P R O T O K Ó Ł Nr 30/2009
z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku
odbytego w dniu 25 l u t e g o 2009 r o k u.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz osoby zaproszone na posiedzenie
według załączonej listy obecności. Posiedzeniu przewodniczył radny Józef Kubas
Przewodniczący Komisji. Witając zebranych przedstawił porządek posiedzenia, który
członkowie komisji otrzymali wraz z materiałami na posiedzenie. Zwróciła się z pytaniem czy
do przesłanego porządku są uwagi członków komisji? Uwag brak. Poniższy porządek
posiedzenia został przyjęty jednogłośnie :
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Aktualny stan harcerstwa w Gminie Brzesko.
(Informacja ustna Pani mgr Marii Tyki Komendanta Hufca ZHP
Brzesko).
3. Ocena funkcjonowania BIM.
4. Propozycje zmian w Regulaminie Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Brzesko.
5. Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży - wizja w terenie.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski :
Rozpatrzenie pism wpływających do komisji, zaopiniowanie projektów uchwał na
sesję Rady Miejskiej w miesiącu marcu 2009 roku.
Ad. 1.
Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Przewodniczący Komisji Józef Kubas poinformował, że Protokół z posiedzenia Komisji
Oświaty Kultury i Sportu z dnia 21 stycznia 2009 roku wyłożony był w Biurze Rady
Miejskiej. W związku z czym zapytał, czy do protokołu są jakieś uwagi i wnioski ? Członkowie
Komisji nie wnieśli uwag do protokołu, po czym Przewodniczący Komisji poddał go pod
głosowanie.
Protokół został przyjęty przy 4 głosach za, przeciw 0, 1 wstrzymującym się od głosu.
Ad. 2.
Aktualny stan harcerstwa w Gminie Brzesko.
Przewodniczący Komisji Józef Kubas poinformował, że wybór tej tematyki na dzisiejszym
posiedzeniu jest nieprzypadkowy :
• w 2008 roku Hufiec ZHP z Brzeska zmienił siedzibę,
• część mieszkańców pyta: Czy harcerstwo działa jeszcze w szkołach?
• to organizacja, do której dorośli podchodzą z wielkim sentymentem, gdyż w latach
70/80/90 dominowała w polskich szkołach.

