
PROTOKÓŁ Nr 18/2012 
 
 

z wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej  
w Brzesku  odbytego    

w dniu   18 stycznia 2012  r o k u. 
 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz osoby zaproszone na posiedzenie, 

według załączonej listy obecności. Posiedzeniu przewodniczył radny Kazimierz Sproski 

Przewodniczący Komisji OKiS. Po przywitaniu osób uczestniczących w posiedzeniu Komisji 

Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia wraz z zaproponowanymi zmianami   

i poddał go pod głosowanie. Porządek został przyjęty jednogłośnie.  

 

Proponowany porządek posiedzenia Komisji OKiS:  

 

 1. Informacja na temat funkcjonowania BOSiR w Brzesku (kryta pływalnia, kręgielnia, Orlik, 

parkingi). 

2. Analiza stanu organizacji szkół podstawowych i gimnazjów w gminie Brzesko  

z uwzględnieniem zmian organizacyjnych.   

3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.  

 

Ad.1 Informacja na temat funkcjonowania BOSiR w Brzesku (kryta pływalnia, 

kręgielnia, Orlik, parkingi). 

 

Dyrektor BOSiR Marek Dadej, przedstawił członkom uczestniczącym w komisji 

najważniejsze informacje dot. funkcjonowania Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

Informację radni otrzymali w materiałach na posiedzenie komisji. (Załącznik Nr 1 do 

protokołu).  

Z-ca Burmistrza Brzeska Jerzy Tyrkiel, będziemy chcieli wymienić tą siatkę ogrodzeniową 

na kręgielni, ponieważ jest bardzo zniszczona i nieestetycznie wygląda do wyremontowanego 

budynku.  

Pytania do informacji dyrektora:  

Radny Jarosław Sorys, zapytał czy do szkół poszła jasna, czytelna informacja o tym, że  

w ramach wychowania fizycznego uczniowie będą mogli korzystać z kręgielni?  

Dyrektor BOSiR Marek Dadej, odpowiedział, że informacja poszła kilkakrotnie do szkół, 

listowna oraz drogą e-mail. Jest zainteresowanie duże, na czas ferii już mamy zaplanowaną 

akcję, będą mieli zorganizowany i kursy grania w kręgle, pinponga. Zainteresowanie 

kręgielnią jest duże nawet ze sąsiednich gmin przyjeżdżają, szkoły z Czchowa, Bochni. 

Poinformował, radę że odbędzie się przetarg na kawiarenkę na kręgielni, to też będzie 

zachęcać jeszcze bardziej korzystających z usług. Zakupiono nowe stoły i krzesła. Powoli 

nabiera kręgielnia nowoczesną formę i w tym kierunku będziemy szli.  

Z-ca Burmistrza Brzeska Jerzy Tyrkiel, poinformował, że chcą przedłużyć czas otwarcia 

godzin na kręgielni do 22-ej albo do 23-ej. jest to życzenie klientów, ponieważ jest duże 

zainteresowanie.  



Radna Halina Mrówka, zapytała, czy w ramach przedłużenia godzin otwarcia, planuje pan 

jakiś dodatkowy etat, ze względu na to, że fizycznie nie jest w stanie jedna osoba obsługiwać 

od godziny 8:00 do 22:00. pan menager jest tam niezastąpiony, byłam tam i jest zarówno 

rano jak i do samego zamknięcia w tej chwili do godziny 20-ej.  

Dyrektor BOSiR Marek Dadej, ja już sygnalizowałem w tamtym roku, że jest potrzeba etatu, 

przynajmniej dwa etaty: sprzątaczki i konserwatora.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, weszła ustawa zezwalająca na sprzedaż alkoholu na 

obiektach sportowych poniżej 3,5 % czy to będzie również dotyczyło kręgielni? 

Dyrektor BOSiR Marek Dadej, na innych kręgielniach jest to praktykowane z tym, że one są 

prywatne. Jeśli ktoś wygra ten przetarg to już w jego interesie, będzie to, aby się tym 

zainteresować, ponieważ to nie ja będę sprzedawał piwo.  

Radna Maria Kądziołka, była ostatnio dyskusja na temat kiosku na dolne na obiekcie 

basenu, jak ta sprawa się zakończyła? A jak zostało ostatecznie rozwiązana sprawa z art. 

spożywczymi na dole. 

Dyrektor BOSiR Marek Dadej, jest w trakcie procedury do ogłoszenia przetargu.  

