PROTOKÓŁ Nr 13/2016
Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku
odbytego w dniu
22 listopada 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

w

składzie:

Radny Bogusław Babicz - Przewodniczący Komisji;
Radna Maria Kądziołka – członek komisji;
Radna Barbara Borowiecka Radny Franciszek Brzyk

członek Komisji;

– członek Komisji;

Radny Kazimierz Sproski – członek Komisji;
Radny Krzysztof Bogusz – członek komisji;
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;

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. aby punkt 3, został przełożony na następne posiedzenie
komisji. Zaproponowana zmiana została przyjęta jednogłośnie.

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA :
1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Brzesko za rok
szkolny 2015/2016.( inf. email)
2. Analiza proponowanych stawek podatków lokalnych na rok 2017 w Gminie
Brzesko( inf. email).

3. Przyjęcie protokołów z posiedzenia komisji odbytych w dniach
września 2016 r. oraz 21 października 2016 r. ( Protokoły

20

są dostępne

do wglądu w Biurze Rady Miejskiej).
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski rozpatrzenie pism skierowanych do
komisji i projektów uchwał – (inf. email)
Ad. 1 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Brzesko za rok
szkolny 2015/2016.( inf. email).
Przewodniczący komisji Bogusław Babicz, poinformował członków komisji, iż
wszyscy członkowie otrzymali w/w sprawozdanie drogą elektroniczną.
Naczelnik Józef Cierniak, poinformował, że powołany został przez Burmistrza
Brzeska zespół ds. wdrażania reformy oświatowej w Gminie Brzesko, który odbył
już swoje pierwsze posiedzenie. Kolejnym etapem pracy będzie spotkanie
z

dyrektorami

placówek

oświatowych

jak

również

oddzielenie

dyrektorów

przedszkoli, którzy przygotują jedną wspólną koncepcje. Następnie przeszedł
do omówienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Brzesko
na 2015/2016.
Radny Jarosław Sorys, zapytał w sprawie wyników egzaminów szkół podstawowych,
które zostały zawarte w tym sprawozdaniu. Poruszył kwestię oceny wyników
egzaminów w PSP Nr 1 w Jadownikach w ostatnich latach oraz o ewaluacji
zewnętrznej i zapytał jak jest w chwili obecnej w tej szkole.
Naczelnik

Józef

Cierniak,

poinformował,

że

został

opracowany

program

naprawczy, gdzie zajmowało się tym kuratorium. Wyjaśnił, że program ma to do
siebie, że jeśli został opracowany i wdrożony w ubiegłym roku to on zadziała
wówczas, kiedy klasa przejdzie od 4 do 6. Wówczas można porównać wyniki.
Poinformował, że w tym roku nie będzie już testu kompetencyjnego po 6-klasie.
Dopiero będą egzaminy po klasie 8-j. Wyjaśnił, że dopiero od następnych lat
dopiero się będą analizować wyniki egzaminów, lecz po 8-j klasie.
Przewodniczący

komisji

zapytał

w

sprawie

zwiększenia

oddziałów

w niepublicznym przedszkolu „Cypisek” oraz w sprawie uruchomienia od września
przyszłego roku szkoły podstawowej przez Stowarzyszenie „Wzrastanie”.

Naczelnik

Józef

Cierniak,

wyjaśnił,

że

z wnioskiem, tylko zbyt późno. W związku

jest

to

prawda.

Wystąpiono

tym od września nie otrzymają

dotacji, chyba, że będzie dobra wola rady. Dodał, że stowarzyszenie spóźnili
się z dokumentacją związaną z dokonaniem wpisu. Dodał, że przewidują jedną
klasę. Omówił o stworzonych nowych oddziałach przedszkolnych w PSP Nr 3
w Brzesku, które funkcjonują bardzo dobrze. Po dyskusji podęto następującą
opinie:
Komisja wysłuchała informacji Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
na temat stanu realizacji zadań oświatowych Gminy Brzesko za rok szkolny
2015/2016 i pozytywne jednogłośnie zaopiniowała sprawozdanie.
Ad.2 Analiza proponowanych stawek podatków lokalnych na rok 2017 w Gminie
Brzesko (inf. email).
Naczelnik Wydziału POL Marzena Zacher, dokonała omówienia projektów uchwał
podatkowych. W tym roku stawki zostały zaproponowane takie jak w roku
bieżącym, nadal jest deflacja, lecz obniżony zostać musiał podatek rolny.
W dyskusji poruszono sprawę objęcia podatkiem obszarów rewitalizowanych oraz
dokonano analizy stawek podatku od nieruchomości: od gruntów związanych
z