Ponadto poinformował, że na posiedzeniu komisji gościmy Komendanta Hufca ZHP Brzesko
druhnę Marię Tytka długoletniego instruktora harcerstwa. Okazuje się, że brzeskie
harcerstwo przeżyło trudny okres transformacji, o czym świadczą dwa artykuły w BIM-ie:
• z sierpnia 2008 roku – Obóz harcerski 2008,
• z lutego 2009 roku – Zamiast fiskusowi, daj harcerzowi.
Poinformował druhnę Komendant, iż członków komisji interesowałaby następująca tematyka:
• struktura organizacyjna ZHP w Gminie Brzesko,
• funkcjonalność nowej siedziby Hufca ZHP Brzesko,
• ciekawe formy pracy z dziećmi i młodzieżą,
• problemy naszego harcerstwa, jako organizacji pozarządowej,
• pomoc samorządu brzeskiego w rozwoju harcerstwa w szkołach.
Głos zabrała druhna Maria Tyka poinformowała, że pełni funkcję komendanta Hufca ZHP
w Brzesku. Hufiec obejmuje obszar Powiatu Brzesko. Drużyny działają w Brzesku,
Jadownikach, Okocimiu, Mokrzyskach, Wokowicach, Przyborowiu, Czchowie, Tworkowej,
Złotej i Zaborowiu. Stan liczebny w/g spisu 2008 wynosił: 204 zuchów i harcerzy, 19
instruktorów, 3 gromady zuchowe, 8 drużyn harcerskich, 3 drużyny starszoharcerskie,
l szczep. Siedziba Hufca znajduje się w Brzesku. Hufiec pracuje w oparciu o Program
Rozwoju Hufca na lata 2007-2011 przyjęty przez Zjazd Hufca. Działalność programową oraz
pracę z drużynowymi koordynuje Komenda Hufca. Posiedzenia Komendy Hufca odbywają
się raz w miesiącu, dyżury w biurze Komendy. Zbiórki drużynowych odbywają się raz na
dwa miesiące. Następnie przedstawiła główne cele i zadania w roku 2008/2009, do których
między innymi zaliczyć należy:
• propagowanie konieczności rozwijania i samodoskonalenia przez zdobywanie stopni
harcerskich i instruktorskich,
• dbanie o wysoki poziom imprez hufcowych w oparciu o harcerskie ideały.
• usprawnienie przepływu informacji między Komendą a drużynowymi,
• wzmocnienie działań Hufca w sprawie pozyskiwania funduszy,
• wzmocnienie współpracy z władzami Miasta jednostkami samorządowymi, dyrekcjami
szkół na terenie działania Hufca, organizowanie imprez hufcowych w różnych
środowiskach działania gromad i drużyn,
• udział w inauguracji roku harcerskiego 2008/2009 Chorągwi Krakowskiej w Tarnowie,
• Organizowanie obietnic zuchowych i przyrzeczenia harcerskiego,
• Organizowanie biwaków, rajdów i złazów w oparciu o Ośrodek harcerski w Piaskach
Drużkowie,
• udział w realizacji zadań ekologicznych własnych, środowiskowych
i centralnych,
• organizowanie zbiórek w drużynach poświęconych Twórcom harcerstwa /2008 - Rok
Małkowskich/. Szczegółowa informacja stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Komisji Józef Kubas poinformował, że z informacji druhny komendant
Pani Marii Tyka wynika, że warunki ogólnie lokalowe są dobre, nie jest to sytuacja
docelowa. Pan Naczelnik Cierniak zobowiązał się, że udostępni swoje lokum harcerstwu na
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potrzeby różnych spotkań. Jeśli chodzi o komputer to Hufiec Brzesko otrzyma komputer z
Urzędu Miejskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poinformował, że jak na harcerstwo
z dużymi tradycjami, nasze obecne harcerstwo w Brzesku jest nie za bardzo zorganizowane.
Po to są środki na działalność organizacji pozarządowych, aby z nich korzystać. Nie ma
innej możliwości, jeśli chodzi o finansowanie harcerstwa z budżetu. Harcerstwo jest
organizacją, która winna starać się o środki z tej puli. Trzeba tylko napisać odpowiedni
program, złożyć wniosek jako organizacja pozarządowa, wziąć udział w danym konkursie
czy to na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży, czy tez na inny program. Osobiście
zadeklarował pomoc i wolę pomocy w napisaniu takiego programu.
Radny Franciszek Brzyk poinformował, że jak był jeszcze Dyrektorem Publicznego
Gimnazjum Nr 1 zawsze deklarował pomoc komendantowi Hufca ZHP, jak chociażby
w udostępnieniu sali na różne spotkania, jakie Pan Kordecki wówczas organizował. Jeśli
chodzi o pozyskiwanie środków finansowych to fatycznie konkursy są otwarte dla wszystkich
stowarzyszeń czy też różnych organizacji pozarządowych, które oczywiście działają na
odpowiednim poziomie.
Druhna Komendant Pani Maria Tyka zauważyła, że kiedyś była taka dobra tradycja, że
komendant hufca był zapraszany na Rady Pedagogiczne przez Dyrektorów szkół i to był
naprawdę dobry zwyczaj. Wtedy szkoły wiedziały o wszystkim co dzieje się w harcerstwie,
jakie są organizowane biwaki, obozy itp. Rodzi się takie pytanie: Co zrobić, aby zachęcić
nauczycieli do pracy w harcerstwie?
Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Józef Cierniak zauważył, że dobrze się
stało, że dzisiaj doszło do takiego spotkania, ponieważ została otwarta współpraca Hufca
ZHP Brzesko z samorządem.
Przewodniczący Komisji Józef Kubas zauważył, że szkoła współczesna nie wypełniła luki
związanej z brakiem harcerstwa inną organizacją. To jest bardzo smutne zjawisko. Dlatego
warto reaktywować harcerstwo w Brzesku, ale nic na siłę.
Radna Ewa Chmielarz zwróciła się z pytaniem: Co się dzieje z obiektami
w Piaskach Drużkowie? Wydaje się, że obiekt jest opuszczony i trochę zaniedbany.
Druhna Komendant Pani Maria Tyka poinformowała Panią radną, że to jest ośrodek
Chorągwi. Administratorem tych obiektów jest Krakowska Komenda Hufca. Hufiec w Brzesku
nie ma tych obiektów już w zarządzie, pomimo wielu starań i różnych zabiegów nie udało się
tego ośrodka odzyskać. Mamy tylko zagwarantowane, że z ośrodka tego możemy korzystać.
Przewodniczący Komisji Józef Kubas podziękował druhnie Komendant Pani Maria Tyka
za przybycie i złożenie informacji na temat aktualnego stanu harcerstwa w Gminie Brzesko.