Z-ca Burmistrza Brzeska Jerzy Tyrkiel, przetarg będzie ogłoszony z art. spożywczymi, 

szczegółowo ta rekomendacja będzie państwu przestawiana przez Józefa Makucha.  

Radna Halina Mrówka, jest piękny taras widokowy na górnej części basenu, czy można było 

by podpisać tak umowę z dzierżawcą żeby roletami zamknąć cześć kuchni i w każdym 

momencie będzie można było by tam wejść. Rano zamknięte jest zawsze.  

Dyrektor BOSiR Marek Dadej, stan na dzisiaj jest taki, że ten przetarg był robiony w 2008r.  

i był to przetarg nieograniczony, w specyfikacji jest ten obiekt cały, ja nie mam wpływu na to, 

jeśli płacą czynsz. Chciałem oddzielić to korytarzem, ale prawnie nie mam takiej możliwości, 

nie może to być na zasadzie naszego dogadania się, musiał by być ogłoszony nowy przetarg 

z nową specyfikacją.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, gdy był rozpisywany przetarg w 2008r. to na górze 

w stawce mieli wyłączność sprzedaży art. spożywczych z równoczesnym brakiem możliwości 

zakupu art. spożywczych na dole w sklepiku, następnie na dole dzierżawca miał niższą stawkę, 

ponieważ wiedział, że będzie mógł sprzedać tylko art. sportowe i inne przemysłowe rzeczy  

z uwagi na to, że nie będzie miał pożywki. W momencie kiedy 2 lata temu, ówczesny dyrektor 

podpisał aneks do umowy niezgodnie ze specyfikacją przetargową, że dopuszcza na dole  

w sklepiku art. spożywcze, dopuścił do tego, że na górze dzierżawca prze dwa lata miął straty 

i dopłacała do tego interesu. Traciła nie ze swojej winy, lecz ze źle zawartego aneksu do 

umowy, czegoś takiego nie powinno mieć miejsca. Jeżeli byłby zawarty teraz przetarg na art. 

spożywcze, to osoba dzierżawiąca czekała lojalnie do końca, wiedziała, że ta umowa się 

kończy. Umowa się skończyła, licząc na to, że stan będzie taki jaki był pierwotny, jeśli będzie 

w tym momencie wprowadzony nowym przetargiem, to się dowie i nie będzie przepłacać, ta 

osoba zrezygnuje i będziemy mieć 150 metrów wolnych, tylko czy to jest maksymalizacja 

dochodów w to wątpię. To chodzi o zwykłą prostą uczciwość, która była kiedyś ustalona.  

Radna Maria Kądziołka, ten sam temat był poruszany na kilku komisjach, uważam nadal  

i podtrzymuję swoje stanowisko, że góra powinna być udostępniona dla osób którzy 

przychodzą z dziećmi. Musimy udostępnić od momentu otwarcia basenu do jego zamknięcia. 

Jeżeli o kiosk, moje stanowisko jest takie, że art. spożywcze na dole powinny być, kawiarenka 

jest otwarta popołudniu, czyli dziecko które przyjdzie z rana nie kupi sobie nic, jak to 

wygląda?! Musimy być w porządku, ale przede wszystkim do osób którzy korzystają z basenu. 

Rodzic przychodząc z dzieckiem musi siedzieć na poczekalni i czekać na dziecko nie widząc 

jak sobie radzi na basenie, a po to ten basen był tak zbudowany, żeby Ci którzy nie pływają 



mogli zobaczyć co się dzieje. Nie zgodzę się z Panem Przewodniczącym, że nie powinno być 

art. spożywczych na dole, powinna być a góra winna być otwarta. Trzeba to zrobić, przecież 

to jest dla naszych mieszkańców.   

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, ja myślę, że to nie ma sprzeczności z tym. Ja 

zwracam uwagę na dwie rzeczy, przez wszystkie lata to nie jest wina osób które brały udział  

w tym przetargu, jeżeli dało by się to jakoś ustalić, mnie nie przeszkadza, żeby art. spożywcze 

były na dole, ja tylko pokazuje pewien schemat który zadziałał, na korzyść konkretnej osoby, 

która wynajmuje.  

Radna Maria Kucia, dodała, że należy umieścić art. spożywcze w specyfikacji, skoro jest 

przygotowywany przetarg. Ja jestem również tego zdania, że kiosk z art. spożywczymi 

powinien być.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, w godzinach od 8ej do południa, tak naprawdę 

nikt nie przychodzi na górę, są to pojedyncze osoby. Jak dało by się to wydzielić było by 

super i było by to najlepsze rozwiązanie.  

