P R O T O K Ó Ł Nr 46/2010
z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu
w Brzesku odbytego w dniu 23 kwietnia 2010 r o k u.

Rady

Miejskiej

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz osoby zaproszone na posiedzenie wg
załączonej listy obecności. Posiedzeniu przewodniczył radny Józef Kubas przewodniczący
komisji. Witając zebranych przedstawił porządek posiedzenia , który został przyjęty
jednogłośnie jak niżej :
1. Nowa koncepcja zarządzania mieniem Gminy Brzesko na przykładzie działalności
BOSiR-spotkanie z dyr. Markiem Dadejem.
2. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Brzesko za rok 2009
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski-rozpatrzenie pism wpływających do Komisji,
zaopiniowanie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
Przewodniczący Komisji, Józef Kubas, minutą ciszy uczcił pamięć ofiar którzy zginęli pod
Smoleńskiem, poinformował również, iż punkt 2 tj. Sprawozdanie z wykonania Budżetu
Gminy
Brzesko
za
rok
2009
w porządku obrad będzie wspólny z Komisją Zdrowia, Pomocy Społecznej
i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku.
Przewodniczący Komisji, Józef Kubas, zwrócił uwagę na dobre rzeczy, które dzieją się w
mieście,
a
które
wypada
podsumować.
Przedstawił
iż
w Parafii Św. Jakuba, z okazji rocznicy śmierci Jana Pawła II odbyło się przedstawienie
młodzieży ze Szkoły Katolickiej. Następnie tuż przed katastrofą lotniczą odbyło się misterium
do tekstów Św. Siostry Faustyny „Pop Oratorium Miłosierdzie Boże” w Parafii Miłosierdzia
Bożego. Poinformował Przewodniczący, aby uczestniczyć w tych programach, które są
przygotowane z okazji 625-lecia miasta Brzeska, w każdym miesiącu są dwa spotkania.
Podkreślił, że martwi go wiele pustych krzeseł, sale nie są zapełnione, a zwłaszcza brakuje
młodzieży. Poinformował również, że uczestniczył w spotkaniu na zaproszenie Dyrektor
PiMBP
Marii
Marek
w Gminnej Koalicji na Rzecz Rozwoju Bibliotek, koalicja ta powstało zgodnie z założeniem
Programu
Rozwoju
Bibliotek,
kolejne
spotkanie
odbędzie
się
w maju.
Ad. 1
Nowa koncepcja zarządzania mieniem Gminy Brzesko na przykładzie
działalności BOSiR-spotkanie z dyr. Markiem Dadejem

Przewodniczący Komisji Józef Kubas, przywitał Dyrektora BOSiR-u Marka Dadeja, jako
nowego Dyrektora, poprosił aby najpierw Pan Dyrektor przedstawił swój życiorys oraz nową
koncepcję a na końcu Radni będą mogli zadawać pytania.
Dyrektor BOSiR, Marek Dadej, jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w
Krakowie, kierunek nauczycielski, ze specjalizacją pływanie, piłka siatkowa, lekkoatletyka,
gimnastyka korekcyjna. Po studiach objął pracę w szkole Podstawowej w Jadownikach, po
przepracowaniu tam 5 lat, otworzył własną działalność, firmę budowlaną, nabył uprawnienia
budowlane do samodzielnej funkcji kierowniczych. Za zagranicą był kierownikiem eksportu
do
spraw
technicznych.
Jako
nauczyciel
pracował
w Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzesku, a po przekształceniu tej placówki,
w Zespole Szkół Nr1 jako nauczyciel wychowania fizycznego. W między czasie ukończył
studia podyplomowe- zarządzanie oświatą, następnie utworzył szkołę języków obcych, którą
prowadził przez 7 lat, potem jako nauczyciel wychowania fizycznego uczył w Gimnazjum Nr
1 w Brzesku, aż do tego czasu, gdy podjął wzięcia udziału w konkursie na Dyrektora BOSiR.
Dyrektor przedstawił koncepcję, którą została wykonana na komisję kwalifikacyjną, która
odbyła się w styczniu. Dodał, że przy opracowaniu tej koncepcji, zasięgnął informacji od
Radnych, Sekretarza Gminy, Przewodniczącego jaki jest zamysł Gminy, i jakie obiekty mają
wchodzić w obszar zarządzania Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Obiektami są:
funkcjonowanie Orlika, który mieści się przy Gimnazjum Nr 2 w Brzesku, obiekt kręgielni
z kortem tenisowym, korty okocimskiego, obiekt starego basenu, docelowo obiekty
Okocimskiego
Klubu
Sportowego,
oraz
basen.