3

Po analizie komisja podjęła następującą opinię:
Komisja zapoznała się z informacją przedstawioną przez Komendanta Hufca ZHP w Brzesku
Panią Marię Tyka na temat funkcjonowania harcerstwa w szkołach na terenie Gminy
Brzesko i przyjęła do wiadomości. Jednocześnie komisja poinformowała druhnę komendant
o możliwościach pozyskiwania środków finansowych na działalność harcerską z budżetu
gminy.
Głosowano jednogłośnie.
W tym momencie Przewodniczący Komisji Józef Kubas ogłosił przerwę
w obradach komisji. Członkowie komisji w tym czasie wzięli udział
w spotkaniu z udziałem Marszałka Romana Ciepieli, Posłów Urszuli Augustyn, Jana Musiała,
Edwarda Czesaka oraz zaproszonych gości, na którym została podpisana umowa o
budowie Centrum Biblioteczno-Edukacyjnego w Brzesku.
Obrady zostały wznowione po przerwie.
Ad. 3.
Ocena funkcjonowania BIM.
Przewodniczący Komisji Józef Kubas poinformował, że na niektórych komisjach Rady
Miejskiej w Brzesku problem dotyczący funkcjonowania miesięcznika BIM był omówiony.
Np. na Komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji, radni wyrazili opinię
o funkcjonowaniu tej gazety w naszym środowisku. Na ostatniej sesji 11 lutego 2009 r. radni
podjęli wniosek i przegłosowali go. Kierownik Biura Promocji Urzędu Miejskiego Krzysztof
Bigaj przedstawił prezentacje multimedialną na temat propozycji dotyczących przyszłego
funkcjonowania BIM. W dyskusji na temat funkcjonowania w przyszłości BIM, radni wyrazili
swoje opinie i obawy. Po dyskusji radni podjęli wniosek formalny o ponownej analizie w/w
tematu na komisjach, oczywiście zależy to od woli Przewodniczącego Komisji, bo to nie jest
oblig. Sądzi, że skoro komisja dyskutowała na ten temat to nie ma już potrzeby jeszcze raz
wprowadzać tego punktu do obrad komisji. Ponieważ na naszej komisji, temat ten nie był
omawiany, przewodniczący uznał słuszność dyskusji na w/w temat. Zaproponował, aby nie
powtarzać omawianych kwestii. Poprosił członków komisji o jednoznaczne wyrażenie swojej
opinii na ten temat, odpowiadając na następujące pytania:
• Czy BIM w strukturach Urzędu Miejskiego w Brzesku?
• Czy BIM w strukturach Miejskiego Ośródka Kultury w Brzesku?
• Czy BIM wydawany przez instytucje zewnętrzną lub firmę prywatną?
• Czy Redaktor Naczelny BIM ma być powoływany przez Burmistrza Brzeska w
drodze: mianowania, konkursu.
W dyskusji głos zabrali :
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Radna Ewa Chmielarz uważa, że nie ma znaczenia gdzie będzie mieścił się BIM – czy to
w Urzędzie Miejskim, czy też w Miejskim Ośrodku Kultury. Uważa jednak, że Redaktor
Naczelny powinien być wybierany z konkursu,
a nie z mianowania. Aby każdy kandydat
miał równe szanse. Jest przeciwna temu, aby BIM był wydawany przez firmę zewnętrzną.
Gazeta samorządowa powinna być nasza i powinnyśmy mieć jakiś nadzór nad
prowadzeniem tej gazety.
Radna Maria Kucia uważa, że BIM był kiedyś w strukturach Miejskiego Ośrodka Kultury,
dlatego może i celowe byłoby aby tam powrócił. Tym bardziej, że był wtedy pismem bardzo
poczytnym, cieszył się dobrą opinią wśród mieszkańców. Jeśli byłaby taka możliwość to BIM
powinien powrócić do struktur Miejskiego Ośrodka Kultury. Natomiast jeśli chodzi
o Redaktora Naczelnego, jeśli będzie to w strukturach Miejskiego Ośrodka Kultury to może
dobrym rozwiązaniem byłoby, aby Redaktor był z konkursu posiadający
właściwe
wykształcenie i doświadczenie.
Radny Adam Kwaśniak uważa, że BIM powinien pozostać w strukturach Miejskiego
Ośrodka Kultury . Redaktor Naczelny BIM powinien być powołany przez Radę Miejską na
wniosek Burmistrza Brzeska.
Radny Franciszek Brzyk poinformował, że w ostatnim numerze BIM-u w artykule pt.
”Turniej szkół” pojawiły się błędy, gdzie redaktor BIM pisze, że relacji na temat tego turnieju
udzielała Dyrektor Szkoły Nr 3 Dorota Wojtyś. I trzeba tutaj daleko szukać? Skoro redaktor
jest miejscowy, a z nauczyciela robi dyrektora i ten błąd powtarza w tym artykule dwukrotnie.
Dlatego chodzi o to, aby BIM nie był gazetą, która zajmuje się polityką. Chodzi o to, aby w
BIM- ie pisano rzetelnie. Jeśli redaktor będzie odpowiednio i dobrze przygotowany, jak
również dobrze redagował dane artykuły, to w tej chwili obojętne jest w jakiej formie będzie
redaktor naczelny, kto go powoła. Czy to będzie na zewnątrz, czy to będzie w strukturach
MOK-u, czy w strukturach Urzędu Miejskiego. Ważne w tej chwili jest jaka ta gazeta powinna
być, co
w niej powinno być napisane dobrze o naszym regionie, bez żadnych pomyłek.
