PROTOKÓŁ Nr 1/2011
z drugiej części posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady
Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 14 stycznia 2011 r o k u.
W pierwszej części komisja wspólnie obradowała z Komisją Gospodarki
Finansowej we wspólnym temacie „Analiza projektu budżetu Gminy Brzesko
na rok 2011”.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz osoby zaproszone na
posiedzenie, według załączonej listy obecności. Posiedzeniu przewodniczył
radny Kazimierz Sproski Przewodniczący Komisji, przedstawił poniższy
porządek posiedzenia, który został przyjęty jednogłośnie :
1. Analiza projektu budżetu Gminy Brzesko na rok 2011. (wspólnie
z komisją Gospodarki Finansowej)
2. Sprawozdanie z działalności BIM za rok 2010.
3. Informacja na temat funkcjonowania BOSiR w Brzesku.
4. Opracowanie planu pracy komisji na rok 2011.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Ad. 2

Sprawozdanie z działalności BIM za rok 2010.

Redaktor Naczelna BIM-u Zofia Sitarz, poinformowała, że zaoszczędzono
w 2010r. 15 tysięcy złotych, nie schodząc z jakości wydawania gazety, ani
z jakości papieru, gazeta była drukowana przez I półrocze przez firmę
Brzeską Oficynę Wydawniczą, w II półroczu drukowała firma Printgraf,
główne wydatki składające się na budżet BIM-u to jest, druk gazety ok.
23 500 zł. honoraria za artykuły i korekty oraz usługi fotograficzne ponad 14
tysięcy złotych, wypłata redaktora naczelnego 24 tysiące złotych, prowizja dla
właścicieli punktów od sprzedaży gazety ok. 6 tysięcy złotych. Za
zaoszczędzone pieniądze zakupiono nowy obiektyw do aparatu. Na rok 2011
w budżecie jest przeznaczona kwota w wysokości 55 tysięcy złotych, mniej
o około 20 tysięcy niż w roku 2010. Gazeta sprzedaje się w 93%, są
obowiązkowe bezpłatne egzemplarze przesyłki do szkół, bibliotek
narodowych.
Radna Ewa Chmielarz, zapytała jakie są dochody ze sprzedaży za 2010 rok?
Redaktor Naczelna BIM-u Zofia Sitarz, grudniowy BIM nie został jeszcze
rozliczony, zatem w opracowaniu nie ma konkretnych podanych kwot, ale
nakład był 700 egzemplarzy. Dochód ze sprzedaży około 21 600 zł., gazeta
ma wpływy z reklam, są to pieniądze, które wpływają bezpośrednio do
budżetu gminy. Od stycznia 2011 roku będzie odprowadzony VAT
w wysokości 5%, do tej pory było 0% VAT-u.
Radna Maria Kucia, zapytała, czy etat pana Marka Kotfisa jest zapisany?
Redaktor Naczelna BIM-u Zofia Sitarz, poinformowała, że koszty
zatrudnienia pana Marka Kotfisa nie wchodzą w koszty wydawania
Brzeskiego Magazynu Informacyjnego, ponieważ zatrudniony jest on
w Biurze Promocji. BIM jest w strukturach Biura Promocji, więc pracownik