Poinformował,
iż
w planach ma dalszą kontynuację dalszej działalności, komercyjne wynajmowanie pływalni,
naukę pływania, dodatkowo, planuje wprowadzić cykliczne zawody pływackie, dla dzieci
młodzieży, dorosłych oraz dla niepełnosprawnych, prowadzenie szkoleń ratowniczych,
pokazy ratownicze, formy rekreacji ruchowej dla przedszkolaków, zorganizowanie gabinetu
odnowy biologicznej, choć jest to plan przyblokowany z powodu wynajęcia siłowni
pomieszczeń, przy samym obiekcie BOSiR-u, boisko do piłki plażowej, organizacja
cyklicznych zawodów piłki siatkowej zakończonymi atrakcyjnymi koncertami, koncert
zespołu wg. Dyrektora uatrakcyjni obiekt oraz „ściągnie” naszych mieszkańców. Planuje
wykonać boisko do piłki plażowej nożnej na terenie starego boiska piłki nożnej, oraz również
zorganizować cykl zawodów, innowacyjnym pomysłem jest w okresie zimowym na terenie
tego boiska była by możliwość zamontowania urządzenia zamrażającego, które dostałoby
lodowisko w zimie. Dodatkowo byłaby możliwość szkolenia łyżwiarskiego oraz realizacja
godzin wf-u dla szkół. Dyrektor Marek Dadej stwierdził, że ten pomysł sprawdził się w
Krakowie, oraz w Proszówkach, dodał, że odciążyło by to też sale w naszej Gminie, oraz
mogłyby gimbusy dowozić jak dowożą obecnie dzieci i młodzież na pływalnie. Kolejną
koncepcją dyrektora kompleks Orlika. Planowanie zorganizowania MiniEuro2012, polega to
na tym, iż zgłaszając się grupy pod nazwami zespołu faktycznie uczestniczące w
mistrzostwach, organizowanie zawodów, prowadzenie tenisa ziemnego. Dodatkowym
pomysłem innowacyjnym to możliwość bez udziału środków gminy, zadaszenia tego obiektu-
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hala pneumatyczna. Budowana jest w ciągu 3-miesięcy-wykonuje ją firma
z Wrocławia, która inwestuje swoje pieniądze lokujące w budowę tego obiektu, w zamian
korzystając z innego w godzinach określonych. Oni sami w tych godzinach zatrudniają
swoich instruktorów, swoich trenerów, natomiast miasto ma z tego mogłoby np. w godzinach
wyznaczonych za darmo z niego korzystać. Byłby to obiekt ogrzewany, młodzież szkolna
mogła by w ramach lekcji wf-u korzystać. Następnym omawianym tematem, była kręgielnia
oraz i korty tenisowe, wyremontowanie szatni na mini hotel, do przyjmowania zielonych
szkół, kolonii. Kolejnym obiektem jest stary basen, Dyrektor dodał, że jest możliwość
wyremontowania tego basenu, utworzenia miejsca plażowego, brodzika kąpielowego dla
matek z dziećmi w pierwszej kolejności. Szacunkowy koszt całego basenu z ogrzewaniem i
oczyszczalnią to kalkulacja ok. 120 tysięcy złotych. Proponuje również, aby powstała tam
kawiarenka, która była by prowadzona przez pracownika BOSiR-u i były by pieniądze
dodatkowe dla gminy.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku, Krzysztof Ojczyk, podkreślił, że nie jest to
duża kwota, uważa, że nawet w pierwszej kolejności powinien być wykonany brodzik dla
małych dzieci. Jest tam ładny zielony teren- dodał, że w tej chwili, rodzice jeżdżą do Nowego
Wiśnicza z dziećmi, gdyż nasz brodzik na basenie dla dzieci przedszkolnych jest zbyt głęboki.