Jeśli natomiast mówimy o oszczędnościach to ważną w tej chwili rzeczą jest, aby wydawanie
BIM-u zlecić podmiotowi zewnętrznemu.
Radna Maria Kądziołka - swoją opinię na temat wydawania BIM-u zaprezentowała na
ostatniej sesji Rady Miejskiej. W tej sprawie poczyniła już pewne rozeznanie, aby zgłębić ten
temat dokładniej. Udowadniano nam na sesji, że nie ma gmin, które zlecają zewnętrznym
podmiotom prowadzenie gazety lokalnej. Jest to nieprawda, bo na przykład w Gminie
Dębno, która sąsiaduje z Gminą Brzesko, wydawanie czasopisma samorządowego zlecono
niezależnemu podmiotowi. Bochnia wydaje bardzo ładną gazetę. W Bochni miesięcznik
wydawany jest przez Miejski Ośrodek Kultury. Z tego czego się dowiedziałam Gmina
Bochnia rezerwuje w budżecie 90 tys. złotych. Miejski Ośrodek Kultury ze środków
budżetowych wykorzystuje w trakcie roku na prowadzenie gazety samorządowej 15 tys.
złotych, a resztę wypracowuje. Należy tutaj się jeszcze przyglądnąć i popatrzyć łącznie na
koszty pośrednie i koszty bezpośrednie. Proponuje, aby przyglądnąć się tym kosztom.
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Gmina Brzesko na wydawanie BIM-u zarezerwowała w tym roku środki w wysokości blisko
150 tyś. złotych. W Bochni, z rozeznania jakie przeprowadziła, działa redakcja /redaktor
naczelny oraz dwie osoby z tego co pamięta na 1/3 etatu/. Z reklam zwraca się znaczna
część środków, dlatego w ostatecznym rozrachunku, gmina z budżetu wydatkuje tylko 15
tyś. złotych. Dlatego też jest kilka bardzo ważnych spraw do rozważenia. Radnym została
pokazana tylko jedna wersja związana z funkcjonowaniem BIM-u – BIM umieszczony w
MOK. Pragnę przypomnieć, że od kilku miesięcy domagamy się przekazania materiałów na
temat różnych form wydawania gazety samorządowej. To tutaj w Urzędzie są odpowiednie
służby, które mogą nam przedstawić materiały o które prosimy. Już we wrześniu Rada
Miejska prosiła o przedmiotowe materiały, podjęła stosowny wniosek, który został
skierowany do Pana Burmistrza Brzeska. Natomiast, oprócz prezentacji, w której
przedstawiono jedną formę wydawania takiej gazety, szczątkowo przedstawiając inną, nie
otrzymaliśmy praktycznie nic i jeszcze udowadnia się nam, że, praktycznie nigdzie nie jest
wydawana gazeta samorządowa w innej formie, co jest nieprawą. Kolejna sprawa - należy
zwrócić również uwagę na sytuację lokalową jaka jest w Miejskim Ośrodku Kultury. Tam nie
ma miejsca, nie ma warunków, aby mógł być wydawany BIM. Skoro BIM na takich
warunkach miałby być przeniesiony do Miejskiego Ośrodka Kultury to lepiej niech zostanie
już w Urzędzie Miejskim. Ponadto zwróciła się z pytaniem: Na jakich zasadach Gmina
Brzesko prowadzi dystrybucję BIM-u? Czy rozważano możliwość zlecenia dystrybucji BIM-u
komuś z zewnątrz, tak, aby BIM miał większy zasięg i lepiej się sprzedawał. Dlatego
rozważyć należy wszystko za i przeciw. Należy sprawdzić w innych gminach jakie są koszty,
jaka sprzedaż i jakie są formy wydawania gazet samorządowych. Mając powyższe na
uwadze, w tym momencie przedstawiona prezentacja na temat wydawania BIM-u jest
niepełna, nie do przyjęcia. Chodzi przecież o profesjonalne prowadzenie i wydawanie
miesięcznika
BIM
i chodzi o wysokość środków ponoszonych przez gminę. Należy przeanalizować jeszcze
raz zagadnienie dot. wydawania i prowadzenia miesięcznika BIM, po otrzymaniu materiałów
o które Rada prosiła.
Przewodniczący
Komisji
Józef
Kubas
poinformował,
że
jeśli
chodzi
o wydawanie miesięcznika BIM to na pewno nie widzi BIM w dalszej perspektywie
w Urzędzie Miejskim. Należy wydawanie BIM-u przenieść do struktur Miejskiego Ośrodka
Kultury przy określonych finansach. Redaktor Naczelny BIM-u powinien być z konkursu.
Podkreślił, że środki finansowe publiczne należy szanować i nie można ich wydawać tak
pochopnie. Materiały na temat wydawania BIM-u z poprzedniej sesji Rady Miejskiej są
faktycznie szalenie skąpe i niepełne.
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek zauważył, że radni poddali potężnej krytyce materiałprezentację na temat BIM, która była przedstawiona na ostatniej sesji Rady Miejskiej. Należy
się z tym zgodzić, że ta prezentacja była lepiej przedstawiona na Komisji Prawa Porządku
Publicznego i Promocji. Na sesji zostało to źle zaprezentowane. Dlatego zastanawiał się, co
można jeszcze byłoby przygotować na dzisiejsze posiedzenie komisji. W tym momencie
zaprezentował członkom komisji takie subiektywne artykuły na temat pism lokalnych:

6

•

Patrycji Szostak, doktorantki Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego badająca takie gazety na Śląsku, broni jednak tych pism: - 50 % materiałów w nich
ma charakter polityczny i sprzyja władzy. Jednak te gazety są przez czytelników
odbierane bardziej jako źródło wiedzy o gminie niż tuba władzy. Ich likwidacja byłaby
krzywdząca dla najmniejszych gmin, które nie mają prasy lokalnej

•

Zygmunt Żmuda - Nie wylewajmy dziecka z kąpieli. Wiele gazet samorządowych nie
publikuje ogłoszeń. Zamieszcza za to informacje, których nie podaje lokalna prasa,
bo nie są zbyt ekscytujące: interpelacje radnych, treść uchwał, relacje z przebiegu
gminnych inwestycji, dane o unijnych funduszach, itp.

•

Nasza lokalna prasa całkowicie bojkotuje publikowanie informacyjnych materiałów
o działalności gminy. Za każdym razem reakcją na otrzymanie informacji prasowej
jest wiadomość, że owszem, zrobią z tego ciekawy materiał, ale to będzie kosztować
– strona około 7 tyś. złotych. Czy więc wydawanie gazety za 3 tyś. złotych
miesięcznie będzie wyrzucaniem publicznych pieniędzy w błoto? Nie! Będzie
oszczędnością! Posłowie w Warszawie i Izba Wydawców Prasy nie zdaje sobie
sprawy z warunków i wymagań stawianych przez lokalną prasę – to mafia! - podpisał
Michał.

