PROTOKÓŁ Nr 12/2016
Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku
odbytego w dniu
21 października 2016 r. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku
W posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu udział wzięli członkowie
komisji oraz zaproszeni na posiedzenie, według załączonej listy obecności.
Posiedzeniu

przewodniczył

radny

Bogusław

Babicz

Przewodniczący

Komisji

OKiS.
Komisja

Oświaty,

Kultury

i

Sportu

obradowała

•

Radny Bogusław Babicz - Przewodniczący Komisji;

•

Radna Maria Kądziołka – członek komisji;

•

Radna Barbara Borowiecka -

•

Radny Franciszek Brzyk

w

składzie:

członek Komisji;

– członek Komisji;

5.

Radny Kazimierz Sproski – członek Komisji;

6.

Radny Krzysztof Bogusz – członek komisji;

7.

Radny Jarosław Sorys – członek komisji.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
•

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka;

•

Naczelnik Józef Cierniak - Wydział Edukacji Kultury i Sportu;

•

Dyrektor BOSiR – Marek Dadej;

•

Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku – Jerzy Wyczesany;

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku
otworzył i przewodniczył Przewodniczący komisji OKiS Radny Bogusław Babicz.
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad komisji. Lista
obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Następnie zaproponował
zmianę porządku obrad, tj. punkt 2 jako punkt 4. Zmianę przegłosowano
jednogłośnie, jak niżej:

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA :
•

Informacja

o

zasadach

korzystania

z

hal

gimnastycznych przy szkołach w Gminie Brzesko.

sportowych

i

sal

•

Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji odbytej w dniu 20 września
2016

r.

(

Protokół

jest

dostępny

do

wglądu

w

Biurze

Rady

Miejskiej).
•

Sprawy bieżące i wolne wnioski rozpatrzenie pism skierowanych do
komisji i projektów uchwał – (inf. email)

•

Wizja

lokalna

w

pomieszczeniach

przeznaczonych

na

Brzeskiej oraz Wydziału Edukacji Kultury i Sportu UM
Ad.

1

Informacja

o

zasadach

korzystania

z

hal

Muzeum

Ziemi

w Brzesku.

sportowych

i

sal

gimnastycznych przy szkołach w Gminie Brzesko.
Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak, przedstawił projekt propozycji
zmian cen za wynajem hal i sal sportowych, gimnastycznych, które zostały
podzielone zostały na cztery grupy, zależnie od wielkości obiektu. Dodał,
że

11

października

2016r.

odbyło

się

spotkanie

z

Burmistrzem

oraz

Dyrektorami placówek oświatowych, którzy posiadają sale gimnastyczne i
hale.

Wypracowano

jednakowe

stawki

wg.

powierzchni

użytkowej.

(Radni

otrzymali na komisji informację pisemną) Informacja stanowi załącznik do
protokołu.
Radny Franciszek Brzyk, poruszył kwestię zapisu w punkcie drugim tj.
udostępnienie sal i hal sportowych stowarzyszeniom sportowym. Wyjaśnił, że
są również stowarzyszenia, które nie są stowarzyszeniami sportowymi ale
mają zakres działalności upowszechnienia kultury fizycznej. W związku z tym
zaproponowano zmianę zapisu w tym punkcie.
Przewodniczący komisji OKiS Radny Bogusław Babicz, zaproponował również
zmianę, aby w punkcie piątym dopisać jeszcze sekcje BOSiR. Poinformował, że
to jest to nasza jednostka budżetowa.
Po dyskusji i analizie podjęto następującą opinie oraz wnioski:
Komisja

wysłuchała

informacji

Naczelnika

Wydziału

Edukacji,

Kultury

i

Sportu na temat zasad wynajmu hal sportowych i gimnastycznych Gminy Brzesko
oraz

odpłatności

za

ten

wynajem,

komisja

proponuje

wprowadzenie

następujących poprawek do ustaleń dodatkowych zawartych informacji:
- w punkcie pierwszym dodać po słowie „zajęcia pozalekcyjne, prowadzone
przez daną szkołę i inne podmioty”.
- punkt drugi otrzymuje brzmienie: „W drugiej kolejności hala sportowa i
sale gimnastyczne odpłatnie udostępnione są stowarzyszeniom prowadzącym

działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu działającym na rzecz
dzieci i młodzieży na terenie Gminy Brzesko.
- trzeci punkt zostaje bez zmian;
- punkt czwarty otrzymuje brzmienie: „Prawo do zniżki do 50 % wysokości
odpłatności za wynajem sal i obiektów sportowych mają podmioty prowadzące
odpłatnie

zajęcia

na

rzecz

dzieci

i

młodzieży

z

Gminy

Brzesko

oraz

sponsorzy strategiczni danej szkoły.”
- w punkcie piątym dodać po słowie „danej szkoły, sekcje BOSiR, emeryci
oraz pracownicy szkoły”. Poprawki przegłosowano jednogłośnie.