Dyrektor BOSiR, Marek Dadej, przedstawił koncepcję modernizacji na stadionu OKS, aby
organizować imprezy masowe, występy, giełdy. Zapewnił, podczas masowych imprez, że z
murawą nic się nie stanie, kolejną sprawą jest kręgielnia, urządzenia do wymiany, szkolenia z
zakresu kręgli, wynająć komercyjnie, kawiarenka, wypożyczalnia sprzętu. Następną
przedstawioną koncepcją, to komercyjne wyjazdy na narty, rozpropagowanie narciarstwa
biegowego, ponieważ mamy piękne trasy.
Popularyzacja sportu, zaproszenie znanych sportowców, poinformował, że warunkowo
zostało dopuszczone korzystanie z szatni na basenie przez Państwową Inspekcję Pracy, nie
ma
szatni
dla
przebierania
dla
kasjerek
i sprzątaczek, nie ma gdzie zorganizować zebrania z personelem, ponieważ pomieszczenia
zostały wynajęte dla siłowni, kolejnym problemem, który przedstawił Dyrektor Marek Dadej,
są parkingi a konkretnie sposób zarządzania, uważa, że źle funkcjonują parkingi. Nie ma
egzekucji, a są to bardzo duże wpływy do gminy, gdy są dobrze zarządzane. Stwierdził, że w
pierwszej chwili będzie się starał to uregulować, zdecyduje się jednak wprowadzić karty
parkingowe na pierwszym etapie, będzie się to łączyć również ze zmianą projektu
organizacyjnego, obecnie jest na etapie analizy prawnej w sprawie windykacji.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, zapytał, czy windykacji
jako takiej rzeczywiście nie było żadnej oraz jaka była kara?
Dyrektor BOSiR, Marek Dadej odpowiedział, że windykacji nie było żadnej, z analizy
bloczków, które są -3 tysiące jest niezapłaconych bloczków., kara była w wysokości 50 zł. ale
nie było to egzekwowane, jest na etapie analizy prawnej, jak prawnie możliwie jest pobieranie
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danych, konkretnie numery rejestracyjne, jeżeli już to się uda, będzie starał się uruchomić
windykację.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, zwrócił uwagę, że trzeba przedyskutować
uchwałę, aby wprowadzić tam znaczące zmiany.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, zgodził się
z Burmistrzem, by wprowadzić w uchwale zapisy dotyczące windykacji pozyskiwania danych
osobowych pod cele egzekucyjne, tak aby na mandatach była podana podstawa prawna.
Przewodniczący Komisji Józef Kubas, zapytał jakie było wejście na nowy obiekt Pana
Dyrektora, czy widział jakieś rzeczy zaniedbane?
Dyrektor BOSiR, Marek Dadej stwierdził, że ma wizję dosyć szerszą nie skupia się tylko na
bieżącym administrowaniu lecz zrobieniu czegoś nowego, dodał, że wnioskował by do
stworzenia programu rozwoju sportu w Brzesku, którego nie ma, program by był 5 letni,
łatwiej było by planować pewne środki, poinformował, że został przedstawiony przez Pana
Burmistrza na basenie, administracji został przedstawiony, następnie sam już zapoznał się z
załogą, zrobił spotkanie z całym personelem, oraz parkingowymi przedstawił się, a zarazem
chciał poznać wszystkich.
Radna Maria Kądziołka, poinformowała, że analizując wszystko co Pan Dyrektor BOSiR-u
Marek Dadej przedstawił, to uważa, że 20 lat na przyszłość jest zapewnione działanie, dodał,
że pneumatyczne przykrycie kortów, mini hotel na basenie, remont basenu, kawiarenka,
kręgielnia, to wszystko wiąże się z niesamowitymi kosztami, uważa, że trzeba wybrać jedną
rzecz którą damy zrealizować, stwierdziła, że rzeczywiście są to piękne plany, lecz trzeba się
ustawić na te działania, które jest się w stanie zrealizować.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, stwierdził, że tę politykę cały czas kreuje. Musi
być pewna ciągłość, uważa, że wizję sportu mają, jest rozwój bazy sportowej, modernizacja
istniejących obiektów, ale na miarę posiadanych środków.
Radna Maria Kądziołka, stwierdziła, że duże nadzieję wiąże z kręgielnią, stwierdziła, że nie
widzi lokalowo możliwości zorganizowania pewnych rzeczy.