Radna Maria Kądziołka w nawiązaniu do przytoczonych artykułów przez Pana Sekretarza
zauważyła, że są to komentarze do tematu wprowadzenia zmian w przepisach prawnych,
wprowadzenia zakazu wydawania przez samorządy gazet lokalnych, a tym samym ich
likwidacji. Natomiast my nie chcemy, ani nie likwidujemy BIM-u.
Radny Adam Kwaśniak poinformował, że jest za oddaniem miesięcznika BIM do struktur
Miejskiego Ośrodka Kultury. Jeśli chodzi o wydawanie miesięcznika BIM na zewnątrz będzie
to kolejne pismo, które będzie konkurowało na rynku, ale będzie mało informacji o gminie.
Może się tak okazać, że dla firmy zewnętrznej to nie będzie ciekawe, aby pisać
o samorządzie lokalnym. Jeśli chodzi o błędy, to błędy takie zdarzają się
w każdym prawie piśmie. Nawet w takim jak Gazeta Krakowska, czy też Dziennik Polski,
gdzie są w nich nieraz poważne błędy. Takiego zjawiska nikt jakoś głośno nie artykułuje.
Radny Franciszek Brzyk poinformował, że problem dotyczy rzetelności pracownika.
Większość materiałów jakie są zamieszczane w BIM-ie to tzw. gotowce przesyłane przez
organizatorów danej imprezy łącznie ze zdjęciami. Nie może być tak, że Redaktor ze strony
internetowej ściąga różne informacje i zamieszcza je w miesięczniku BIM. Trzeba zadbać
o rzetelność i o wartość tego pisma. Ważny jest też czas i termin ukazywania się gazety.
Potencjalny czytelnik chce wiedzieć o życiu samorządu bez komentarzy piszących
redaktorów.
Radna Maria Kądziołka - tematem dzisiejszego posiedzenia jest „Ocena funkcjonowania
BIM” i dlatego w tym momencie należy się zająć sprawą dalszego funkcjonowania BIM-u.
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Jest to gazeta gminna, samorządowa i ktokolwiek będzie ją wydawał musi pisać o Gminie.
To umowa będzie precyzować dokładnie to, co ma być w niej zawarte. W przedłożonej na
sesji informacji dotyczącej BIM-u zostały wybiórczo pokazane inne gminy, które wydają
podobną gazetę i owszem również Bochnia. Ale dlaczego nie zostały pokazane koszty, ile
inne gminy np. Gmina Bochnia wydaje na funkcjonowanie gazety samorządowej? Dlatego
wnioskuje, aby przygotowana została rzetelna informacja o formach i kosztach wydawania
gazety samorządowej np. w Gminie Bochnia, Dębno, Żabno itp. Bochnia na wydawanie
podobnego miesięcznika wydaje 15 tyś. złotych, a Gmina Brzesko ponad 140 tyś. złotych.
Dlatego proponuje, aby ściągać te dobre pomysły. W Urzędzie Miejskim jest ciasno, nie ma
odpowiedniego pomieszczenia na funkcjonowanie BIM-u, a w MOK-u będzie jeszcze gorzej.
Dlatego głośno myślę, czy nie lepiej będzie, aby BIM pozostał w Urzędzie Miejskim do
momentu, gdy nie powstanie nowe Centrum Biblioteczne.
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek w nawiązaniu do wypowiedzi Pani radnej Kądziołki
wyjaśnił, że dlatego są pokazane wybiorczo materiały dotyczące funkcjonowania podobnej
gazety jak miesięcznik BIM z innych gmin, bo gminy, do których zwracaliśmy się
z zapytaniem w ogóle takich informacji nie chcą udzielać.
Przewodniczący Komisji Józef Kubas poinformował, że należy się zgodzić tutaj
z wypowiedzią Pani radnej Marii Kądziołki w zakresie:
• troski o finanse gminy,
• nie ma pełnej dyskusji merytorycznej– Jesteśmy podzieleni, jedni chcą aby BIM
funkcjonował w strukturach MOK-u , inni są przeciwnego zdania.
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek wyjaśnił, że gminy, które mają podobny miesięcznik jak
gmina Brzesko wszystkich argumentów nie są w stanie przedstawić. Nakład każda gmina
poda, natomiast nikt nie poda ile jest zwrotów takiego pisma, ponieważ obowiązuje ich
tajemnica handlowa.
Następnie głos zabrała Redaktor Naczelny BIM Pani Zofia Sitarz. Poinformowała, że
kilkakrotnie zwracała się z zapytaniem do innych gmin
o takie informacje, o jakie radni
pytają, ale takich informacji nie uzyskała. Gminy podały następujące informacje: Jaki nakład,
ile gazeta kosztuje bo to jest jawne, zawarte w budżecie każdej gminy. Innych danych żadna
gmina nie chciała podać. To by trzeba było pojechać do redakcji chyba z Panem
Burmistrzem i grzecznościowo uzyskać takie informacje. Telefonicznie takich informacji nikt
nie poda.
A ustosunkowując się do wypowiedzi Pani radnej Marii Kądziołki wyjaśniła, że
osobiście nie wierzy w to, że w Bochni na funkcjonowanie gazety lokalnej wydają 15 tyś.
złotych, a resztę uzyskują z reklam. To jest naprawdę , nie możliwe.
Radna Maria Kądziołka stwierdziła, że w tej chwili naprawdę to trudno powiedzieć, jakie
będzie dobre rozwiązanie. Niemniej jednak składa wniosek o przygotowanie danych na
temat różnych form wydawania gazety lokalnej - przez podmiot zewnętrzny oraz instytucje
kultury. Po drugie gmina nie ma czasu na dystrybucję miesięcznika BIM. Dlaczego Gmina
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Brzesko tego nie zleca innemu podmiotowi? Dystrybucja kosztuje grosze, a co by nie
powiedzieć, poszerza się krąg odbiorców.
Radny Adam Kwaśniak poinformował, że obecnie należy się zastanowić, co dalej
z funkcjonowaniem miesięcznika BIM. O kosztach i ulepszeniu tego pisma można
dyskutować. Trzeba jednak zdecydować, gdzie ma być BIM, czy w strukturach Miejskiego
Ośrodka Kultury, czy też Urzędu Miejskiego. BIM na pewno nie będzie taką gazetą
sensacyjną, jak inne gazety. Zastanowić się co zrobić, aby była większa sprzedaż. Informacji
dodatkowych na temat kosztów BIM dokładnie nie uzyskamy, a jeżeli mamy misje to i koszty
musimy ponieść. Dlatego proponuje, aby podjąć dzisiaj decyzję – czy BIM pozostaje
w strukturach Miejskiego Ośrodka Kultury, czy też w Urzędzie Miejskim.
Redaktor Naczelny BIM Zofia Sitarz udzieliła odpowiedzi Pani radnej Marii Kądziołka
informując, że dystrybucja BIM-u prowadzona jest w Gminie Brzesko bezpłatnie przez
pracownika. A jeśli chodzi o to, że Gminy to nic nie kosztuje. Nie zgadza się jednak z takim
twierdzeniem Pani radnej, że dystrybucja kosztuje grosze. Gazeta bocheńska utrzymuje się
z reklam – tak zgadza się, ale Przegląd Brzeski też utrzymuje się z reklam, ale bocheńskich.
BIM jako gazeta samorządowa jest wydawnictwem misyjnym, tak jak to powiedział Pan
radny Kwaśniak i dlatego nie można wszystkiego przetwarzać na koszty. BIM nie będzie
nigdy wydawnictwem, które obroni się, jeśli chodzi o koszty wydawania gazety.
Radna Maria Kądziołka – wskazała na konieczność przeprowadzenia analizy w tej kwestii.
Stwierdziła, że należy zbadać tę sprawę. Niemożliwa jest, jak to Pani redaktor twierdzi
bezpłatna dystrybucja, wszystko kosztuje, należy tylko te koszty wskazać i policzyć.
Radny Franciszek
o wszystkim.