prowadzeniem

działalności

gospodarczej,

bez

względu

na

sposób

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków; od budynków lub ich części
mieszkalnych; związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej

oraz

bieżących

stawek

od

nieruchomości

w

sąsiednich

miejscowościach tj. Gmina Tarnów, Miasto Tarnów, Gmina Bochnia, Miasto
Bochnia.
Rady Kazimierz Sproski, zaproponował, że można byłoby zrównać grosze-na
przykład stawkę 17,47zł.zrównać kwotę na 17,50 zł. Naczelnik wyjaśniła, że
1 grosz to jest 4 200 zł. do budżetu czyli podwyżka trzech groszy jest daje
sumę 12 600 zł. na rok. Poddał kwestie zastanowienia się nad dalszymi
stawkami.
Naczelnik Wydziału POL Marzena Zacher, wyjaśniła, że od 2014 roku podatek od
nieruchomości nie był podnoszony- radny Kazimierz Sproski zaproponował stawkę
0,60 zł. jest to rocznie 5 zł. więcej.

Radny Franciszek Brzyk, poruszył kwestię przyjęcia uchwały w sprawie stref
płatnego parkowania. Wyjaśnił, że podczas robienia zakupów, zapytano go
o stawki dla pracowników, dlaczego pracownicy nie mają ulg, czy abonamentów.
Stwierdził, że kiedy Dyrektor BOSiRu przynosi propozycje, powinno się
wysłuchać wcześniej mieszkańców, ponieważ radni narażają się na śmieszność.
Z jednej strony bronimy interesu gminy a z drugiej strony mieszkańcy mówią
o rzeczach, które są prawdziwe. Martwimy się o ludzi dojeżdżjących do
Krakowa, a nie myślimy o mieszkańcach gminy, którzy z miejscowości położonych
wokół Brzeska, przyjeżdżają do pracy do Brzeska, pracują tu codziennie.
Zasugerował o wprowadzeniu abonamentu.
Przewodniczący komisji Bogusław Babicz, odniósł się do przyjęcia uchwały
stref płatnego parkowania. W jego ocenie ten temat był przedyskutowany na
komisji przed sesją i uważa, że skoro członkowie komisji zajęli i wypracowali
pewne stanowisko to później powinni również zaprezentować na sesji takie
samo stanowisko, a tak nie było. Stwierdził, że na komisji propozycje
Dyrektora BOSiRu zostały przyjęte z marszu, bez większego zastanowienia, bez
podania konkretnych wyliczeń. A z tego co wie, już są kolejne zmiany
zaproponowane na tą sesję.
Radny Franciszek Brzyk, odniósł się do podwyżek stawek podatku. Stosowane
były zawsze minimalne wzrosty, aby nie było takiej sytuacji, że skoczono tak
wysoko, że było to odczuwalne i miało to znaczenie. Trzeba stosować się do
tego, co jest w większości – jeśli 80 % mieszkańców mają do 200 metrów
kwadratowych posesje to przyjmijmy taką skalę porównawczą.
Radny Krzysztof Bogusz, dodał, że również rozmawiał z osobą, która posiada
stanowisko na placu targowym. Poinformował, że dużo padło gorzkich słów w
stronę miasta od przedsiębiorców którzy wynajmują boksy, jak również o samym
zarządzaniu placem targowym.
Radny Jarosław Sorys, również odniósł się do przyjęcia stref płatnego
parkowania. Stwierdził, że gdyby zrobiono bezpłatny parking na ul. Powstańców
Warszawy, tak jak przyjęła wówczas komisja było by najbardziej zasadne
zarówno dla mieszkańców, którzy dojeżdżają do Krakowa jak również kupcom na
Placu.