Radny Kazimierz Sproski, zawnioskował, aby była publikacja nowych opłat za
sale gimnastyczne i hale na stronie internetowej dla wszystkich mieszkańców
i była ogólnodostępna.
Komisja

wnioskuje

do

Burmistrza

Brzeska,

aby

przyjęte

zarządzeniem

Burmistrza zasady, ceny wynajmu za hale sportowe oraz sale gimnastyczne
podać do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędy Miejskiego w
Brzesku oraz w formie ogłoszenia w poszczególnych szkołach.

Głosowano

jednogłośnie.
Ad. 2 Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji odbytej w dniu 20 września
2016 r.(Protokół

jest

dostępny do wglądu w Biurze Rady Miejskiej).

Radna Maria Kądziołka, poruszyła sprawę zapisów w protokole dot. dyskusji
na temat aktualnej sytuacji w przedszkolach publicznych, ilości miejsc
w przedszkolach publicznych i prywatnych oraz wydatkowaniem środków na
przedszkola prywatne. Zawnioskowała, aby protokół został napisany tak jak
było zapisane na nagraniu, bądź tylko skrótowo.
Po dyskusji nad treścią zapisów w protokole, Przewodniczący komisji wraz
z komisją zadecydowali, aby dyskusja, która została zapisana, pozostała
napisana w skrócie i została w całości poprawiona w protokole. Protokół
zostanie przyjęty na następnym posiedzeniu komisji.
Ad. 3 Sprawy bieżące i wolne wnioski rozpatrzenie pism skierowanych do
komisji i projektów uchwał –(inf. email)
Przewodniczący komisji Bogusław Babicz, odczytał pismo Brzeskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji odnośnie sfinansowania wyjazdu na zgrupowania kadry
związanego z zakwalifikowaniem się pięciu uczestników sekcji kręglarskiej
do kadry narodowej. Stwierdził, że należy się przychylić do tej prośby.

Niewiele jest kręgielni w Polsce, które spełniają warunki do uprawiania
zawodowo tej dyscypliny, jak również jest się czym pochwalić.
Radny Jarosław Sorys, dodał, że na komisji finansowej Dyrektor BOSiR-u
poinformował, że jest to koszt między 8.000-10.000 zł. na cały rok. Należy
też powziąć informacje, czy sekcja kręglarska korzysta ze środków co
otrzymują kluby, stowarzyszenia.
Przewodniczący komisji, odpowiedział, że sekcja przy BOSiR nie korzysta
z

tych

środków,

tylko

w

ramach

swoich

środków

budżetowych.

Sekcja

kręglarska przy TTK?F „Sokół” korzysta z tych środków.
Radny Jarosław Sorys, stwierdził, że jest za tym wnioskiem, lecz należy
zauważyć, że łatwiej jest „wybić” się w takiej dyscyplinie, gdzie jest
mniejsza konkurencja i rywalizacja. Jakby przełożyć to na inne dyscypliny
np. siatkówkę albo piłkę nożną bądź pływanie to rywalizacja jest znacznie
inna. Łatwiej jest, gdzie startuje trzech albo czterech zawodników. Inne
kluby takie jak na przykład w Sterkowcu, który się zawiąże, korzystają ze
środków przez cały rok. Będą się bić o podział środków, założyć sekcje,
kosić boisko itp. Dodał, że na pewno przy rozdaniach, gdzie te kluby
i stowarzyszenia będą o te środki się ubiegać zwrócą uwagę na to jak te
kręgle działają.
Przewodniczący

komisji

Bogusław

Babicz,

dodał,

że

więcej

startuje

zawodników gdyż sam był na jednym z takich zawodów z tą sekcją około stu
uczestników. Dzieci i młodzież, którzy uczęszczają na tą sekcje rodzice
również ponoszą koszty. Nie jest tak, że wszystko jest finansowane z
budżetu. Rzeczywiście łatwiej jest się wybić w takich dyscyplinach, gdzie
jest mniejsza konkurencja. Powinniśmy iść taką drogą, by wspomagać takie
dyscypliny, gdzie mamy sukcesy i możliwości.
Radny

Franciszek

Brzyk,

dodał,

że

BOSiR

powinien

wyodrębnić

w

swoim

budżecie środki, jeśli założył sekcje. W ramach swojego budżetu powinien
mieć

pule

w zakresie sportowym.
Przewodniczący komisji Bogusław Babicz, zgodził się z radnym F. Brzykiem,
lecz dodał, że jest to w tej chwili wyjątkowa sytuacja stąd to pismo. Oni
nie liczyli, że te osoby znajda się w kadrze narodowej.

