P R O T O K Ó Ł Nr 19/2008
z posiedzenia Komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji Rady Miejskiej w
Brzesku odbytego w dniu 16 maja 2008 roku.
Posiedzeniu komisji przewodniczył radny Adam Kwaśniak przewodniczący komisji.
Ponadto udział w posiedzeniu wzięli /lista obecności stanowi załącznik do protokołu
komisji/.Przewodniczący powitał wszystkich zebranych na posiedzeniu radnych i gości
zaproszonych , przedstawił proponowany projekt porządku posiedzenia komisji –został
przyjęty jednogłośnie .
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji .
2. Przygotowanie Gminy do sezonu wakacyjnego. Letni wypoczynek dzieci i młodzieży
w Gminie i poza miejscem zamieszkania .(informacja MOK Wydziału EKiS Inspektor
Renaty Pabian ).

3. Oferta Dni Brzeska .(Informacja MOK ,Biura Promocji UM.)
4. Ocena współpracy miasta Brzeska z miastami partnerskimi .(Informacja Biura
Promocji UM).
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski :
Rozpatrzenie pism wpływających do komisji ,zaopiniowanie projektów uchwał na sesję
Rady Miejskiej w miesiącu maju br.

Ad.1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji .
Protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu 9 kwietnia 2008 roku został przyjęty
jednogłośnie.
Ad.2. Przygotowanie Gminy do sezonu wakacyjnego. Letni wypoczynek dzieci i
młodzieży w Gminie i poza miejscem zamieszkania .(informacja MOK Wydziału EKiS
Inspektor Renaty Pabian ).
Pan Jerzy Wyczesany MOK przedstawił komisji wg. załącznika do protokołu informacje
na temat organizowanego przez MOK w Brzesku letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w
roku 2008 , oraz realizowanych przez MOK zajęciach wakacyjnych w ramach „Wakacji w
mieście”.
Naczelnik Józef Cierniak poinformował komisję ,że w szkołach dyrektorzy nie zajmują się
jeszcze organizacją letniego wypoczynku dzieci i młodzieży .Taka szczegółowa informacja
zostanie komisji przedstawiona w terminie do 5 czerwca na piśmie.