Radny Franciszek Brzyk, zasugerował, aby stworzona została mapa sieci
parkingowej.
Na

posiedzenie

przybył

Burmistrz

Brzeska.

Poinformował,

że

odbył

dwa

spotkania z kupcami z Placu targowego. Na pierwszym przedstawiciele ustalili,
aby na parkingu przy ul. Powstańców Warszawy był wprowadzony abonament
w wysokości 15 zł. Następnie przybyli przedstawiciele kupców z placu
targowego ponownie na spotkanie i była prośba, aby na tym placu powrócić do
starych zapisów, na Placu Targowym. Dodał, że zgodził się, że przygotuje
taką podpozycje.
Radny Jarosław Sorys, przedstawił członkom komisji wszystkie argumenty za
tym, aby parking na ul. Powstańców Warszawy pozostał bezpłatny. Natomiast
stwierdził, że jeśli kupcy będą mieć inne zdanie i wypracują inne stanowisko
to będzie za tym rozwiązaniem ogółu.
Przewodniczący Rady Bogusław Babicz, stwierdził, że z parkingu na placu
targowym korzystają nie tylko kupcy ale również mieszkańcy, którzy załatwiają
sprawy w urzędzie. Poddał wątpliwość, czy zasadna jest godzina wolna
(bezpłatna) na ul. Powstańców Warszawy a reszta płatna, jeżeli będzie to
przynosiło straty.
Radny Krzysztof Bogusz, poinformował, że na ostatniej sesji prosił, żeby
w odpowiedni sposób dotarła informacja do mieszkańców i dobrze została
zaadresowana o tym, że nie jest to tylko poszerzenie stref a zostało zrobione
na odwrót. Pierwsze zdanie zabrzmiało „radni rady miejskiej uchwalili”.
Stwierdził, że znów poszedł nieodpowiedni przekaz do mieszkańców.
Następnie powrócono do tematu analizy podatków. W dyskusji członkowie komisji
omawiali poszczególne stawki podatków wraz z informacją Naczelnik POL Marzeną
Zacher.
Radny Bogusław Babicz, stwierdził, że należy mieć też na uwadze to, że mimo
deflacji mieszkańcy będą trochę więcej obciążeni z tytułu opłat za ścieki,
po konsultacjach stawek z Browarem.
Dokonano ponownie analizy do projektów uchwał w sprawie stawek podatku od
nieruchomości oraz wzorów formularzy.

Radny

Krzysztof

Bogusz,

podał

przykład

Gminy

Tarnów,

która

wykonała

aktualizację ewidencji gruntów i budynków. Wiązało to się z kosztami, lecz
ponad milion złotych zwiększyły się wpływy do budżetu.
Naczelnik Wydziału POL, wyjaśniła, że była już taka aktualizacja. Ponad
2 tysiące zmian przybyło w jednym dniu. Starostwo podchodzi do tego tematu
na bieżąco, przy ubieganiu się np. w przypadku pozwoleniu na budowę, gdzie
operat obejmuje okoliczne działki. Dodała, że wykonała zestawienie w którym
wynika, że przy zmianie klasyfikacji zostało przeklasyfikowanych gruntów 8
hektarów a w latach 2006-2016 w graniach 80 hektarów.
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie
określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji dla celów podatku od
nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
Następnie Przewodniczący ponownie dokonywano analizy stawek podatku.
Radny Jarosław Sorys, wyjaśnił, że przede wszystkim propozycja Burmistrza
jest

taka,

aby

te

stawki

utrzymać.