Dyrektor BOSiR, Marek Dadej dodał, że powiedział to co by chciał ale zdaje sobie sprawę,
że zostanie to okrojone, ale poddał Radnym propozycje, poinformował, że zastał obiekt w
momencie kiedy budżet był już uchwalony, przez 7 lat nie były remontowane natryski na
basenie, do remontu jest dach przede wszystkim zagrożenie dla przebywających, rury
wentylacyjne miały być nierdzewne a rdzewieją. Dyrektor podsumowując, że jeśli istnieje
basen prze 7 lat i nie było remontu natrysków, jest to rzecz priorytetowa.
Radna Maria Kucia, przedstawiła prośbę mieszkańców, którzy poprosili Panią Radną aby
zaapelowała,
że
na
kręgielni
odbywały
się
zajęcia
z gimnastyki rehabilitacyjnej dla seniorów, obecnie nie ma w ogóle tych zajęć, poprosiła, że
gdyby Dyrektor był na kręgielni aby spotkał się z tymi osobami.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, zapytał czy są jeszcze
jakieś inne wydatki bieżące?
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Dyrektor BOSiR, Marek Dadej stwierdził, że głownie dach na basenie, oraz remonty
natrysków-głównie
w
tej
przerwie
technicznej
ze
zmianą
wody
w miesiącu sierpniu.
Przewodniczący Komisji Józef Kubas, poinformował, że jest maniakiem sportów
zimowych, ale ochłodził nieco pomysły tej materii. Poinformował, że wstydem tej zimy, jest
to że, nie potrafili zrobić zwykłego lodowiska wylewanego. Stwierdził, że Brzesko nie ma
tradycji w sportach zimowych, dzieci z Brzeska jadą do Zakopanego czy gdzie gdziekolwiek
a co się wiąże, że nie umieją jeździć na łyżwach i tu jest cały problem-przyznał
Przewodniczący Komisji Józef Kubas. Dodał, że to jest żaden koszt, uważa, że Straż Pożarna
za 1 zł czy za 100zł wyleje wodę i będzie lodowisko przy niskich temperaturach.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, nie zgodził się z
wypowiedzią Przewodniczącego Józefa Kubasa. Uważa, że pozmieniało się już w tej chwili
dla strażaków. To jest również koszt. Dodał, że koszt wynosi ok. 10 zł za kubik.
Radny Adam Kwaśniak, zapytał jak jest z dyscyplinom oraz z czystością na basenie,
ponieważ poprzedni Dyrektor miał problemy? Radny zwrócił uwagę, że trzeba stawiać i
dokładać pieniądze na sport, a zwłaszcza podoba mu się pomysł z utworzeniem brodziku dla
dzieci oraz aby korty były dostępne ponieważ, są w tym momencie dostępne dla wybranych
ludzi.
Dyrektor BOSiR, Marek Dadej, poinformował, że na temat dyscypliny na razie nie będzie
się wypowiadał, ponieważ opracowywuje nowe standardy.
Przewodniczący Komisji Józef Kubas, uważa, że sposób zarządzania niektórymi obiektami
jest fatalny.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, uważa, że tenis jest bardzo
popularnym sportem u dzieci jak i u dorosłych. Jest dość oblegany ten sport. Przy starym
basenie rodzice płacą dzieciom bądź sami płacą 50 zł za godzinę.
Dyrektor
BOSiR,
Marek
Dadej,
poinformował,
że
jest
propozycja
od Ministerstwa, aby od 2012 roku będzie tendencja redukcji zmniejszenia godzin w szkole
wf-u, w szkole będzie docelowo jedna godzina, natomiast dzieci będą miały możliwość
wyboru w BOSiR-owskich ośrodkach gminy, gdzie bierze uczeń zaświadczenie, iż
uczestniczy w zajęciach i z tego ma zaliczone wychowanie fizyczne.
Radna Maria Kądziołka, przypomniała, że Komisja Finansowa, do poprzedniego Dyrektora
skierowała pytanie o zmianie sposobu sprzątania poprzez przekazania firmie zewnętrznej.