Brzyk

zauważył,

że

BIM

musi

jednak

pisać

obiektywnie

Radna Maria Kądziołka – wg. mnie dzisiaj nie możemy podając decyzji czy też opinii
odnośnie dalszego funkcjonowania BIM-u. Jak można dzisiaj podejmować taką decyzję,
skoro nie mamy odpowiednich materiałów.
Radny Adam Kwaśniak zaznaczył, że owszem BIM był kiedyś gazetą polityczną, ale
obecnie jest gazetą bezstronną i można dzisiaj podjąć właśnie decyzje o przeniesieniu BIM-u
do struktur Miejskiego Ośrodka Kultury. Radni nic więcej na temat BIM-u nie będą wiedzieć
niż wiedzą to teraz.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poinformował, że to iż BIM jest
w Urzędzie Miejskim jest złe. Rada Miejska powinna określić ramy funkcjonowania tego
pisma.
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek zwrócił się z pytaniem: Czy BIM ma być misją, czy też
zwykłym wydawnictwem. Jeśli misja to musi być w jakiś sposób powiązany z Urzędem
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Miejskim, a jeśli nie, to niech jego wydawaniem zajmie się podmiot zewnętrzny. Zwrócił się
z pytaniem: Jeśli wystąpimy np. do Gmin Dębno, Żabno, o szczegółowe informacje, na temat
funkcjonowania w ich gminach czasopisma samorządowego i okaże się, że te rozwiązania
są gorsze, to co wtedy? Czy nie padnie znowu argument, aby szukać i ściągać nowych
rozwiązań w innych jeszcze gminach?
Przewodniczący Komisji Józef Kubas wyjaśnił Panu Sekretarzowi, że na pewno nie
będzie już takiego argumentu. Wystarczy, że poda Pan Sekretarz 6 przykładów z innych
gmin. W tym miejscu Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie
następujący wniosek:
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przygotowanie materiałów na temat różnych
form (przez podmiot zewnętrzny, instytucje kultury) wydawania gazety lokalnej
(samorządowej). Głosowano przy 5 głosach za, 0 przeciw, 1 wstrzymującym się od
głosu.
Ad. 4.
Propozycje zmian w Regulaminie Wynagradzania Nauczycieli
w Gminie Brzesko.
Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Józef Cierniak omówił zmiany
w regulaminie przyznawania dodatków oraz innych składników wynagradzania dla
nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brzesko,
wg załącznika do protokołu. Poinformował, że skutki finansowe w budżecie Gminy Brzesko
z tytułu przedstawionych zmian to 100 tyś. złotych. Wszystkie placówki oświatowe na ten cel
mają zabezpieczone w swoich budżetach środki finansowe. W marcu będzie komisja
poinformowana o średnich za rok 2008 w poszczególnych awansach zawodowych
nauczycieli.
Radny Franciszek Brzyk poinformował, że Rada Miejska w ubiegłym roku podjęła stosowną
uchwałę bezterminowo, jeśli chodzi o wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia
zasadniczego nauczycielom, którym z mocy prawa uległo obniżenie z dniem 1 września
2006 roku do poziomu zamieszczonego w załączniku do rozporządzenia MENiS z dnia 31
stycznia 2005 roku. W zaproponowanym przez Pana Naczelnika nowym regulaminie tego
zapisu nie ma. Jest natomiast zapis „ nie dłużej niż do 31 grudnia 2009 roku”.
Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Józef Cierniak udzielił wyjaśnień.
Poinformował, że taki jest zapis. Uchwała poprzednia traci moc.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poinformował, że zapis w tej kwestii
powinien być na czas nieokreślony. W takiej formie nie może tak być. Dlatego proponuje,
aby zapis zmienić na czas nieokreślony.
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Pani Teresa Przepiórka przedstawiciel ZNP w Brzesku poinformowała, że
z wypowiedzi Pana Naczelnika Cierniak wynika, że placówki oświatowe przygotują analizę
do końca marca na temat średniej w poszczególnych awansach zawodowych nauczycieli.
Związek wnioskował w 2008 roku o taką analizę. Na podstawie takiej analizy można dopiero
wyciągnąć pewne wnioski, jak ta symulacja będzie się kształtować na poszczególnych
awansach zawodowych. Wnosi aby poważnie traktować ZNP i przysyłać odpowiednio
wcześniej regulamin przyznawania dodatków oraz innych składników wynagradzania dla
nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brzesko,
aby Zarząd ZNP mógł się z nim w odpowiednim czasie zapoznać i go zaopiniować.
Radna Maria Kądziołka – zwróciła się z zapytaniem do pana Naczelnika, czy przedstawiony
na dzisiejsze posiedzenie Regulamin, był konsultowany ze związkami Zawodowymi.
Obowiązek przeprowadzenie takich konsultacji wynika z przepisów prawa.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk zwrócił się z pytaniem do pana
Naczelnika Cierniaka: Czy jest pisemna opinia ZNP na temat zmian
w regulaminie przyznawania dodatków oraz innych składników wynagradzania dla
nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brzesko?
Poprosił aby na sesję Rady Miejskiej taką pisemną opinię Pan Naczelnik przedłożył.
Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Józef Cierniak wyjaśnił, że pisemnej opinii
nie ma. Jest ustne porozumienie. Zobowiązał się, że na sesję w dniu 04 marca br. regulamin
zostanie uzupełniony o pisemną opinię ZNP.
Po dyskusji i analizie komisja podjęła następującą opinię:
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała przedstawiony Regulamin przyznawania
dodatków oraz innych składników wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych
w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brzesko, z wniesiona poprawką do
§ 7 – po słowie „ w punkcie 3” zapis otrzymuje brzmienie „na czas nieokreślony”.
Radny Franciszek Brzyk zwrócił się z pytaniem: Czy jest opinia prawna na temat
podejmowania przez Radę Miejską uchwały o zwiększeniu wartości punktu dla pracowników
szkół, przedszkoli i innych jednostek podległych Gminie Brzesko w kontekście zmiany
ustawy o pracownikach samorządowych?
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poinformował,
w przedmiotowej sprawie został przekazany do Burmistrza Brzeska.