Dwie

komisje

już

się

odbyły,

zainteresowania nie było takiego, żeby zobaczyć jak w stosunku do poprzednich
gmin to się ma. Dodał, że był u Pani Naczelnik o takie zestawienie na jego
posiedzenie komisji finansowej. Na komisji finansowej również biorą pod uwagę
to co inne komisje zawnioskowały. Stwierdził, że albo zostaje to tak jak
zostało to zaproponowane albo trzeba wziąć pod uwagę to co Naczelnik POL
zaproponuje.
Radna Maria Kądziołka zaproponowała, że po odbyciu wszystkich komisji można
zwołać dodatkowe posiedzenie i omówić tę sprawę.
Radna Barbara Borowiecka, poinformowała, że po tym posiedzeniu będzie
posiedzenie komisji rewizyjnej, gdzie to będzie równie ważny temat. Będą
omawiać ten temat a te propozycje które zostaną przedstawione na posiedzeniu
komisji oświaty będą również analizowane na komisji rewizyjnej.
Komisja zaproponowała następujące zmiany w projekcie uchwały w sprawie
wysokości stawek podatku od nieruchomości:

- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków- 0,76 zł. głosowano
jednogłośnie.
- od budynków lub ich części mieszkalnych – 0,57 zł. od 1 m² powierzchni
użytkowej; głosowano jednogłośnie.
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
– 17,55 zł. 1 m² od metra powierzchni użytkowej; głosowano jednogłośnie.

Ad.3 Przyjęcie protokołów z posiedzenia komisji odbytych w dniach
września 2016 r. oraz 21 października 2016 r. ( Protokoły

są

20

dostępne do

wglądu w Biurze Rady Miejskiej).
Przewodniczący komisji Bogusław Babicz, zapytał czy są uwagi do protokołu
dnia 20 września 2016r.
Radna Barbara Borowiecka, poinformowała, że jeśli w październiku przyjmowano
protokół z września do którego były złożone uwagi i zastrzeżenia, protokół
był w porządku obrad posiedzenia a nie został przyjęty to chciała zapytać
czy te uwagi które były zgłoszone w którym protokole mają być umieszczone.
Przewodniczący

komisji

Bogusław

Babicz,

stwierdził,

że

tak

jak

jest

w regulaminie Rady Miejskiej- dokonał odczytania „§ 25. 1. Z przebiegu
każdego posiedzenia komisji sporządza się protokół.2. Protokół obejmuje
zapis przebiegu posiedzenia komisji oraz teksty przyjętych uchwał, wniosków
i opinii i inne materiały złożone komisji. Protokół z posiedzenia komisji
przyjmuje się na początku obrad posiedzenia Komisji. 3. Członkowie komisji,
a także inna osoba mająca prawo głosu w dyskusji może wnieść zastrzeżenia do
protokołu

najpóźniej

na

najbliższym

posiedzeniu

komisji,

przed

którym

nastąpiło wyłożenie protokołu do wglądu. Komisja decyduje o przyjęciu lub
odrzuceniu zastrzeżeń bez dyskusji. Protokół, do którego nie wniesiono
zastrzeżeń uważa się za przyjęty.”
Radna Barbara Borowiecka, stwierdziła, że protokół był w porządku obrad, nie
został przyjęty to powinno być ujęte w tym protokole z tego posiedzenia na
którym był przedstawiony. Te uwagi, które były zgłoszone, te zarzuty,
zastrzeżenia.

Radny Kazimierz Sproski, zapytał kiedy można nanosić poprawki.
Radna Barbara Borowiecka, dodała, że dwa lata temu nad tym pracowano.
Przewodniczący komisji Bogusław Babicz odczytał ponownie zapis paragrafu 25
ustęp