Biura Promocji ma w przydziale czynności wykonywanie pewnych
obowiązków.
Zastępca Burmistrza Brzeska Jerzy Tyrkiel, poinformował, że Burmistrz
Grzegorz Wawryka powraca do tematu, aby BIM przenieś do Miejskiego
Ośrodka Kultury.
Radna Maria Kądziołka, czy rozważana jest możliwość, rozpatrzenia mojego
wniosku, który składałam blisko 4 lata temu dotyczącego przeprowadzenia
przetargu na wydawanie gazety i wyłonienie profesjonalnego podmiotu do
wydawania BIM-u. W specyfikacji określimy warunki, a podmioty
przedstawią nam oferty. Czy była brana pod uwagę taka propozycja?
Zastępca Burmistrza Brzeska Jerzy Tyrkiel, na podstawie obserwacji
w zakresie prowadzenia BIM-u jak również na podstawie materiałów, które
zostały przedstawione Burmistrzowi przez panią Redaktor i Miejski Ośrodek
Kultury rekomendacja zmierza w kierunku ku przesunięciu gazety do MOKu, o szczegółach będziemy informować jak zostaną dopracowane, na razie
temat jest otwarty.
Radna Maria Kądziołka – z tego wynika, że decyzja została już podjęta,
natomiast ja chcę, aby został zrealizowany wniosek złożony m.in. przeze
mnie, aby nam przedstawić, jak by funkcjonowało - po pierwsze wydawanie
BIM-u przez podmiot do tego przygotowany profesjonalnie; - po drugie –
wydawanie BIM-u i umieszczenie go w strukturach MOK-u. Natomiast
warunki i sposób wydawania określone zostaną w specyfikacji i umowie.
Z tego co zostało nam przedstawione wynika, że wybrano tylko jeden
kierunek. Proszę rozpatrzyć rozwiązanie które zaproponowałam, a są to
propozycje bardzo ciekawe.
Zastępca Burmistrza Brzeska Jerzy Tyrkiel, decyzja nie została podjęta
jeszcze ostatecznie, przede wszystkim musiała być zmiana statutu Miejskiego
Ośrodka Kultury oraz przesunięcie budżetu te decyzje są rozważane.
Radna Maria Kądziołka, proszę równocześnie pójść dwoma kierunkami.
Zastępca Burmistrza Brzeska Jerzy Tyrkiel, po analizie rekomendowany
jest argument taki, aby BIM przenieść do MOK-u.
Radna Maria Kądziołka, analizie czego, skoro nie macie Państwo
dokumentów?!
Zastępca Burmistrza Brzeska Jerzy Tyrkiel, na razie pracujemy nad tym,
na bieżąco będziemy Państwa informować.
Radna Maria Kądziołka, przedstawiany jest tylko jeden kierunek. Był
wniosek składany już blisko 4 lata temu, chcemy, aby w końcu został on
zrealizowany.
Zastępca Burmistrza Brzeska Jerzy Tyrkiel, wnioski mają to do siebie, że
dość rzetelnie wykonujemy analizie, nie możliwa jest realizacja stu
procentowa wszystkich wniosków.
Redaktor Naczelna BIM-u Zofia Sitarz, zwróciła uwagę na koszty
wydawania gazety, zostały bardzo „ścięte” na 2011 rok.
Radna Maria Kądziołka, wszystko rozumiem, mam budżet przed sobą. Ale
dlaczego nie możemy wypróbować innego sposobu wydawania BIM-u? 4 lata
o to prosiliśmy i 4 lata nie jest to zrealizowane. Radna zaproponowała, aby
Przewodniczący Komisji poddał jej wniosek pod głosowanie:

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przedstawienie zasad
funkcjonowania BIM-u w dwóch wersjach: w wersji związanej
z przekazaniem i prowadzeniem przez Miejski Ośrodek Kultury
w Brzesku oraz wersji zlecenia wydawania BIM-u przez podmiot zewnętrzny.
Głosowano: 5 za, 2 wstrzymujące, 0 przeciw.
Radny Franciszek Brzyk, odczytał odpowiedź na wnioski z dnia 23 grudnia
2008 roku.
Przewodniczący Komisji Kazimierz Sproski po dyskusji i analizie, Komisja
przyjęła sprawozdanie z Brzeskiego Magazynu Informacyjnego „BIM”.
Głosowano: 5 za, 2 wstrzymujące, 0 przeciw.
Ad.3 Informacja na temat funkcjonowania BOSiR w Brzesku.
Radna Ewa Chmielarz, zwiększyła się ilość etatów o 7 z tamtego roku, jakie
to są etaty i dlaczego była konieczność zwiększenia?
Dyrektor BOSiR Marek Dadej, menager, trener, kierownik biura obsługi
strefy płatnego parkowania, miało być sześciu kontrolerów, ale obcięto
i zostało czterech. Wynikło to ze zmianą schematu organizacyjnego BOSiR-u.
Radna Maria Kucia, tamtego roku było 33 etaty, a teraz jest 41- czyli
o 8 etatów zostało zwiększone.
Radna Ewa Chmielarz, a trener w jakiej dziedzinie jest przyjęty?
Dyrektor BOSiR Marek Dadej, został przyjęty w dziedzinie nauki pływania,
wnioskowały o to dwie komisje z poprzedniej rady.
Radna Maria Kucia, czy nie było kierownika od parkingów?
Dyrektor BOSiR Marek Dadej, nie było wcześniej kierownika.
Radna Maria Kucia, a pan Fudala, nie był kierownikiem?
Dyrektor BOSiR Marek Dadej, to jest osoba koordynująca prace
parkingowe.
Radna Maria Kucia, czyli będzie koordynator i kierownik?
Dyrektor BOSiR Marek Dadej, teraz, gdy jest zmieniana struktura
schematu organizacyjnego, jest kierownik biura obsługi klienta od stycznia.
Dyrektor BOSiR Marek Dadej, nie będzie 18 parkingowych, będzie
4 kontrolerów, kierownik biura obsługi oraz jeden referent.
Radna Maria Kucia, w budżecie na 2011 rok jest wymienione tak: 33 etaty
pracownicy krytej pływalni, 8 etatów obsługa płatnych parkingów
i utrzymanie obiektu kręgielni.
Dyrektor BOSiR Marek Dadej, od pierwszego stycznia prawidłowo mam
więcej etatów zatwierdzonych, a propozycja moja była większa, 8 etatów
kształtuje się tak: trener, który jest na basenie, kierownik biura obsługi
klienta stref płatnego parkowania, referent, 4 kontrolerów oraz menager.
Radna Maria Kądziołka, czym się zajmuje menager i pan - czy te zadania
macie rozdzielone?
Dyrektor BOSiR Marek Dadej, menager zajmuje się organizacją
pozyskiwania klientów, chodzi tu o zakłady pracy, imprezy masowe,
organizowanie wszelkich imprez. Moje zadania skupiają się organizacji
technicznej tymi obiektami, załatwianie spraw wszelkiego rodzaju ze