2
Inspektor Michał Kostecki przybliżył komisji jakie są planowane obozy sportowe , zajęcia
na basenie oraz zawody sportowe w Ogrodzie Jordanowskim w czasie wakacji , jednak przy
organizacji w tych ostatnich zajęć coraz częściej zdarza się że brakuje chętnych.
Obecny na posiedzeniu Komisji Pan Andrzej Jarosz ,który prowadzi Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe FIDES, zawnioskował do komisji o rozważenie możliwości
skorzystania przez Gminę z oferty organizacji kolonii dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
organizowanych przez jego przedsiębiorstwo. Proponuje aby z jego propozycji mogło
skorzystać 30 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
Inspektor Renata Pabian Koordynator Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Narkomani przybliżyła komisji wg. załącznika do protokołu,
które stowarzyszenia organizują letni wypoczynek dzieci , na jaką kwotę zostały złożone
wnioski o dofinansowanie tego wypoczynku .W tym roku jest kwota 86 tysięcy złotych
przyznana przez Radę Gminy , jest ona większa o 10 tysięcy złotych niż w roku poprzednim
Oprócz złożonych wniosków przez stowarzyszenia są jeszcze organizowane przez szkoły i
świetlice profilaktyczne półkolonie, ponadto o dofinansowanie wypoczynku zgłaszają się
również nie stowarzyszenia jak np. DPS na Brzozowcu.
Ofertę zorganizowania kolonii terapeutycznej dla dzieci z rodzin patologicznych i całkowite
pokrycie kosztów udziału w koloni każdego dziecka ,złożył również pan Andrzej Jarosz
.Pan Burmistrz Grzegorz Wawryka prosi komisję o wyrażenie opinii co do ilości dzieci
jakie mogłyby pojechać na kolonie z panem Jaroszem .
Radny Józef kubas przypomniał ,że w miesiącu czerwcu planowane jest posiedzenie
komisji Oświaty , która będzie analizować temat letniego wypoczynku dzieci. Uważa ,że
jeżeli nie ma chętnych do pewnych działań to nie należy uszczęśliwiać nikogo na siłę.
Stwierdził ,że przedstawiona inicjatywa organizacji zajęć w czasie wakacji , organizacji
kolonii i obozów jest bardzo cenna .
Pan Andrzej Jarosz poinformował komisję ,że gminy Dębno i Rzezawa mimo iż mają dużo
mniejszy budżet niż Brzesko, to co roku wysyłają na kolonie terapeutyczne po 20 dzieci.
Przybliżył komisji jak wygląda organizacja kolonii przez niego organizowanych ,oraz
rekrutacja dzieci na kolonię aby mogły choć przez chwilę pożyć normalnym życiem.
W poprzednich latach z koloni organizowanych przez pana Jarosza korzystało około 50
dzieci , ale od 8 lat za rządów poprzedniego pana Burmistrza żadne dziecko nie wyjechało z
nim na kolonie. Proponuje aby w roku bieżącym mogło z takiej kolonii skorzystać około 30
dzieci.
Inspektor Renata Pabian wyjaśniła ,że gmina Dębno i Rzezawa nie zlecają organizacji
wypoczynku organizacjom pozarządowym .Z wypoczynku
organizowanego przez
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organizacje pozarządowe również korzystają dzieci których rodzice nie mogą zapłacić za
kolonię a całość kosztów pokrywa za nich stowarzyszenie i dzieci jadą za darmo.
Naczelnik Józef Cierniak zwrócił uwagę komisji na fakt ,że jeszcze nie tak dawno nie
było obowiązku organizowania przetargów na organizacje wypoczynku letniego ,obecnie
jest inna sytuacja prawna. Nikt z nas nie jest przeciwko organizowaniu wypoczynku dla
dzieci i młodzieży z różnych środowisk .Ale patrząc na całość nasza gmina robi bardzo dużo
dla wszystkich dzieci .Np. dla dzieci niepełnosprawnych zorganizowany został odpowiedni
dowóz i przywóz z placówek oświatowych .Wozimy nawet dzieci do specjalnego ośrodka
szkolno - wychowawczego w Jadownikach Mokrych i do innych szkół specjalnych a są to
ogromne pieniądze .Gmina robi naprawdę dużo w tym zakresie , jakby to zbilansować to są
to nie współmierne pieniądze i nigdy nie odmówiliśmy żadnej pomocy rodzicom.
Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak odpowiedział ,że to co powiedział pan
naczelnik jest prawdą ,ale pieniądze które przeznaczamy na wypoczynek dzieci są z
funduszu p.alkoholowego i wszystkie dzieci winny być jednakowo traktowane bo niestety
ale im się to należy.
Pan Andrzej Jarosz dopowiedział ,że są to pieniądze stricte na takie działania jakie on sam
prowadzi czyli kolonie terapeutyczne dla dzieci z rodzin uzależnionych .
Inspektor Michał Kostecki przybliżył komisji jak obecnie wygląda organizacja wyjazdów
na narty. W chwili obecnej jest bardzo małe zainteresowanie tą formą sportu gdyż dzieci
wyjeżdżają rodzinnie na narty.
Radny Józef Kubas przytaknął ,iż wszyscy którzy wypowiadają się w temacie organizacji
wypoczynku dla dzieci i młodzieży mają rację .Współczesna szkoła ma bardzo mało do
zaproponowania młodzieży w temacie organizacji zajęć pozalekcyjnych . Poprosił aby
zwrócić uwagę by nie było tak że te same dzieci jeżdżą co roku na kolonie i obozy.
Po dyskusji komisja podjęła wnioski i opinie:

1. Komisja zapoznała się z informacjami na temat organizacji letniego wypoczynku
dzieci i młodzieży w gminie i poza miejscem zamieszkania ,przedstawionymi przez
MOK ,Wydział EKiS ,Panią Inspektor Renatę Pabian oraz Pana Andrzeja Jarosza i
przyjęła do wiadomości. Głosowano jednogłośnie

