
P R O T O K Ó Ł  Nr  21/2008

z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku odbytego  
                                        w dniu    29  m a j a   2008  r o k u

 W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz osoby zaproszone na posiedzenie wg 
załączonej listy obecności.  Posiedzeniu przewodniczył radny Józef Kubas Przewodniczący 
Komisji.  Witając  zebranych  przedstawił  porządek  posiedzenia.  Poniższy  porządek 
posiedzenia został przyjęty jednogłośnie : 

1. Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  udzielenia  dotacji  na  prace 
konserwatorskie,  restauratorski  lub  roboty  budowlane  przy  zabytku  wpisanym  do 
rejestru dla  Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Trójcy Przenajświętszej w Okocimiu .

2. Sprawy  bieżące  i  wolne  wnioski  –  informacja   Pana  Kazimierza  Kordeckiego  z 
Komendy  Hufca  ZHP w Brzesku  nt.  propozycji  rozwiązań  Urzędu  Miejskiego  w 
Brzesku  dotyczącej  rozbiórki  budynku  siedziby  Hufca  ZHP  tzw.  „Harcówki”  i 
przydziału nowego lokum dla tej zasłużonej organizacji

 Ad  1.
Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  udzielenia  dotacji  na  prace 
konserwatorskie, restauratorski lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 
rejestru dla  Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Trójcy Przenajświętszej w Okocimiu .

Przewodniczący Komisji Jozef Kubas poinformował zebranych, że komisja nasza powinna na 
dzisiejszym posiedzeniu, zaopiniować projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru dla 
Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Trójcy Przenajświętszej w Okocimiu .  W tym momencie 
przeczytał  uzasadnienie do projektu uchwały wskazując,  że na ten cel  w budżecie Gminy 
Brzesko na rok 2008, zabezpieczono środki w wysokości 50.000 złotych .

Następnie radny Franciszek Brzyk omówił projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na 
prace  konserwatorskie,  restauratorski  lub  roboty  budowlane  przy  zabytku  wpisanym  do 
rejestru  dla   Parafii  Rzymsko-Katolickiej  pw.  Trójcy  Przenajświętszej  w Okocimiu  ,  wg 
załącznika do protokołu.

W dyskusji głos zabrała radna Maria Kądziołka. Uznała, że  w/w cel jest bardzo szlachetny, 
ale również wyraziła obawy jego realizacji.  A w nawiązaniu do przedmiotowego projektu 
uchwały przypomniała , że Rada Miejska podjęła uchwałę , która określa zasady udzielania 
dotacji na prace konserwatorskie w obiektach zabytkowych jak również terminy składania 
przedmiotowych wniosków. O ile dobrze pamięta to termin składania tych wniosków jest do 



końca  sierpnia  bieżącego  roku.  W tym momencie  zadała  pytanie  ile  na  dzień  dzisiejszy 
zostało  złożonych wniosków o  udzielenie  dotacji  i  poprosiła  o  przypomnienie  wysokości 
kwoty zarezerwowanej w budżecie Gminy na ten cel. Dlatego wnosi aby nie zamykać drogi 
innym,  którzy  również  chcieliby  z  tych  środków  skorzystać.  Jeśli  dzisiaj  Rada  Miejska 
podejmie uchwałę w przedstawionej wersji to środki zostaną już w całości wykorzystane do 
końca  roku.  Nikt  nie  będzie  mógł  starać  się  o  te  środki  w tym roku,  a  przecież  termin 
składania wniosków jest badajże do końca sierpnia.  

Po analizie komisja podjęła następującą opinię :
Komisja  pozytywnie zaopiniowała projekt  uchwały w sprawie udzielenia  dotacji  na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru dla 
Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Trójcy Przenajświętszej w Okocimiu. 
Głosowano przy 4 głosach za, przeciw 0, 1 wstrzymującym się od głosu.

Ad  2.
Sprawy  bieżące  i  wolne  wnioski  – informacja   Pana  Kazimierza  Kordeckiego  z 
Komendy Hufca ZHP w Brzesku nt.  propozycji  rozwiązań Urzędu Miejskiego w 
Brzesku  dotyczącej  rozbiórki  budynku  siedziby  Hufca  ZHP  tzw.  „Harcówki”  i 
przydziału nowego lokum dla tej zasłużonej organizacji

Przewodniczący  Komisji  Józef  Kubas  powitał  Pana  Kazimierza  Kordeckiego,  członka 
Komendy  Hufca  ZHP  w  Brzesku  .  Przypomniał  zebranym  treść  dwóch  wniosków  z 
posiedzenia komisji w dniu 19 maja 2008 roku w sprawach :

• spotkania na terenie tzw.”Harcówki” w jak najkrótszym czasie członków Komendy 
Hufca ZHP z przedstawicielami władz Urzędu Miejskiego w Brzesku,

• planowanej rozbiórki budynku siedziby Hufca ZHP w Brzesku , ze względu na zły 
stan techniczny tego obiektu .

W tym momencie Przewodniczący Komisji  oddał  głos  Panu Kazimierzowi  Kordeckiemu, 
który  odczytał pismo do Burmistrza Brzeska, będące stanowiskiem Komendy Hufca ZHP w 
Brzesku, na temat dalszych losów tzw.”Harcówki”, wg załącznika do protokołu.

Po  wystąpieniu  Pana  Kazimierza  Kordeckiego  Przewodniczący  Komisji  Józef  Kubas 
poinformował  zebranych  o  rozmowie  telefonicznej  z  Panią  Marią  Tyka,  aktualnym 
Komendantem Hufca ZHP w Brzesku na temat w/w sprawy. Z rozmowy wynikało, że jeżeli 
rozbiórka budynku tzw. „Harcówki” jest już przesądzona, to władze Hufca ZHP w Brzesku, 
oczekują  na  lokal  zastępczy  o  dobrym  standardzie,  godny  zasług  harcerstwa  na  terenie 
powiatu  brzeskiego.  Przewodniczący  Komisji  przyznał,  że  czuje  się  trochę  winnym,  w 
sprawie  braku kontaktu z przedstawicielem Hufca ZHP w Brzesku, podczas omawiania w/w 



spraw na posiedzeniach naszej  komisji  .  Nadmienił,  że  wszystkie  pisma kierowane przez 
Komendę Hufca ZHP do Rady Miejskiej w tej sprawie , były wnikliwie analizowane, a nasza 
komisja formowała określone wnioski. Podjęte wnioski przegłosowano jednogłośnie .
Po analizie komisja podjęła następującą opinię :
Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości  pismo z dnia 29 maja 2008 roku  Związku 
Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. M. Kopernika w Brzesku w sprawie  podjęcie 
decyzji  o  wstrzymanie  działań  związanych  z  likwidacją  budynku  nazywanego  potocznie 
„Harcówką”.

Po wyczerpaniu porządku  Przewodniczący Komisji Józef Kubas podziękował wszystkim za 
udział i zamknął posiedzenie . Posiedzenie trwało od godziny  9.45 do godziny  10.00

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
 Protokołowała                                                                

Bogumiła Łanocha                                                                      
                                                                                                 Przewodniczący

Komisji Oświaty Kultury i Sportu
    Rady Miejskiej w Brzesku

            mgr Józef  Kubas