Radny Jarosław Sorys, stwierdził, że w tym miesiącu jest przesunięcie
środków na BOSiR w kwocie 200.000,00 zł.
Radny Franciszek Brzyk, wyjaśnił, że przy tworzeniu budżetu, nie było
możliwości przekazania im 100 % środków na energie i inne rzeczy, w związku
z tym

jest to przywrócenie tego co mieli założone w planie finansowym.

Poinformował,

że

przy

pozytywnej

opinii

tego

pisma

należało

by

zawnioskować, aby BOSiR wyodrębnił w swoim budżecie środki na działalność
swojej sekcji.
Dyrektor BOSiR Marek Dadej, wyjaśnił, że do końca roku na sekcję byłby to
koszt 2.000,00-3.000,00 zł. w kwestii wyodrębnienia środków w budżecie,
wyjaśnił następująco: jest możliwe, lecz praktycznie do końca roku jasna
jest sprawa rozliczania pewnych rzeczy. Ma problemy z rozliczeniem noclegi
i wyżywienie dla młodzieży, ponieważ nie są pracownikami BOSiRu. Stąd
wypracowane jest, że rodzice partycypują w kosztach. Cały problem jest
z urzędem skarbowym.
Radna Barbara Borowiecka, dodała, że podczas

otwarcia

hali przy PSP Nr

3
w Brzesku odbyła rozmowę z Wojciechem Wojdakiem, który potwierdził,że wraca
do Brzeska. Zapytała o informacje w tym temacie.
Dyrektor BOSiR Marek Dadej, wyjaśnił, że Wojciech Wojdak zwrócił się, iż
chce ponownie być w sekcji pływackiej BOSiR- stanie się to od stycznia 2017
roku, ponieważ jeszcze obowiązuje go umowa z inną sekcją. Jest to pewnego
rodzaju prestiż, że olimpijczyk będzie w sekcji BOSiR.
Przewodniczący komisji Bogusław Babicz, zaproponował, że zaprosi Wojciecha
Wojdaka na następna komisję.
Po dyskusji podjęto następujący wniosek:
Komisja pozytywnie jednogłośnie opiniuje prośbę Brzeskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji odnośnie sfinansowania wyjazdu na zgrupowania kadry w miarę
posiadanych środków budżetowych związanego z zakwalifikowaniem się pięciu
uczestników sekcji kręglarskiej do kadry narodowej Głosowano jednogłośnie.

Przewodniczący
rejonowej

w

komisji

Brzesku

poinformował,
w

sprawie

że

wezwania

wpłynęło
do

pismo

naruszenia

od

prokuratury

prawa

poprzez

zniesienia zapisów dot. pobierania opłat za parkingi w soboty. (treść pisma
została odczytana, pismo stanowi załącznik do protokołu.)
Dyrektor BOSiR Marek Dadej, dokonał omówienia sprawy projektu zmian stref
płatnego parkowania. Wyjaśnił, że w nowej uchwale jest zapis, iż nie będzie
pobierać się opłat w sobotę. Parking naprzeciw Urzędu Miejskiego, likwiduje
się pierwsza bezpłatna godzinę, będzie płatny. Poszerza się strefę płatnego
parkowania o następujące miejsca: przed Urzędem, przy ul. Głowackiego przed
sklepem Śnieżka, parkingi na nowym Placu Targowym (oprócz dni targowych tj.
wtorek i piątek osoby, które mają wykupione miejsca targowe też kontrolerzy
będą je sprawdzać, a w pozostałe dni będą normalnie płatne). O to wystąpił
zarządca placu targowego.
Radny Jarosław Sorys, poruszył sprawę parkingu na ul. Powstańców Warszawy.
Był tam niedawno parking wolny, następnie zmieniono na jako parking płatny,
lecz z pierwszą godzinę wolną. Obecnie w nowym projekcie chce się znieść
pierwszą godzinę za darmo. Jego zdaniem godzina darmowa parkingu przy
ul. Powstańców Warszawy powinna zostać. Wyjaśnił, że interesował się jak
jest w innych miejscowościach w Polsce. Poinformował, że we wszystkich tych
miastach około 15-16 % miejsc parkingowych, które są płatne, jest również
bezpłatnych dla mieszkańców. Zgodził się natomiast z wymiernymi kosztami
i dokładaniem do parkingu naprzeciwko Urzędu.
Przewodniczący komisji Bogusław Babicz, wyjaśnił, że będzie spory zysk na
parkingu naprzeciw Urzędu Miejskiego.
Parking naprzeciw Urzędu przynosi stratę rocznie ponad 100 00,00 zł. dodał,
Dyrektor BOSiR. A w związku ze zniesieniem poboru opłat w sobotę jest to
starta również około 100.000,00 zł.
Przewodniczący komisji Bogusław Babicz, przy tych założeniach takich jak,
powiększenie stref płatnego parkowania i likwidacji pierwszej godziny za
darmo stwierdził, że wartałoby znieść całkowicie z opłat parking na ulicy
Powstańców Warszawy i udostępnić parkowanie mieszkańcom, tym bardziej, że
on również przynosi stratę.
W dyskusji poruszono argumenty za i przeciw zwolnienia z opłaty parkingowej
całkowitej ul. Powstańców Warszawy oraz zakupu parkomatów.