2. Komisja wnioskuje o rozważenie możliwości skorzystania przez Gminę z oferty
organizacji kolonii dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych ,organizowanych przez
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe FIDES - Andrzej Jarosz. Komisja proponuje
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aby z propozycji Pana Andrzeja Jarosza zorganizowania kolonii mogło skorzystać 30
dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Głosowano jednogłośnie
Ad.3. Oferta Dni Brzeska .(Informacja MOK ,Biura Promocji UM.)
Pan Jerzy Wyczesany MOK przybliżył komisji program Obchodów Dni Brzeska w dniach
20-22 czerwca2008 roku.
Informacja stanowi załącznik do protokołu komisji.
Radny Adam Kwaśniak –zawnioskował do organizatorów tegorocznych obchodów Dni
Brzeska o poszerzenie programu i zorganizowanie wyborów na najsympatyczniejszego psa
oraz najsympatyczniejszej i najpiękniejszej brzeszczanki.
Wniosek Komisji:
Komisja zapoznała się z ofertą organizacji Dni Brzeska przedstawioną przez MOK i Biuro
Promocji .Komisja pozytywnie opiniuje przedstawione propozycje i wnioskuje do
organizatorów o poszerzenie programu i zorganizowanie wyborów na najsympatyczniejszego
psa ,oraz najsympatyczniejszej i najpiękniejszej brzeszczanki.
Głosowano jednogłośnie

⇒ W tym miejscu informatyk UM Bogdan Kopeć ,burmistrz Grzegorz
Wawryka i Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel
przedstawili komisji do
zaopiniowania ofertę dot. zamontowania na terenie miasta i gminy Brzesko
publicznych punktów dostępu do Internetu /hotspoty/
Informacja stanowi załącznik do protokołu komisji .
Radny Krzysztof Ojczyk – zgłosił sprzeciw dot. rozmieszczenia przedmiotowych punktów na
poszczególnych osiedlach .
Ustalono ,że ostateczna opinia dot. miejsc montażu hotspotów zostanie przedyskutowana i
podjęta z udziałem Pana Przewodniczącego Ojczyka we wtorek 20 maja br.
Opinia komisji :
Komisja pozytywnie jednogłośnie opiniuje propozycje montażu na terenie miasta i
gminy Brzesko , bezpłatnej bezprzewodowej sieci internetowej i przeznaczenia z budżetu
gminy na to zadanie kwoty 30 tysięcy złotych .Głosowano jednogłośnie

Ad.3. Ocena współpracy miasta Brzeska z miastami partnerskimi .(Informacja Biura
Promocji UM).
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Informację wg. załącznika do protokołu przedstawił Kierownik Biura Promocji Krzysztof
Bigaj.
W dyskusji nad przedstawioną informacją członkowie komisji poruszyli tematy dot.
⇒ ciągle rosnącej liczbie dzieci i młodzieży korzystającej z wymiany między
Brzeskiem i miastami zaprzyjaźnionymi z Brzeskiem,
⇒ nawiązanej współpracy i pozyskaniem nowych inwestorów dla miasta ,
⇒ zwiększenia działań mających na celu większej promocji miasta na widokówkach
a także przez udział zespołów folklorystycznych w promocji miasta.

Opinia komisji :
Komisja pozytywnie ocenia współpracę miasta Brzeska z miastami partnerskimi

Ad.5. Sprawy bieżące i wolne wnioski :
⇒ Komisja zapoznała się i zaopiniowała
redaktora naczelnego BIM.

