PROTOKÓŁ Nr 13/2011
z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej
w Brzesku odbytego
w dniu

19 września 2011 r.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady
Miejskiej

w Brzesku oraz osoby zaproszone na posiedzenie, według załączonej listy

obecności. Posiedzeniu przewodniczył radny Kazimierz Sproski Przewodniczący
Komisji OKiS, który przedstawił porządek posiedzenia - został przyjęty pozytywnie,
jednogłośnie.
1. Informacja na temat działalności klubów sportowych oraz współzawodnictwa
sportowego szkół Gminy Brzesko.
2. Analiza wykonania Budżetu Gminy Brzesko za I półrocze 2011 r.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski – zaopiniowanie projektów uchwał na
najbliższą sesję Rady Miejskiej

Ad.1. Inspektor Wydziału EKiS Michał Kostecki przedstawił komisji informacje
dot. zorganizowanych imprez sportowych

i zawodów szkolnych w szkołach

podstawowych i gimnazjach – informacje stanowią załącznik do protokołu komisji.
W dyskusji nad przedstawioną informacją
punktacji drużynowej poszczególnych

członkowie komisji analizowali wyniki

szkól oraz udział poszczególnych

szkół w

zawodach sportowych.
Następnie w dyskusji głos zabrali przedstawiciele zaproszonych Klubów i
Organizacji sportowych.
Paweł Mardoń MKS GRYF w Brzesku – przedstawił komisji informacje na temat
działalności klubu. MKS Gryf jest to klub siatkarski, młodzieżowy, skupiający w swoich
szeregach głownie dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów. Przybliżył
sukcesy i osiągnięcia klubu , organizowane wyjazdy na zawodowy sportowe, turnieje,
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rozgrywki i obozy sportowe , dotacja do działalności klubu z budżetu gminy, ilościowy
udział dzieci i młodzieży w zajęciach .
Zawnioskował do komisji o podjęcie działań mających na celu możliwie jak najszybsze
rozstrzyganie konkursu na upowszechnianie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu,
najlepiej gdyby powyższy konkurs był rozstrzygany jeszcze w miesiącu grudniu, bo to
bardzo ułatwi prace. Ponadto wniosek o utrzymanie nadal klas sportowych w
gimnazjum. Środki na ten cel winny zostać przez gminę wygospodarowane, gdyż jest to
opłacalne i w przyszłości będą oszczędności z tego tytułu, głownie w zakresie szkolenia
zawodników. Na zapytanie radnej Kądziołki Pan Mardoń przybliżył w jakiej wysokości
klub otrzymuje wsparcie finansowe na działalność od sponsorów.
Radna Maria Kądziołka odpowiedziała, zgodnie z prawem rozstrzygnięcie konkursu
na upowszechnianie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu może być dokonane
dopiero po przyjęciu budżetu na kolejny rok, wcześniej nie jest to możliwe. Ponadto
radna podziękowała za organizacje obozów sportowych dla dzieci i młodzieży. Jest
wspaniałe to, że taka duża ilość dzieci ma możliwość skorzystania z

aktywnego

wypoczynku.
Wniosek komisji:
Komisja wnioskuje do Pana Burmistrza

o możliwe jak najszybsze

ogłoszenie otwartego konkursu na upowszechnianie zadań z zakresu
kultury fizycznej i sportu.Głosowano jednogłośnie

Pan Stanisław Kita LKS Jadowniczanka przedstawił komisji działalność klubu ,
wielkość otrzymanej dotacji na działalność sportową, wielkość środków pozyskiwanych
od sponsorów , kosztów utrzymania klubu itp., budynku hotelu, pilnej potrzeby budowy
nowego ogrodzenia stadionu /ok.120 m/ aby uchronić go przed wandalizmem i
problemy związane ze stanem własności gruntów LKS Jadowniczanka. Juz w chwili
obecnej jest zagrożenie, że

braknie środków finansowych

na dokończenie rundy.

Aktualnie w klubie jest zrzeszonych 45 osób i 2 osoby z kadry szkoleniowej w tym 1
osoba opłacana. Pan Prezes poprosił o zwrócenie większej uwagi na sposób szkolenia
zawodników w MSKS ASLAN działającym przy Gimnazjum w Jadownikach. Na swoją
działalność sportową klub uzyskuje środki finansowe z budżetu gminy tak jak i pozostałe
kluby, dlatego można

od

nich wymagać aby to szkolenie przynosiło efekty.
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Zaobserwowano że

