia zostały oddane w doskonałym stanie
i ma wrażenie, że są utrzymywane w dobrym stanie. Zapytał retorycznie, czy w porządku jest
nieeleganckie zachowanie osoby, która jest Posłem na Sejm RP wobec członka Rady
Patronackiej Pani Dyrektor, jeśli Pani Dyrektor składa rezygnację i prosi Pana Posła, aby treść
tej rezygnacji odczytać na spotkaniu Rady Patronackiej, a w zamian za to nie wiedział, że coś
takiego nastąpiło. Jako przedstawiciel Burmistrza Brzeska, został zaatakowany przez członków
Rady, że Pani Dyrektor nie ma na spotkaniu. Można sobie wyobrazić w jakim klimacie odbyła
się dyskusja.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, poinformował, że jest
zdruzgotany tym co usłyszał. Poinformował, że odechciało mu się na ten temat już dyskutować.
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzesku Urszula Białka, poinformowała, że
jest stroną w tych negocjacjach, nie będzie komentować zachowania Pani Kanclerz w stosunku
do jej osoby i pozostałych członków Rady Patronackiej czy pracowników MSW w Brzesku.
Poparcie i współpraca ze strony Pana Burmistrza i bezpośrednio przełożonego Pana Naczelnika
Józefa Cierniaka było bardzo duże, wręcz w pracy mówiono, że częściej jest w Urzędzie niż
w szkole. Umowa docelowa będzie podpisana do 2012 roku ta kwestura do niej wróci, od
stycznia jest tam okablowanie, trzeba czasu aby to wszystko przenieś. Wysokość stawki będzie
do dyspozycji Rady Miejskiej, ponieważ to wpływa na konto budżetu miasta. Pani Dyrektor,
dodała, że przyjęła zaproszenie do Rady Patronackiej myśląc, że będzie szkołą, która będzie
mogła przyjmować na praktyki studentów, głównie na praktyki do dzieci tych specjalnej troski,
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Udział dało się wykonać coś wspaniałego bo
„wypuścili” dwie klasy integracyjne do gimnazjum, gdzie dalej oni są klasami integracyjnymi,
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dalej bardzo mocno współpracują, ponieważ „wyszła z pod skrzydeł” Pani Dyrektor Wójciak
u której są klasy integracyjne. Pani Dyrektor podziękowała za wsparcie jej szkoły, dzięki czemu
udało się wiele rzeczy wykonać. W ostatnim czasie odbyła się wizytacja z kuratorium oświaty,
gdzie Pani wizytator sprawdzała jak realizują orzeczenia, nie było żadnych zastrzeżeń wręcz
parę dokumentów zostało skserowanych jako wzorcowe. Wydawało się Panu Dyrektor, że uda
się jej wpoić nowym pedagogom z MSW w Brzesku, jednak w sytuacji jakiej została postawiona
po prostu stwierdziła, że nie tędy droga i postanowiła zrezygnować z udziału w Radzie
Patronackiej. Natomiast podkreśliła, że wsparcie ze strony Urzędu oraz Radnych było i
w dalszym ciągu jest ogromne.
Zastępca Burmistrza Brzeska Jerzy Tyrkiel, uzupełniając dodał, że w trudnych warunkach i w
krótkim czasie zespół negocjacyjny powołany przez Pana Burmistrza Brzeska wypracował
dobry konsensus dla szkoły podstawowej nr 2 zarówno dla Pani Dyrektor jak również, dla jej
podopiecznych ale taki, który został dobrze pozytywnie odebrany, równocześnie poprosił
radnych, aby pozytywnie zaopiniowali te stawki, które zostały wypracowane.
Radna Jadwiga Kramer, poinformowała, że cała jej wypowiedź sprowadzała się do tego, żeby
to pro przeciw formie i naciskom politycznym członków Rady Patronackiej.
Zastępca Burmistrza Brzeska Jerzy Tyrkiel, stwierdził, że mógł źle zrozumieć radną Jadwigę,
za co przeprosił.
Radna Maria Kądziołka, dodała, że w wyjaśnieniach Pana Burmistrza rozjaśniły się pewne
sprawy i dodała, że smutnym jest fakt, że w taki sposób osoby zajmujące tak znaczące
stanowiska i funkcje, swoje naciski przekładają na nich wszystkich. Radna poinformowała, że
szkoda, iż na posiedzenie Rady Patronackiej nie zostali zaproszeni radni, szczególnie Ci radni,
którzy na ten temat już wcześniej debatowali, czyli z dwóch komisji stałych: Komisja
Gospodarki Komunalnej oraz Komisja Gospodarki Finansowej. Radna dodała, że pewne
zachowania nie mieszczą się w żadnym kanonie norm obowiązujących, zaproponowała
rozwiązanie, zapytała: Czy nie można by przyjąć stawki 4 zł na okres jednego roku? Po roku
negocjować stawki i sukcesywnie dojść do godnej stawki. Radna złożyła to jako formalny
wniosek.
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Zastępca Burmistrza Brzeska Jerzy Tyrkiel, poinformował, że apeluje jednak, aby zaopiniować
stawkę dla całego okresu trwania umowy, ponieważ jeśli upłynie rok, to zostanie 9 miesięcy
i jest to zbyt krótki.
Radny Józef Kubas skomentował, że nie wie o co w tym wszystkim chodzi, czy chodzi o
stawkę czy chodzi o to, żeby zadbać o szkołę o jej prawidłowe funkcjonowanie? Poinformował,
że na komisjach została przyjęta stawka 5,50 zł.,i została pozytywnie zaopiniowana, po czym
dodał, że zastanawia go fakt, jak Ci radni zagłosują w obecnej sytuacji?