kandydatury na stanowisko

Na posiedzenie komisji przybyli zaproszeni przedstawiciele mediów tj. redaktor Zofia Sitarz
oraz przedstawicie Wydawnictwa Jagiellonia S.A oddział Tarnów w osobach Pana redaktora
Mirosława Kowalskiego ,Tomasza Jamrozika i Pani Bogumiły Smolińskiej.
Komisja wysłuchała prezentacji pani redaktor Zofii Sitarz , która jednocześnie złożyła
pisemne oświadczenie
o wyrażeniu zgody kandydowania na stanowisko redaktora
Naczelnego BIM .Pani redaktor Zofia Sitarz przybliżyła komisji swój dotychczasowy
dorobek pracy .W 2002 roku miała zaszczyt być już redaktorem naczelnym BIMU .Na jej
korzyść przemawia również i to ,że wówczas gazeta dobrze się sprzedawała a wpływy z
reklam wahały się w granicach 5-10 tysięcy złotych miesięcznie , co jest również nie bez
znaczenia bo w pewnym stopniu BIM mógłby się sam finansować. W dziennikarstwie
pracuje od kilkunastu lat , zna mieszkańców którzy tu żyją ,pracują i mieszkają .Znajomość
ludzi i środowiska pozwala jej na dogłębne spojrzenie na wiele problemów niepokojących
mieszkańców Brzeska jak i całej gminy .Ma wiele znajomych wśród dziennikarzy z innych
mediów ,dlatego uważa że również dzięki temu BIM mógłby być na wysokim poziomie.
BIM jest gazetą samorządową , samorząd płaci za jego redagowanie jak i wydawanie i w
dużej części powinien on służyć promocji samorządu .Nie sposób jednak pominąć innych
ważnych zjawisk i procesów ,które nam towarzyszą na co dzień .Mieszkańcy i radni znają ją
i myśli ,że jeżeli otrzyma szansę to swoją pracą udowodni , że warto jej powierzyć
prowadzenie BIMU .
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Radny Józef Kubas zapytał panią redaktor jak ocenia z perspektywy czasu wszystkie te
przepychanki dot. powołania nowego redaktora naczelnego BIMU Pana Łukasza Kornasia i
inne sprawy z tym związane , a także na jaki okres czasu pani redaktor chciałaby się związać
z BIM ,czy na 3 miesiące jak to zrobił Pan Kornaś?
Pani Zofia Sitarz –odpowiedziała , należy zadać sobie na wstępie pytanie czy w ogóle ma
prawo oceniać. Pewne prawa samorządu są nie uniknione , wiemy że gdy przychodzi nowa
władza pewne sprawy się zmieniają .Mamy na to dowód zawsze wtedy kiedy zmienia się
burmistrz czy starosta , są to ludzie którzy otaczają się takimi ludźmi do których mają w
mniejszym lub większym stopniu zaufanie. Starała się bardzo neutralnie podchodzić do tego ,
na pewno nie było to eleganckie, ale czy słuszne to jest , w tej kwestii niestety ale nie wyrazi
swojej opinii. Myśli ,że kandydatura Pana Łukasza Kornasia nie była do końca przemyślana ,
dlatego że ten człowiek nigdy wcześniej nie zajmował się takim poważnym wydawaniem
gazety .Co prawda wydawał Przegląd Brzeski ale jest to gazeta na dość, kiepskim poziomie i
BIM wydawany pod redakcją Pana Kornasia niestety nie odbiegał od poziomu Przeglądu
Brzeskiego .Przez to co powiedziała może w tym momencie narazi się niektórym tutaj
obecnym radnym .Może należało dogłębnie poszukać odpowiedniego kandydata i dopiero
wtedy podejmować decyzje o odwołaniu redaktora naczelnego .
Radny Adam Kwaśniak zapytał panią redaktor na jaki okres czasu przewiduje współpracę z
BIM ,oraz jak wyobraża sobie współpracę z Radą Programową BIM która nie pomaga a
wręcz przeszkadza w redagowaniu miesięcznika .
Redaktor Zofia Sitarz odpowiedziała ,że opracowała sobie taką ramówkę na 24 strony dla
BIM. Są to stałe miesięczne ramówki. BIM jest wydawany w cyklu miesięcznym więc nie
może to być gazeta stricte informacyjna , bo informacje to mamy w gazetach codziennych a w
Brzesku ich nie brakuje , strona informacyjna w BIM musi być ale w bardzo skróconej wersji
tak jakby króciutkie przypomnienie tych najważniejszych wydarzeń .Jeżeli chodzi o promocje
samorządu to winy się tam znaleźć wyczerpujące sprawozdania z obrad sesji miejskiej
oczywiście bez wchodzenia w jakiekolwiek sądy czy opinie , nagonkę na opozycje czy
rządzących , jest to praktyka którą należy z BIMU wykluczyć a niestety towarzyszy BIMOWI
od dawna. Miesięcznik nie jest od tego aby oceniać posunięcia radnych tylko informować o
tym co radni zrobili dla mieszkańców a nie oceniać ich jak powiedzieli. W ramówce winny
znaleźć się stałe rubryki ,które będą wypełniane przez prezentacje mieszkańców. Ma jeszcze
pomysł aby wejść z porozumienie z powiatem , przeprowadziła już wstępną rozmowę z
Panem starostą , może udałoby się z tego osiągnąć jakiś zysk finansowy , polegałoby to na
tym że starostwo powiatowe co miesiąc zamieszczałoby w BIMIE swoje ogłoszenia i wydane
zarządzenia itp. ale to musi zostać jeszcze dokładnie przedyskutowane .W tej chwili to co robi
powiat jest całkowicie w BIMIE pomijane. Nie możemy tak robić ,udajemy że powiatu w
Brzesku nie ma ,a przecież tak nie jest bo starosta i rada powiatu również wydają decyzje
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które dotyczą mieszkańców tak brzeska jak i gminy i nie możemy o tym zapominać. Pan
Starosta przyjął jej propozycję a kwestia wielkości kwot jest jeszcze do dogadania , tym
bardziej że powiat jest otwarty i chętny do tego typu działań. Jeżeli chodzi o pytanie dot.
określenia długości okresu czasu jej pracy w BIMIE , ma nadzieję i myśli że będzie mogła tą
pracę wykonywać bardzo długo. Wg. pani Sitarz powoływanie Rady Programowej BIMU na
okres 5 letni jest trochę na wyrost , tym bardziej jak zauważyliśmy co się dzieje teraz .Jest
rada programowa ale w żaden sposób w redakcji miesięcznika ona nie uczestniczy przytoczyła na czym to polega.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk
poinformował ,że w chwili obecnej jest
przygotowywany projekt uchwały dokonujący zmiany w funkcjonowaniu BIM. Powstanie
Rada redakcyjna ,która będzie liczyła 3 osoby ,będzie ona powoływana i odwoływana przez
Burmistrza ale na wniosek Redaktora naczelnego BIMU.
Swoją ofertę redagowania i wydawania miesięcznika BIM przedstawiło również
Wydawnictwo Jagiellonia S.A. oddział w Tarnowie w osobach P.P. Bogumiła Smolińska,
Tomasz Jamrozik, Mirosław Kowalski./ materiały promocyjne stanowią załączniki do
protokołu komisji /
Wydawnictwo proponuje podpisanie umowy na 11 numerów gazety. Cena wydania jednego
numeru gazety w całości to kwota 5 tysięcy złotych .
Rozpatrzenie pism wpływających do komisji ,zaopiniowanie projektów uchwał na sesję
Rady Miejskiej w miesiącu maju br.
W sprawach bieżących komisja rozpatrzyła i zaopiniowała następujące projekty uchwał
oraz pisma wpływające do komisji:
⇒ Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawach :
⇒ Odwołania redaktora naczelnego „Brzeskiego Magazynu Informacyjnego”
⇒ Powołania redaktora naczelnego „Brzeskiego Magazynu Informacyjnego”
⇒ Odwołania członka Zespołu Doradczo-Inicjatywnego w sprawach współpracy
z organizacjami pozarządowymi i innymi prowadzącymi działalność pożytku
publicznego.
⇒ Uzupełnienia Zespołu Doradczo Inicjatywnego w sprawach współpracy z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego.
⇒ Odwołania członka komisji Statutowej
⇒ Uzupełnienia składu osobowego komisji Statutowej
⇒ zmiany Uchwały Nr XXIII( 158)2008 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia
30 kwietnia 2008 roku w sprawie wstąpienia Pani Jadwigi Kramer na miejsce
radnego Jerzego Tyrkiela.
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⇒ Po zapoznaniu się ze zmianami do