Komisja wnioskuje o wyłączenie ul. Powstańców Warszawy w Brzesku ze strefy
płatnego parkowania. Głosowano 6 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw.

Komisja

zaopiniowała

projekt

uchwały

wraz

z

przegłosowanymi

zmianami

w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/68/2015 z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie
wprowadzenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Brzesko, ustalenia
opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tych strefach, ustalenia opłat
dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych
w strefach płatnego parkowania i sposobu pobierania tych opłat (Dz. U. Woj.
Małop. z 2015r. poz. 4318) Głosowano jednogłośnie.
Radna Barbara Borowiecka zapytała w sprawie możliwości przedstawienia i
zaopiniowania, projektu uchwały

Kierownika BFE Rafała Najdały w sprawie

wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji
gminy. Ważności zaopiniowania tego projektu uchwały.tematu

dot. strategii
sesyjnego.

Przewodniczący komisji Bogusław Babicz, wyjaśnił, że nie wszystkie projekty
uchwał są opiniowane na wszystkich komisjach. Przewodniczący Rady decyduje
na jakie komisje przekazuje dane projekty uchwał. Zatem nie będzie omawiał
na tym posiedzeniu komisji.
Przewodniczący

komisji

Bogusław

Babicz,

zwrócił

się

do

obecnego

na

posiedzeniu Burmistrza Brzeska w kwestii zmiany reformy oświatowej, która
planowana jest przez rząd RP. Zaproponował, aby Burmistrz Brzeska powołał
taki zespół.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że powoła taki zespół,
lecz na razie nie ma nic nad czym można było by pracować.
Radny

Franciszek

Brzyk,

odczytał

część

listu

Kuratora

Oświaty

do

samorządowców z dnia 14 października z okazji Święta Edukacji Narodowej,
który dotyczył jak najszybszego przygotowania nowych sieci szkół na swoich
terenach.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, odpowiedział, że takie listu jeszcze
nie otrzymał. Wyjaśnił, że najpierw była mowa, iż likwiduje się gimnazja.
Obecnie mówi się, że gimnazja będą mogły się przekształcać w szkołę
średnią, w szkołę podstawową bądź zawodową. Dziś obecnie jest tylko projekt
ustawy, który nie trafił jeszcze pod obrady sejmu.
Radny Franciszek Brzyk, stwierdził, że dziwi go fakt, iż Kurator jest
jednostką podległą rządowi działa na podstawie określonych przepisów prawa,
zamieszcza list w którym się zwraca do samorządów z konkretnymi datami, z
konkretnymi sugestiami, jak ta sieć powinna wyglądać i zostać zorganizowana

w momencie kiedy tak jak Burmistrz powiedział, że dopiero został złożony
projekt do sejmu.
Przewodniczący komisji Bogusław Babicz, zaproponował, że podejmie wniosek,
aby do tej komisji zaproponować radnych z pośród członków komisji oświaty.
Dodatkowo poinformował, że sprawdzał na liście obrad sejmu i nie ma jeszcze
obrad nad tym projektem.
Komisja zawnioskowała, aby do powołanego przez Burmistrza Brzeska zespołu
ds.

reformy

systemu

oświaty

weszli

radni:

Franciszek

Brzyk,

Bogusław

Babicz, Jarosław Sorys, Kazimierz Sproski. Głosowano 4 za, 3 radnych nie
głosowało.

Ad.4

Wizja

lokalna

w

pomieszczeniach

przeznaczonych

Brzeskiej oraz Wydziału Edukacji Kultury i Sportu UM

na

Muzeum

Ziemi

w Brzesku.

Komisja udała się na zaplanowaną wizje lokalną- trwała od 10:00- 11:30

Komisja dokonała wizji lokalnej pomieszczeń przeznaczonych na Muzeum Ziemi
Brzeskiej

i

wysłuchała

informacji

Pana

Jerzego

Wyczesanego

odnośnie

przygotowań do uruchomienia działalności Muzeum. Głosowano jednogłośnie.
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Bogusław Babicz
podziękował wszystkim za udział i zamknął posiedzenie.
Posiedzenie trwało od godziny 8:00

do godziny 11:30

Przewodniczący
Komisji Oświaty Kultury i Sportu
Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Bogusław Babicz

Protokół opracowała:

mgr Joanna Szczepka
Inspektor UM w Brzesku