Dyrektor BOSiR, Marek Dadej, poinformował, że jeszcze nie zapoznał się
z tym pismem, analizuje wszystko i być może do niego nie doszedł jeszcze, ale miał w swojej
koncepcji taki pomysł, przygotowywuje koncepcję zatrudnienia firmy sprzątającej, jest na
etapie zbierania ofert od firm sprzątających na zasadzie przetargu, jest możliwość przekazania
tej firmie pracowników którzy już pracują, przedstawił również taką koncepcję, że przyjmie
nowe standardy czystości, poszczególna osoba sprzątająca będzie odpowiadać za konkretne
wyznaczone miejsce, problem jest taki, że obiekt jest czynny od 7:00-22:00 czyli nadzór musi
inaczej funkcjonować.
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Radny Franciszek Brzyk, zapytał w jaki sposób odbyło się przekazanie majątku, bo konkurs
długo
się
przeciągał,
z
dniem
przejęcia
obowiązków
i zgodnie ze zmianą statutu było tam powołanie na okres 5 lat, w jakiej formie Dyrektor został
powołany i w jaki sposób przyjęta jednostka?
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, stwierdził, że jest to pytanie
do Burmistrza, dodał, że wie, że między pierwszym a ósmym, była osoba pełniąca obowiązki
Dyrektora.
Dyrektor BOSiR, Marek Dadej, stanowisko sekretarki administracyjnej nie ma, uważa, że
będzie musiał zmienić ten schemat, ponieważ on nie oddaje realiów jakie są. stwierdził, że nie
do końca poznał wszystko.
Radny Franciszek Brzyk, czy BOSiR miał podobnie jako jednostki gminne sporządzoną
inwentaryzację majątkową okresową?
Dyrektor BOSiR, Marek Dadej, wnioskował o przejęcie majątku protokołem zdawczoodbiorczym spisem z natury, stwierdził, że powinien były dyrektor przekazać, lecz go nie
było, jest zwołana komisja do spisu z natury, zarządzeniem.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, uważa, że nie ma żadnego problemu,
poinformował, że Pan Dyrektor może wszystkie rzeczy dokumenty zinwentaryzować, które są
w obiekcie, może bilans otwarcia wykonać, są pracownicy, było by to wskazane, dodał, że
wszystko zostało przeprowadzone zgodnie ze statutem.
Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu Józef Kubas, podziękował
Dyrektorowi
BOSiR-u
Markowi
Dadejowi
za
spotkanie
i omówienie nowej koncepcji zarządzania, życzył samych sukcesów.
Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Józef Cierniak, przedstawił ramowy
regulamin organizacji szkół podstawowych gimnazjalnych i przedszkoli na rok szkolny
2010/2011, ten regulamin był omawiany na zebraniu tydzień temu dyrektorów w Gimnazjum
Nr
2
w Brzesku ( regulamin ten został załączony jako załącznik do protokołu).
Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu Józef Kubas, po analizie i dyskusji
przedstawił opinie oraz poddał je pod głosowanie:
· Komisja zapoznała się z koncepcją pracy Dyrektora BOSiR na najbliższe lata.
Głosowano jednogłośnie.
· Komisja zapoznała się ze zmianami w ramowym regulaminie organizacji pracy szkół
podstawowych, gimnazjalnych oraz przedszkoli prowadzonym przez Gminę Brzesko w latach
2010-2011.
Głosowano jednogłośnie.
Ad. 3 Sprawy bieżące i wolne wnioski.
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Radny Franciszek Brzyk, poinformował komisję oraz poddał propozycję dotyczącą
zmiany regulaminu wprowadzenie wyższe dodatki motywacyjne dla nauczycieli, czyli
zwiększyć pułap, które mają szkoły naliczania, oraz zwiększyć dodatki dla dyrektorów, za
wychowawstwo, wtedy Ci nauczyciele mają te środki uzależnione od „czegoś”, wtedy
dyrektor nie wszystkich jednakowo wynagradza, przydziela środki za dobrze wykonaną
pracę, uważa że w ten sposób można dobrze sterować pracą grupy zawodowej, uważa, że
dyrektor mając narzędzia motywuje nauczyciela do pracy, różnicuje w ten sposób pozytywny.
Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Józef Cierniak, zgodził się z Radnym co
do proponowanych zmian, proponuje, aby Radni postawili takiż właśnie wniosek, Burmistrz
powołał by 3 osoby, Wydział EKiS przygotuje jako wydział kalkulację.
Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu Józef Kubas, po analizie i dyskusji
przedstawił wniosek oraz poddał je pod głosowanie:
· Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, o zmianę regulaminu wynagrodzenia
nauczycieli w zakresie dodatków motywacyjnych oraz funkcyjnych.