„3. Członkowie

komisji,

a

także

inna

osoba

mająca

prawo

głosu

w dyskusji może wnieść zastrzeżenia do protokołu najpóźniej na najbliższym
posiedzeniu komisji, przed którym nastąpiło wyłożenie protokołu do wglądu.”
Oraz dodał, że do protokołu z dnia 20 września można było wnieść zastrzeżenia
na październikowym posiedzeniu komisji.
Radny Kazimierz Sproski, zapytał a na sesji?
Przewodniczący komisji Bogusław Babicz, odpowiedział, że są w regulaminie
inne zapisy.
Radna Barbara Borowiecka, stwierdziła, że nie mówi się o protokole z sesji
tylko komisji. Dodała, że Pan K. Sproski uczestniczy w komisji rewizyjnej,
jest członkiem komisji i pewne uzgodnienia były. Po to radni dostają 7 dni
a nawet i wcześniej protokoły, żeby jeśli ma uwagę nie musi pisemnie,
telefonicznie, emailem zgłosić uwagę, po to żeby mogli przed komisją
wiedzieć, czy włożyć go do posiedzenia komisji, czy będziemy tak jak na
ostatniej komisji było. Pani Asia próbowała to ściągnąć, żeby nie było
problemu. Problem był i tu wydaje się jej, jeśli są zarzuty bo to nie były
uwagi tylko zarzuty to powinno być w tym protokole z października ujęte.
Przewodniczący komisji Bogusław Babicz, poinformował, że na posiedzeniu
komisji 20 września w protokole zajmowali się protokołem z 30 sierpnia i to
były te uwagi. Pani radna Kądziołkowa miała uwagi.
Radna

Barbara

Borowiecka,

powinno

być

zapisane

w

październiku,

kiedy

zgłosiła.
Przewodniczący komisji Bogusław Babicz, poinformował, że radna zgłosiła je
20 września bo one dotyczyły protokołu z sierpnia.
Radna Maria Kądziołka, odpowiedziała, że zgłosiła do protokołu w sierpniu.
Radna Barbara Borowiecka, odpowiedziała, że w październiku.

Radna Maria Kądziołka, dodała, że na następnym posiedzeniu komisji miała
oprawo zgłosić wnioski czy zastrzeżenia do protokołu i tak zrobiła i nie
rozumie o co chodzi.
Przewodniczący komisji Bogusław Babicz, dodał, że jest protokół z 20 września
i 20 września był punkt przyjęcie protokołu z dnia 30 sierpnia i wtedy pani
Maria Kądziołka powiedziała i złożyła te zarzuty. Protokół z 20 września ma
taki zapis odnośnie zarzutów wtedy zgłoszonych, cyt. „Członkowie komisji
rozpoczęli dyskusje na temat aktualnej sytuacji przedszkolach publicznych
ilości miejsc w przedszkolach publicznych oraz wydatkowaniem środków na
przedszkola prywatne. Następnie przewodniczący pointował, że otrzymali…” to
już budżecie obywatelskim. Na takim zapisie wtedy poprzestaliśmy ponieważ
Pani Maria wycofała jak gdyby te swoje uwagi.
Radna Barbara Borowiecka, dodała, że o tej sprawie rozmawiali w październiku.
Przewodniczący komisji Bogusław Babicz, ponieważ wtedy nie przyjęliśmy bo
uznaliśmy, żeby to zostało poprawione przez Panią Joasie i przyjmiemy po
poprawkach w październiku. A teraz mamy listopad.
Radna Barbara Borowiecka, w październiku mieliśmy do przyjęcia protokół
z września. Protokół z września był w porządku obrad a nie był przyjęty
ponieważ Pani Maria złożyła do niego uwagi. Pani Kądziołka złożyła zarzuty
na ostatnim posiedzeniu na komisji. Zapytała, czy w październiku pani Maria
złożyła na komisji zastrzeżenia.
Pani Joanna Szczepka Biuro Rady Miejskiej w Brzesku, odpowiedziała, że
w październiku złożyła zastrzeżenia do protokołu z września.
Radna Barbara Borowiecka, dodała, że o tym mówi cały czas, więc nie rozumie
dlaczego nie jest to zrozumiałe. Na ostatnim posiedzeniu Pani
Radna Maria Kądziołka, zapytała przewodniczego komisji z którego przyjmujemy
protokół?
Przewodniczący
protokół

z

komisji

Bogusław

października

i

Babicz,

przyjmujemy

w październiku nie został przyjęty.