zawodnicy przechodzący z ASLAN do Jadowniczanki są mało

wyszkoleni i musimy nakładać kolejne środki budżetowe na ich szkolenie.
Radna Maria Kądziołka powiedziała, naszym celem jest objecie opieką dzieci i
młodzież i odpowiednie zapełnienie im czasu wolnego oraz zmobilizować do pewnych
działań. MKS ASLAN działający przy Gimnazjum w Jadownikach prowadzi działalność
sportową angażując w to dużą ilość młodzieży, to jest jego celem i robi to dobrze. Nie
możemy wymagać zbyt wiele od tych działań gdyż zajęcia sportowe są prowadzone tylko
jeden raz w tygodniu.
LKS ISKRA Szczepanów Prezes Pan Piotr Olczak przybliżył komisji na slajdach
działalność klubu , stan zaplecza technicznego klubu , boiska sportowego. Pan Prezes
zaprosił członków komisji na teren LKS ISKRA aby zobaczyli i poznali faktyczne
potrzeby klubu.
Dyrektor PG Jadowniki Tomasz Wietecha przybliżył działalność MSK ASLAN
Jadowniki wielkość dotacji ,sponsoring, wysokość składek członków klubu. Sprawy
finansowe są tak zorganizowane aby nie obciążać już i tak

obciążonych budżetów

rodziców.
W dyskusji nad przedstawionymi sprawozdaniami radny Jarosław Sorys i radna
Anna Lubowiecka stwierdzili, ze dotacja dla klubów jest zbyt mała aby działalność
sportowa mogła być prowadzona efektywnie. Ponadto radni uznali, ze komisja winna
dokonać wizji lokalnej poszczególnych klubów sportowych.
Głos zabrał przedstawiciel

KLUBU Sportowego

FLOWRIDERS –sporty

ekstermalne w Brzesku Pan Maksymilian Daniłowski, który przedstawił
komisji działalność klubu jego osiągnięcia

i pilnej potrzeby utworzenia toru

danhilowego na terenach należących do Nadleśnictwa w Brzesku. W chwili obecnej klub
nie ma jeszcze statusu prawnego, trwają prace związanego z jego rejestracją. Kilka
miesięcy temu przedstawiciele i członkowie klubu byli z wizyta u Pana Burmistrza i
prosili o przychylne potraktowanie wniosku w sprawie wydzierżawienia gruntu od
Nadleśnictwa na utworzenie toru danhilowego, jednak do chwili obecnej nie otrzymali
żadnej wiążącej odpowiedzi.
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Przewodniczący Komisji Kazimierz Sproski poinformował przybyłych jw., że w
chwili kiedy będzie klub już oficjalnie zarejestrowany , będzie pełna dokumentacja
wówczas zaprasza ponownie na posiedzenie komisji celem omówienia

konkretnych

propozycji i wypracowania wiążących wniosków.

Radna Maria Kądziołka poparła wniosek radnego Sorysa o wyjazd w teren do
poszczególnych klubów sportowych. Komisja może objechać i zobaczyć bazę sportową,
może w niektórych przypadkach pomóc .Radna przypomniała, że realia budżetowe są
takie a nie inne, kryzys jest i może stać się tak że dotacja na rok 2012 będzie mniejsza
niż w roku bieżącym.
Radna Ewa Chmielarz zapytała Naczelnika Cierniaka , co dalej z dowozem dzieci do
szkoły Sterkowca?
Naczelnik Józef Cierniak omówił projekt uchwały w sprawie zmiany obwodów
szkolnych- wg. załącznika do protokołu komisji.
Radna Ewa Chmielarz zapytała, jakie są konsekwencje podjęcia tej uchwały?.
Naczelnik Józef Cierniak powiedział, projekt powyższej uchwały jest przygotowany
przez Radcę prawnego i wg. opinii radcy jest to projekt zgodny z prawem .Powyższa
uchwała nie powinna być podjęta wcześniej, czyli przed 1 września. Pan Naczelnik
przybliżył komisji informacje na temat ilości dzieci z gminy Brzesko które chodzą do
szkoły w innym obwodzie szkolnym.
Radny Jarosław Sorys zapytał, czy bez tej uchwały, przez to co zrobiliśmy wcześniej
jasno wynika, że obwód PSP w Szczepanowie obejmuje miejscowości Szczepanów i
Wokowice. Czy nie ma tutaj takiego niebezpieczeństwa, ze rodzice nam zarzucą iż
miesiąc temu coś uchwaliliśmy a teraz to prostujemy. Aby ktoś tego nie odczytał
nieopatrznie.
Radny Franciszek Brzyk stwierdził, że ta uchwała jest z poprzedniego roku gdy
uchwalaliśmy zmianę obwodów szkolnych. Powyższa uchwała winna być podjęta tak
pośrodku, przed 1 września br., pomiędzy uchwałą podjętą w sierpniu.
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Naczelnik Józef Cierniak powiedział, tą uchwałą nie robimy nic źle, jedynie
porządkujemy to co już zostało postanowione.