zmianami jakie dochodzą m.in. kręgielnia. Menager będzie również
kierownikiem kręgielni, aby nie dokładać kolejnego etatu.
Radna Ewa Chmielarz, kto jest menagerem?
Dyrektor BOSiR Marek Dadej, Pan Waldemar Pytka.
Radna Maria Kądziołka, na jaką kwotę zostały wszystkie remonty
wykonane? Został zakupiony garaż, w jakim celu?
Dyrektor BOSiR Marek Dadej, na kwotę 150 tysięcy złotych. Garaż został
zakupiony by pomieścić wszystkie sprzęty, które są na basenie, łopaty,
kosiarki, typowo gospodarcze.
Radna Maria Kądziołka, co z gwarancją na Orlika. W materiałach zostało
zapisane, że firma, która Orlika wykonywała już nie istnieje i że, z własnych
środków zostały wykonane częściowe poprawki. Czy nie mamy prawnych
możliwości dochodzenia odszkodowania od tej firmy? Jest to nowy obiekt, czy
jakieś kroki zostały podjęte w tej sprawie, aby wyegzekwować to od firmę?
Dyrektor BOSiR Marek Dadej, wysyłałem pisma do firmy, przez 2-3
miesiące utwierdzali mnie, że ktoś przyjedzie-podali mi również personalnie
osobę. Po wykonaniu telefonu, poinformowano mnie, że ta osoba już nie
pracuje ponieważ firma się rozwiązała a ten temat ich nie interesuje. Obecnie
z Panem Staszczykiem wykonują remont który jest konieczny. Orlik był
wykonywany przez mnóstwo podwykonawców, a główna firma zawiesiła
działalność.
Radna Maria Kądziołka, należy podjąć kroki prawne.
Dyrektor BOSiR Marek Dadej, remont Orlika wyniósł 4 tysiące złotych.
Radny Jarosław Sorys, trenerem pływania został pan Marcin Kacer, a czy
na jego miejsce został ktoś przyjęty jako ratownik?
Dyrektor BOSiR Marek Dadej, na jego miejsce został przyjęty nowy
ratownik, ale tu zostało uzupełnione, tym którzy mieli pół etatu.
Radna Maria Kądziołka, kiedy nastąpi reorganizacja?
Dyrektor BOSiR Marek Dadej, ma to związek z remontem kręgielni,
ponieważ tam będzie administracja.
Komisja przyjęła informację Brzeskiego
w Brzesku. Głosowano jednogłośnie.
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Ad. 4. Opracowanie planu pracy komisji na rok 2011.
Przewodniczący Komisji Kazimierz Sproski, przedstawił członkom komisji
projekt planu pracy komisji na 2011 rok.
Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Józef Cierniak, omówił członkom
komisji analizę urodzeń dzieci od roku 2004 do 2010 roku włącznie
zameldowanych w Sterkowcu, Wokowicach oraz Szczepanowie oraz
przedstawił swoje stanowisko dotyczące lokalowych warunków szkół.
Po dyskusji i analizie oraz z wprowadzonymi zmianami:
Komisja
przyjęła
plan
pracy
komisji
na
Głosowano jednogłośnie.
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Ad. 5 Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Przewodniczący Komisji Kazimierz Sproski, poddał propozycję, aby
wybrać Wiceprzewodniczącego Komisji, jako kandydatkę zgłosił Radną Marię
Kucię.
Komisja jednogłośnie wybrała Wiceprzewodniczącą Komisji została nią
Radna Maria Kucia.
Następnie przedstawione zostały wnioski oraz opinie:
Komisja po zapoznaniu się z pismem Radnego Piotra Wyczesanego
z dnia 13 stycznia 2011r. w sprawie budowy boiska sportowego przy Szkole
Podstawowej w Buczu i wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zbadanie
możliwości pozyskania środków na realizację tego zadania.
Głosowano jednogłośnie.
Komisja zapoznała się z treścią pisma Związku Nauczycielstwa Polskiego
z dnia 27 listopada 2011r.
Komisja przyjęła do wiadomości pismo w sprawie nadania imienia Publicznej
Szkole Podstawowej w Sterkowcu.
Po wyczerpaniu porządku Przewodniczący Komisji Kazimierz Sproski
podziękował wszystkim za udział i zamknął posiedzenie .
Posiedzenie trwało od godziny 9 00 do godziny 14 30.

Przewodniczący
Komisji Oświaty Kultury i Sportu
Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Kazimierz Sproski