normalnie
tez

powinniśmy

protokół

przyjąć

wrześniowy

bo

Radna Barbara Borowiecka- te zastrzeżenia, które dotyczyły wrześniowego
protokołu

zastrzeżenia

pani

Marii

co

do

zapisów

w

temacie

wniosków

budżetowych w sprawie przedszkola nie został protokół przyjęty ponieważ na
wniosek pani Marii był nie ściągnięty z porządku obrad tylko nieprzyjęty.
Dlatego te uwagi dot. tego protokołu powinny być zapisane w posiedzeniu z
października.
Przewodniczący komisji Bogusław Babicz,

odczytał protokół nr 10 z 20

września, odczytał ten zapis z punktu trzeciego, który był przedmiotem
wówczas zgłoszonych uwag „Ad.3 Sprawy bieżące i wolne wnioski- zaopiniowanie
projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Brzesku. Przewodniczący
komisji Bogusław Babicz dokonał odczytania pism, które zostały skierowane na
komisje:- Osiedla Kościuszki-Ogrodowa, Osiedla Kopaliny-Jagiełły, Sołectwa
Szczepanów,

Osiedla

Brzezowieckie,

Osiedla

Zielonka

oraz

wnioskami

mieszkańców Pana H.A oraz Pana S.C Przewodniczący komisji Bogusław Babicz,
poruszył sprawę nowopowstałych prywatnych przedszkoli w Brzesku. Członkowie
komisji

odbyli

dyskusję

na

temat

aktualnej

sytuacji

w przedszkolach publicznych, ilości miejsc w przedszkolach publicznych
i prywatnych oraz wydatkowaniem środków na przedszkola prywatne. Następnie
przewodniczący poinformował, że członkowie komisji otrzymali projekt uchwały
wraz

z

regulaminem

w

sprawie

budżetu

obywatelskiego

stworzony

przez

Sekretarza Gminy Stanisława Sułka. Dodał, że prosi aby każdy się zapoznał z
tym projektorem a na następnym posiedzeniu zostanie on zaopiniowany i
przeanalizowany. Komisja zapoznała się z wnioskami do budżetu Gminy Brzesko
na

rok

2017:-

Osiedla

Kościuszki-Ogrodowa,

Osiedla

Kopaliny-Jagiełły,

Sołectwa Szczepanów, Osiedla Brzezowieckie, Osiedla Zielonka oraz wnioskami
mieszkańców Pana H.A oraz Pana S.C. komisja przyjęła je do wiadomości wnosząc
o ich rozważenie przez Pana Burmistrza Brzeska przy projektowaniu budżetu na
rok 2017. Głosowano jednogłośnie”

Zapytał czy ktoś zgłasza uwagi zgodnie ze

statutem do punktu trzeciego protokołu z dnia 20 września 2016r.
Radna Barbara Borowiecka- wtedy w październiku nikt nie zgłaszał uwag oprócz
Pani Marii, więc do którego fragmentu dotyczyły te uwagi.
Przewodniczący komisji Bogusław Babicz, dodał, że nie wie.

Radna Barbara Borowiecka- o to mi cały czas chodzi. Protokół nie został
przyjęty.
Przewodniczący komisji Bogusław Babicz- wobec tego pytam, kto ma dziś uwagi
do tego protokołu.
Radna Barbara Borowiecka- czyli w tym protokole wszystko się zgadza, Pani
Mario tak?
Radna Maria Kądziołka- proszę Panią będziemy głosować i w głosowaniu wszystko
się Pani dowie.
Radna Barbara Borowiecka- protokół był nie przyjęty, więc musi być przyjęty
z uwagami prawda?! Musimy wiedzieć, gdzie te uwagi były i gdzie są poprawione.
Przewodniczący komisji Bogusław Babicz, musi ktoś te uwagi zgłosić. Ja ich
nie zgłaszam. Czy ktoś zgłasza jakieś poprawki?
Radna Barbara Borowiecka- one były zgłoszone na tamtym posiedzeniu. Ja się
wycofuje z tego.
Radna

Maria

Kądziołka,

poprosiła

przewodniczącego,

aby

przegłosować

protokół.
Przewodniczący komisji Bogusław Babicz, zapytał, czy ktoś ma uwagi do tej
treści protokołu.
Radna