⇒

⇒

⇒

⇒

projektu uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie wydawania i funkcjonowania miesięcznika Pt. ”Brzeski
Magazyn Informacyjny” komisja pozytywnie jednogłośnie opiniuje
powyższy projekt ze zmianami.
Komisja wnioskuje o zainstalowanie dwóch lamp od strony południowej przy
budynku Gimnazjum Nr 1 , w ramach działań w zakresie poprawy
bezpieczeństwa. Głosowano jednogłośnie
Komisja przyjęła do wiadomości pisma skierowane do Burmistrza Brzeska
przez Pana Marka Lasiewicza dot. działalności Redaktora Naczelnego
Brzeskiego Magazynu Informacyjnego .
Komisja zapoznała się z pismem mieszkańców ulicy 11 Listopada i Zakątek
dot. uciążliwości ze strony istniejącego tam pabu i wnioskuje do pana
Burmistrza o interwencje do
odpowiednich organów w tej sprawie
.Głosowano jednogłośnie
Zapoznano się z pismami Dyrekcji PG nr 1 w Brzesku dot. podjętych prac
związanych z rozbiórką budynku „Harcówki „ i przyjęła do wiadomości.

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Obrady trwały od godz. 10.00-14.30

Przewodniczący Komisji Prawa Porządku
Publicznego i Promocji Rady Miejskiej w
Brzesku

mgr Adam Kwaśniak
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Protokołowała: Inspektor Marta Kółkowska