Radny Franciszek Brzyk, poinformował, że zgłasza formalny wniosek, aby zakończyć ten 

temat, ponieważ rozmawiamy już na kolejnej komisji i uważam, że jest coś nie tak, jeżeli ta 

osoba, która wynajmowała te powierzchnie na górze, w momencie kiedy powzięła informacje 

że została zawarta umowa niezgodnie z warunkami specyfikacji przetargu, powinna zgłosić 

się z wnioskiem do Burmistrza że wprowadzenie art. spożywczych na dole jest niezgodne z 

tym co było wcześniej ogłoszone, jest to nieuczciwa konkurencja. Mogła się domagać 

formalnie rozwiązania tej umowy. Teraz trzeba się zastanowić jak to rozwiązać ale nie my, lecz 

pan dyrektor który zarządza basenem. Uważam, że  

Dyrektor BOSiR-u Marek Dadej, w poprzednich latach nikt nie przestrzegał zawartych 

umów.  

Radny Jarosław Sorys, dawniej góra była udostępniona, jeździłem rano z synem. Dlatego 

powinna być udostępniona góra i należy wykonać wydzielenie tej górnej części.  

Radna Maria Kądziołka, dodała, że należy podjąć wniosek lecz nie możemy wchodzić  

w kompetencję dyrektora BOSiR-u.  

Po dyskusji przedstawiono następujący wniosek i poddano go pod głosowanie:  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o podjęcie działań, mających na celu udostępnienia 

części tarasowej w godzinach otwarcia basenu, przeznaczonej dla szerokiej publiczności. 

Głosowano jednogłośnie.  

 

Radna Maria Kądziołka, w materiałach wykazana jest struktura organizacyjna dot. płatnych 

parkingów, chciała bym zobaczyć jak wygląda cała struktura organizacyjna BOSiR-u, czy może 

Pan uzupełnić ten materiał na najbliższą sesję?  

Dyrektor BOSiR-u Marek Dadej, oczywiście, że otrzymacie państwo uzupełnienie do tego 

materiału o tą informację. 

 

Komisja pozytywnie przyjęła informację na temat funkcjonowania BOSiR  

w Brzesku.  

 

Ad. 2 Analiza stanu organizacji szkół podstawowych i gimnazjów w gminie Brzesko  

z uwzględnieniem zmian organizacyjnych.   

 

 



Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak, przedstawił członkom zestawienia poszczególnych 

szkół podstawowych, gimnazjach podziału na grupy, zatrudnienie personelu nauczycieli, 

obsługi administracji. Przedstawił również koszty utrzymania świetlic szkolnych, koszty 

utrzymania budynków. Informację tą, radni otrzymali na posiedzeniu komisji.  

Radna Maria Kądziołka, przyszedł czas na to, aby się zastanowić, gdzie jesteśmy i w którym 

miejscu idziemy, brakuje mi w tej analizie: kosztów utrzymania jednego ucznia  

w poszczególnych szkołach, oraz liczebności oddziałów a jest to bardzo ważna kwestia. Tamta 

kadencja była kadencją, gdzie przeznaczyliśmy niesamowite środki na oświatę, żeby wspomóc 

na infrastrukturę techniczną.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, poinformował, że przygotowana została tylko 

częściowa analiza. Nie da się porównać statystycznie szkoły do szkoły, np. powierzchna danej 

szkoły, klasy integracyjne itd. nie ma równych warunków w placówkach. Jakie płyną częściowe 

wnioski z tej analizy? Czy są już jakieś, czy to są na etapie tworzenia się? 

Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak, na podstawie tej analizy, są nie zbyt wesołe 

wnioski dot. małych palcówek. Biorąc pod uwagę całą gminę, w przyszłym roku będzie w 

dwóch trzech placówkach by nie było pierwszej klasy.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, to będzie na pewno sprawdzian dla dyrektorów 

szkół.  

Z-ca Burmistrza Brzeska Jerzy Tyrkiel, dodał, że na oświatę wydajemy 45 mln złotych. 

dyrektorzy potrafią oszczędzać, pokazuje to budżet o 20% niższy, mamy jak gdyby 

zaoszczędzone, przykład jednego z dyrektorów gimnazjum, po południu, gdy skończą zajęcia 

obniża temperaturę.  

Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak, mamy 11 nauczycieli na podratowaniu zdrowia, 

już uciekło nam 700 tys. złotych w skali roku. Samorządy mają naprawdę duży problem, my 

poradziliśmy sobie, ale w pewnych sprawach jesteśmy bezsilni co do przepisów.  

Radna Maria Kądziołka, poinformowała, że chciała by, gdyby były organizowane spotkania  

z dyrektorami, by informować radnych, żeby mogli również uczestniczyć. Dyrektorzy na takim 

spotkaniu, przedstawiają problemy, które ich bezpośrednio dotyczą.  

Radny Jarosław Sorys, poinformował, że jeśli jeden dyrektor zaoszczędził pieniądze, to 

dlaczego wszyscy nie zaczną oszczędzać.  Widać, że jeśli się chce, to można.  

Radna Maria Kądziołka, ponieważ nie mamy pełnych danych, pan naczelnik nam uzupełni tą 

informację, dziś nie podejmiemy żadnego wniosku. Należy do każdej szkoły podjeść 

indywidualnie z oceną, nie da się do jednego worka wszystkich włożyć.  

Komisja przeanalizowała  

Przewodniczący komisji Kazimierz Sproski, poinformował, że tego nie da się tego 

rozstrzygnąć bez pewnych danych. Proszę pana Naczelnika, aby rozeznał sprawy które 

omówiliśmy, a na przyszłym posiedzeniu komisji będziemy mogli się tym zająć, ponieważ 

będziemy mieć wszystkie dane.  

Radny Krzysztof Bogusz, przedstawił swoją propozycję dot. małej liczebności uczniów  

w szkole.  

Radna Maria Kądziołka, musimy przedstawić jakieś kierunki działania, musimy przedstawić 

jakąś wizję i jest ona konieczna. Nie liczmy, że będą jakiekolwiek oszczędności z oświaty, 

wiemy jak poszły wszystkie koszty mediów w górę, dyrektorzy „cieli” koszty jak mogli.  

 

 

 



Ad. 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.  

Przewodniczący Komisji Kazimierz Sproski, odczytał pisma do wiadomości członkom 

komisji: pismo od dyrektor Szkoły Podstawowej w Mokrzyskach, pismo od mieszkańca 

Sterkowca pani M.G.  

Radna Ewa Chmielarz, przedstawiła członkom komisji, jaką uchwałę przyjęła rada sołecka 

Mokrzyska na ostatnim zebraniu. Jak dodaje, na zebraniu wiejskim Pani Dyrektor prosiła, aby 

pieniądze przeznaczyć na szkołę, lecz rada większością głosów nie zgodziła się na tą 

propozycję. Nie wiem dlaczego Pani Dyrektor w tym piśmie napisała, że była potraktowana 

źle przez Radę Sołecką, ponieważ byłam na każdej Radzie Sołeckiej i nigdy jej nie było na 

zebraniu i nigdy nie było pisma do Rady Sołeckiej od Pani Dyrektor, więc nie rozumiem 

dlaczego ma Pani Dyrektor zażalenia. Szkoła jest w złym stanie, jest to budynek 60 letni, do 

remontu jest elektryka, instalacja grzewcza. Odkąd jestem radną zwracałam się do Naczelnika 

EKiS-u Józefa Cierniaka, o to, aby wykonać remonty w szkole. Wiemy jaki jest budżet, wiemy 

na co idą pieniądze, może nie mam siły przebicia. Schody w szkole są już tak odbite  

i zaokrąglone od chodzenia, że może dojść do tragedii. Zostało zrobione odwodnienie i okna 

zostały wymienione. Około 3 lata temu został przygotowany plan modernizacji szkoły.  

Radna Maria Kądziołka, poinformowała, że według niej, priorytetem dla rodziców, powinien 

być remont szkoły, aby dzieci miały godne warunki do nauki.  

Komisja przyjęła do wiadomości pismo od Pani Dyrektor SP w Mokrzyskach.  

Komisja przyjęła do wiadomości pismo Pani M.G w sprawie usług autobusowych MPK linii  

Nr 5.  

Po wyczerpaniu porządku Przewodniczący Komisji Kazimierz Sproski podziękował 

wszystkim za udział i zamknął posiedzenie komisji.  

Posiedzenie trwało od godziny  11 00 do godziny  15 00. 

 
 
                                                                                                                       Przewodniczący

 

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

 
 
 
Protokołowała  
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