Barbara

Borowiecka-

ja

nie

zgłaszałam

ani

wcześniej

na

tamtym

posiedzeniu ani teraz. Chce tylko wiedzieć w którym miejscu dotyczyły te
uwagi.
Przewodniczący komisji Bogusław Babicz zapytał, kto jest za przyjęciem tego
protokołu o tej treści. Głosowano 7 jednogłośnie. Protokół został przyjęty.
Radna Barbara Borowiecka, ja chce wiedzieć tylko czy to było poprawione.
Przewodniczący

komisji

Bogusław

Babicz,

przyjęcia protokołu z października.

przedstawił,

że

przechodzi

do

Pani Joanna Szczepka Biuro Rady Miejskiej, poinformowała, że radna B.
Borowiecka miała swoją poprawkę w swoich wypowiedziach, która jest zaznaczona
na czerwono.
Przewodniczący komisji Bogusław Babicz, odczytał poprawki: „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.” Zapytał, czy są jeszcze
jakieś poprawki do protokołu z października. Uwag brak. Głosowano 7 za,
jednogłośnie.
Ad.4 Sprawy bieżące i wolne wnioski rozpatrzenie pism skierowanych do komisji
i projektów uchwał – (inf. email)
Przewodniczący komisji poinformował, że członkowie komisji otrzymali wczoraj
emailem projekt uchwały w sprawie wprowadzenia wspólnej obsługi dla jednostek
organizacyjnych Gminy Brzesko. To jest sprawa związana ze wspólną obsługą
szkół i przedszkoli.
Naczelnik Józef Cierniak wyjaśnił, że poprzez zmianę ustawy systemie oświaty
oraz ustawy o samorządzie gminnym musieli dostosować obsługę finansowoksięgową

do

obowiązujących

przepisów,

zgodnie

z

zaleceniami.

Dokonał

omówienia zapisów projektu uchwały.
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie
wprowadzenia wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Gminy Brzesko.

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, dokonał omówienia projekt uchwały w sprawie
przyjęcia Programu Współpracy Gminy Brzesko z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.
Radna Barbara Borowiecka, zapytała w sprawie budżetu obywatelskiego.
Sekretarz Gminy wyjaśnił, że niektóre komisje omawiały ten temat a na
niektóre od września czekały na skierowanie i nie zostały. W tej chwili
w projekcie budżetu nie ma już zaplanowane.
Przewodniczący komisji, zawnioskował, aby na przyszły rok zająć się budżetem
obywatelskim znacznie wcześniej.

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie
przyjęcia Programu Współpracy Gminy Brzesko z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

Przewodniczący komisji, przedstawił, że zobowiązał się na klubie PiS iż
przygotuje nowy projekt uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania przy
nadawania tytułów: „Honorowy Obywatel Miasta Brzeska” i Medal na Wstędze za
Zasługi

dla

Miasta

Brzeska”,

gdzie

jest

również

członkiem

Kapituły.

Przedstawił wszystkie zaproponowane zmiany zapisów członkom komisji.
- w dyskusji poruszono kwestię zapisu o upublicznieniu pełnego wniosku
o nadanie tytułu honorowego na stronie internetowej oraz ochronie danych
osobowych.
Po dyskusji i analizie podjęto następujące wnioski:
Komisja zaproponowała zmianę zapisu w projekcie uchwały w sprawie zasad
i trybu postępowania przy nadawania tytułów: „Honorowy Obywatel Miasta
Brzeska” i Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska” o treści: „na
stronie internetowej Urzędu Miejskiego umieszcza się na 7 dni przed datą
posiedzenia imię i nazwisko kandydata”. Głosowano jednogłośnie. Komisja
zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie projekt uchwały w sprawie zasad i trybu
postępowania przy nadawania tytułów: „Honorowy Obywatel Miasta Brzeska”
i Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska” wraz z przyjętą zmianą.

Radny Krzysztof Bogusz, poruszył kwestię konsultacji społecznych.
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Bogusław Babicz
podziękował wszystkim za udział i zamknął posiedzenie.
Posiedzenie trwało od 8:00 do godziny 11:50

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

Protokół opracowała:

mgr Joanna Szczepka
Inspektor UM w Brzesku