Głosowano jednogłośnie.

Wspólna dyskusja.
Radny Franciszek Brzyk, zwrócił uwagę na fakt, to aby przeprowadzić kwerendę gminy
Brzesko aby uzupełnić, tablicę pamięci o listę osób, którzy zginęli w obozach, na Wschodzie,
poprzez szkoły, parafie, aby uzupełnić tą listę. Kolejną sprawą, jaką przedstawił Radny, w
obliczu ostatniej tragedii, przechodząc po uroczystościach jakie miało miejsce w Brzesku,
zauważył, że tam gdzie zostały złożone wiązanki po Mszy za ofiary katastrofy na
Pl. Kazimierza znicze, a młodzież przychodziła tam po tym wydarzeniu, siadała, palili
papierosy- uważa, że w obliczu takich chwil, tragedii, oddaniu pamięci, czci powinno być
jedno konkretne miejsce.
Radny Adam Kwaśniak, zwrócił uwagę, iż jest przygotowywana taka tablica poległych na
Wschodzie, głównie ofiar Katynia, w tej chwili z Gminy Brzesko jest 30 nazwisk.
Radna Maria Kucia, uważa, że powinno być to ogłoszone w Kościołach przez Księży oraz
w szkołach.
Radny Adam Kwaśniak, podkreślił, że kiedy zbierali nazwiska osób ofiar Oświęcimia,
ogłoszone zostały w prasie, szkołach w mediach-zgłosiła się tylko jedna osoba, a kiedy tablica
została zamontowana wtedy nagle wszyscy przychodzili i zgłaszali.
Radny Franciszek Brzyk, uważa, że szkoły są zobligowane do tej działalności
wychowawczej, dodał, że sam przemarsz byłby na Placu Kazimierza, a samo złożenie
wiązanek symbolicznych odbyło by się pod tablicami, lub jednym konkretnym pomnikiem.
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, ostatnio zgłosiła się osoba do Sołtysa Wsi Szczepanów,
przyniosła kartę przysłaną z PCK, która zginęła w Katyniu, chciała szukać kolejnych osób,
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skontaktowali ją z Panem Jerzym Wyczesanym, gdyż on kompletuje takie rzeczy. Sekretarz
zgodził
się
z pomysłem Radnego Franciszka Brzyka o czczeniu w miejscu odpowiednim do tego, uważa,
że jest to interesujący pomysł aby było to w miejscu Grobu Nieznanego Żołnierza, ale
podkreślił, że być może po rewitalizacji Rynku, będzie również okazałe miejsce na płycie
Rynku.
Radny Adam Smołucha, poruszył temat, związany z katastrofą lotniczą 10 kwietnia 2010r,
uważa, że ta data na stałe wpiszę się w historię kalendarza w historii Polski, będzie to data,
która w różny sposób będzie upamiętniana, zapytał gdzie one u nas mogły by się odbywać i
nadać odpowiedni charakter tym uroczystością, dodał, że takim rozwiązaniem byłby Krzyż
Katyński, którego nie ma w Brzesku, dodał, że mógłby być postawiony na Słotwinie, lub pod
Pomnikiem Nieznanego Żołnierza.
Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu Józef Kubas, po analizie i dyskusji
przedstawił wnioski oraz poddał je pod głosowanie:
· Komisje wnioskują do Burmistrza Brzeska o przeprowadzenie kwerendy dotyczącej
osób,
które
zginęły
na
Wschodzie
(ofiar
stalinizmu)
o upamiętnieniu ich nazwisk na tablicach pamiątkowych.
Głosowano jednogłośnie.
· Komisje wnioskują do Burmistrza Brzeska o ustawienie Krzyża Katyńskiego na
terenie miasta Brzeska w okolicy grobu Nieznanego Żołnierza.
Głosowano jednogłośnie.

Ad. 2
Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Brzesko za rok 2009-część wspólna
posiedzenia
z
Komisją
ds.
Zdrowia
Pomocy
Społecznej
i Rodziny.