że

wniosek

Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Józef Cierniak wyjaśnił, że przedmiotowa
opinia została przekazana do Burmistrza Brzeska.
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W tym momencie radny Franciszek Brzyk przedstawił treść opinii na temat podejmowania
przez Radę Miejską uchwały o zwiększeniu wartości punktu dla pracowników jednostek
podległych Gminie Brzesko, wg załącznika do protokołu.
Po analizie komisja podjęła następujący wniosek:
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przekazanie Dyrektorom Szkół
i Przedszkoli z terenu miasta i gminy opinii prawnej na temat podejmowania przez Radę
Miejską uchwały o zwiększeniu wartości punktu dla pracowników jednostek podległych
Gminie Brzesko. Głosowano jednogłośnie.
Ad. 5.
Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży - wizja w terenie.
Ze względu na późną porę Przewodniczący Komisji Józef Kubas przy ogólnym porozumieniu
z całą komisją zrezygnowali z wizji w terenie.
Podjęli opinię jak niżej:
Na podstawie obserwacji radnych, komisja ocenia pozytywnie organizację wypoczynku
zimowego dla dzieci i młodzieży na terenie miasta i gminy Brzesko. Głosowano
jednogłośnie.
Ad. 6.
Sprawy bieżące i wolne wnioski :
Rozpatrzenie pism wpływających do komisji, zaopiniowanie
Projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w miesiącu marcu
2009 roku.
W sprawach bieżących Przewodniczący Komisji Józef Kubas przedstawił pismo z dnia 29
stycznia 2009 roku Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Szczepanowie w sprawie
ujęcia w planach remontowych na rok 2009 prac z zakresu wymiany instalacji wodnej i
częściowego remontu centralnego ogrzewania, oraz instalacji elektrycznej, wg załącznika do
protokołu.
Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Józef Cierniak ustosunkował się do
odczytanego przez Przewodniczącego Komisji pisma. Poinformował, że w roku ubiegłym
Dyrektor mógł wykonać stosowny remont, ale miał inny parytet. Wykonał remont biblioteki,
wymienił okna.
Po analizie komisja przyjęła w/w pismo do wiadomości jak niżej:
Komisja zapoznała się z pismem z dnia 29 stycznia 2009 roku Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej w Szczepanowie w sprawie ujęcia w planach remontowych na rok 2009 prac z
zakresu wymiany instalacji wodnej i częściowego remontu centralnego ogrzewania, oraz
instalacji elektrycznej i przyjęła do wiadomości.
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Po wyczerpaniu porządku Przewodniczący Komisji Józef Kubas podziękował wszystkim
za udział i zamknął posiedzenie .
00

50

Posiedzenie trwało od godziny 10 do godziny 14 .
Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.

Protokołowała
Bogumiła Łanocha
Przewodniczący
Komisji Oświaty Kultury i Sportu
Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Józef Kubas
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