Zastępca Burmistrza Brzeska Jerzy Tyrkiel, dodał, że ceni sobie opinie i dyskusje na oby
dwóch komisjach. Burmistrz dodał, że po obradach dwóch komisji, został zaproszony przez
Radę Patronacką do dyskusji. Po argumentacjach profesorów nie łatwo jest się z nimi spierać, po
owocnej dyskusji wypracowano taką stawkę i nie ma sensu się spierać.
Radna Apolonia Warzecha, zaproponowała, aby po tej długiej dyskusji zaopiniować stawkę
w wysokości 4,00 zł. na 2 lata, tym bardziej, że tam uczą się nasze dzieci.
Radna Mieczysława Klimek, poinformowała, że miastu są potrzebne pieniądze lecz szkoła to
nie zakład produkcyjny i zależy wszystkim na tym, aby młodzież była wykształcona, ponieważ
to jest przyszłość.
Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek, poinformowała, że podczas obrad na jej komisji spotkała
się z ogromem nieprzyjemności i dziwi się, że Rada Patronacka nie zaprosiła jej na negocjacje,
jakie zostały prowadzone, dodała, że jest jej przykro z tego faktu.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, skierował zapytanie do Pani
Dyrektor, kiedy kwestura, o której była mowa przechodzi do szkoły?
Dyrektor PSP Nr 2 w Brzesku Urszula Białka, poinformowała, że ta kwestura wróci do niej
lecz wyraziła zgodę na czas, aby oni zdążyli zdjąć okablowanie. Jest tam zamontowana kasa,
ponieważ tam były pieniądze i pozostawiła im czas na przeniesienie tego wszystkiego, ponieważ
też muszą przystosować do tego pomieszczenie.
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, poinformował, że w zasadzie ta
„ kłótnia” toczy się o 500zł, w skali miesiąca? Nie wie, komu powinno być wstyd, czy MSW w
Brzesku, czy być może nam? Kto jest w tej Radzie Patronackiej MSW w Brzesku?
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że jest to ciało społeczne, w kwestii kto
do niej należy należało by sprawdzić. Na pewno Przewodniczącym jest Poseł Jan Musiał.
Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel, dodał, że należy również, Pan profesor Moszczyński, Pan
profesor Stolarczyk, ks. Prałat Pasiut, trudno określić ale jest to szacowne grono.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk zapytał czy są pytania? Pytań
brak. Przewodniczący poinformował, że jest wniosek formalny 5,50zł Radnej Jadwigi Kramer,
oraz wniosek Pana Burmistrza o stawkę czynszu 4.00 zł. zastanawiając się który wniosek
poddać pod głosowanie.
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, uważa, że rada jest organem nadrzędnym, więc jeśli jest
wniosek inny niż 5,50 to jego należy głosować.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, poinformował, że w ogóle mu
się nie podoba takie zachowanie MSW, dodał, że najchętniej zagłosował by przeciw. Z uwagi na
prośbę pana Burmistrza i szacunek do jego urzędu zagłosuje jednak „za”. Uważa, że o te 500 zł
jest się wstyd targować, oraz wstydem jest to w jaki sposób szkoła, która przez lata miała dobre
warunki, tak traktuje organy gminy i mieszkańców. 30 czerwca 2012 roku idą 6 i 7 - latki do
szkół. Należy zagwarantować miejsca dla dzieci, żeby miały warunki gdzie się uczyć. Spadek
dzieci w szkole podstawowej nr 2 jest spowodowany tym, iż rodzice nie chcą posyłać dzieci na
drugie zmiany do szkoły. Rada Miejska ustala termin do 30 czerwca, żeby była jasność.
Radna Maria Kądziołka, poinformowała, że wcześniej złożyła wniosek, ale wycofuje go, po
rozmowie z Panem Burmistrzem oraz Panią Dyrektor.
Radna Jadwiga Kramer, dodała, że też nie jest małostkowa, i również wycofuje swój wniosek,
lecz to wszystko co powiedziała podtrzymuje, a pewien niesmak pozostał dalej.
Radna Stanisława Góra, podsumował, aby głosować za i skończyć już tą dyskusję.
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Radna Maria Kucia, zapytała czy ta stawka, która zostanie poddana pod głosowanie, nie
spowoduje podniesienia opłaty za semestr?
Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel, poinformował, iż z zapewnień Pani Kanclerz MSW
w Brzesku te pieniądze znajdą się w budżecie i to podniesienie nie spowoduje podwyższenia
czesnego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk poddał pod głosowanie wniosek
w sprawie stawki czynszu dla Małopolskiej Szkoły Wyższej w Brzesku, kwota 4,00 zł. za 1 m³
na czas do 30 czerwca 2012r.
Głosowano: 12 za, 2 przeciw, 2 wstrzymujące głosy.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk poinformował, że ta opinia tak
naprawdę nie ma żadnej mocy prawnej poza tym tylko, że będzie wpisana w protokół i wszyscy
obecni będą o tym pamiętać.
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, potwierdził ten fakt, jednakże stawka została już
zaopiniowana przez dwie komisje Rady Miejskiej, i nie chcieli bez poinformowania rady
zmieniać tej stawki.
Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel, podziękował radnym za zaopiniowanie stawki.
Ad. 5 Zamknięcie obrad sesji.
Po wyczerpaniu programu sesji Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk zamknął
obrady LXI sesji Rady Miejskiej w Brzesku.
Obrady sesji Rady Miejskiej w Brzesku trwały od godziny 1000 do 1130.

protokołowała Inspektor Marta Kółkowska