Radny Adam Smołucha, stwierdził, że jeśli chodzi o wykonanie sprawozdania z wykonania
budżetu jest fantastyczne, przedstawił swoje uwagi dotyczące niedostatecznych środków
które, w kolejnych budżetach są przeznaczane na zadania własne dotyczące ochrony zdrowia,
które są zapisane w ustawach o samorządach gminy oraz w innych ustawach o świadczeniach
zdrowotnych, finansowanych ze środków publicznych, uważa, że kwoty które są
przeznaczane pomimo jego starań nic w tym względzie nic się nie zmieniło, ma nadzieję, że
w kolejnych latach ten problem w końcu zostanie dostrzeżony. Z punktu widzenia potrzeb
społecznych, które ma zapewnić gmina, sfera związana z ochroną zdrowia nie może być
traktowana w taki sposób jak to jest w budżecie, ponieważ nie jest w stanie zaspokoić
potrzeb, dodał Radny Adam Smołucha. Uważa, że gdyby gmina przeznaczała, 1/10 tych
środków, które przeznacza powiat na ochronę zdrowia, to było by widoczne w skali
wymiernej, czyli mogli by zrealizować jakieś zadania.
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Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, poinformował, że zgadza się z tym co powiedział Radny
Adam
Smołucha,
odnośnie,
iż
te
środki
są
za
małe
w stosunku do, że jest to zadanie gminy, uważa, że jest to przyzwyczajenie od dawna
funkcjonuje w świadomości rządzących.
Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu, Józef Kubas, zapytał, że tej
wypowiedzi rozumie, że powiat w miarę realizuje i wywiązuje się z tych wszystkich
założeń?!
Radny Adam Smołucha, poinformował, że powiat w ostatnich latach wydał ogromne
pieniądze na ochronę zdrowia, dzięki powiatowi została zrealizowana największa inwestycja
w szpitalu, czyli modernizacja oddziału intensywnej terapii bloku operacyjnego, powiat
przeznaczył wkład własny ok. 500 tysięcy, dodał, że bez tego wkładu powiatu trudno było by
spiąć cały projekt, powiat również sfinansował utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego,
w tej chwili będzie realizował inwestycję budowy hospicjum, uważa, że ubiegłym oraz w tym
roku powiat dużo pomaga w inwestycjach.
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, uważa, że w przyszłych latach będzie możliwe
zwiększenie finansowania służby zdrowia przez gminę, gdyż w tym momencie są
wykonywane duże prace wspólnie z powiatem np. na drogach powiatowych, gdzie gmina
pomaga powiatowi w wykonywaniu zadań powiatu, jeżeli te drogi powiatowe zostaną
doprowadzone do stanu dobrego to wtedy już będą wolne środki w gminie, które nie będzie
gmina już musiała inwestować i na pewno będzie można przesunąć. Dzięki temu powiat
oszczędza pewne środki, że gmina dokłada połowę.
Radny Adam Smołucha, uważa, że to jest pewna hipoteza, która wcale nie musi się spełnić,
choć stwierdził, że tego nie neguje.
Przewodnicząca Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny, Apolonia Warzecha,
zapytała, czy odbyło się wspólne posiedzenie Pana Burmistrza i przedstawicieli Szpitala,
około końca pierwszego kwartału odnośnie opracowania zagospodarowana wokół szpitala?
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, odpowiedział, że nie odbyło się jeszcze takie spotkanie.
Przewodnicząca Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny, Apolonia Warzecha,
stwierdziła, że Komisja Zdrowia musi walczyć o te środki, trzeba na przyszłość zwiększyć
środki finansowe.
Przewodnicząca Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny, Apolonia Warzecha,
przedstawiła wniosek oraz poddała je pod głosowanie:
· Komisje wnioskują do Burmistrza Brzeska o rozważenie możliwości zwiększenia
dotacji dla działalności Sp. Z. O. Z w Brzesku na cele inwestycyjne.
Głosowano jednogłośnie.
Przewodniczący Komisji Józef Kubas, Przewodnicząca Komisji Zdrowia Pomocy
Społecznej i Rodziny, Apolonia Warzecha, po dyskusji i analizie komisje podjęły
następujące wnioski:
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Komisje przyjęły sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Brzesko za rok 2009r.
Głosowano jednogłośnie.
Po wyczerpaniu porządku Przewodniczący Komisji Józef Kubas wraz
z Przewodniczącą Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Apolonią Warzechą,
podziękowali wszystkim za udział we wspólnym posiedzeniu.
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50

Posiedzenie komisji trwało od godziny 11 do godziny 13.
Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
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