Radna Maria Kądziołka

poinformowała, że w poprzedniej uchwale jaką rada

podjęła, w uzasadnieniu wszystko było

w sprawie obwodów szkolnych opisane i

podejmowaliśmy to świadomie. Nie burzmy teraz tego co nam się udało przeforsować
.To co działo się ostatnio na sesjach w sprawie Wokowic było koszmarem i nie chciałaby
aby się to powtórzyło. My jako radni nie mamy żadnej przyjemności w tym, że szkołę
zlikwidowaliśmy , tylko zrobiliśmy to co jest dla dzieci najlepsze. Za zlikwidowaniem
szkoły byliśmy wszyscy zgodni przez 8 lat , a jakieś względy nakazały komuś inaczej
mówić. Skoro zdecydowaliśmy, ze obwodem dla Wokowic jest Szczepanów to niech
będzie Szczepanów.
W dyskusji nad przedmiotowym projektem uchwały członkowie komisji zwrócili uwagę
na brak, dla porównania

zmienianej uchwały. Komisja

ustaliła że zawsze przy

przedkładaniu do opinii projektów uchwał które zmieniają wcześniej podjęte uchwały
należy przedstawić radnym dla porównania uchwałę „matkę”.

Opinia komisji:
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr
LI/365/2010 Rady Miejskiej w Brzesku, z dnia 27.01.2010r. w sprawie
ustalenia

planu

podstawowych

i

sieci

oraz

gimnazjów

granic

obwodów

prowadzonych

przez

publicznych
Gminę

szkół

Brzesko.

Głosowano 6 za, 1 wstrzymujący
Naczelnik Józef Cierniak przedstawił komisji jak przebiega dowóz dzieci z Wokowic
do Szczepanowa i jakie sa wnioski rodziców w sprawie dowozu do szkoły w Sterkowcu.
Na zapytanie członków komisji Pan naczelnik przedstawił przybliżone koszty dowozu
dzieci do Szczepanowa i koszty gdyby dzieci należało po „drodze” również dowieść do
Sterkowca.
Wniosek komisji:
Komisja wysłuchała informacji Naczelnika Wydziału EKiS na temat dowozu
dzieci z Wokowic do szkoły w Szczepanowie i Sterkowcu . Członkowie
komisji postanowili,

iż powyższy temat zostanie przeanalizowany
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na

kolejnym posiedzeniu, po wyrażeniu opinii przez pozostałe komisje Rady
Miejskiej.
Ad.2. Analiza wykonania Budżetu Gminy Brzesko za I półrocze 2011 r.
Opinia komisji:
Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Brzesko za I półrocze 2011 roku.
Ad.3. Protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu 26 sierpnia 2011
został przyjęty jednogłośnie.
Ad.4. W sprawach bieżących komisja rozpatrzyła;
o Komisja rozpatrzyła wniosek Państwa K. w sprawie zmiany funkcji dla
inwestycji ”Budowa budynku usługowego o funkcji gastronomicznobiurowej wraz z infrastrukturą w Brzesku, na funkcję usługowobiurową.
W dyskusji nad przedmiotowym wnioskiem głos zabrali radna Halina Mrówka ,
Maria Kądziołka, które poparły wniosek pana K. i natomiast radny Franciszek Brzyk
zapytał dlaczego przedmiotowy wniosek został przedstawiony do opinii komisji skoro
ostateczna decyzja należy do Pana Burmistrza.
W posiedzeniu komisji udział wziął również sam wnioskodawca pan K.
Komisja wyraziła opinie o treści:
Komisja pozytywnie opiniuje wniosek Państwa K. w sprawie zmiany
funkcji dla inwestycji ”Budowa budynku usługowego o funkcji
gastronomiczno- biurowej wraz z infrastrukturą w Brzesku, na funkcję
usługowo- biurową. Głosowano 5 za, 2 wstrzymujące
o Zapoznano się z pismem dyrektora BOSiR w Brzesku na temat osiągnięć
sportowych zawodników, oraz wnioskiem dyrektora jw. o przyznanie
nagród specjalnych dla zawodników BOSiR.
Burmistrz Grzegorz Wawryka zaproponował aby wniosek dyrektora rozpatrzyć na
posiedzeniu komisji stypendialnej.

Opinia komisji:
Komisja zapoznała się z wnioskami Dyrektora BOSiR w sprawie przyznania
nagród specjalnych dla zawodników sekcji pływackiej w BOSiR. Komisja
rozpatrzy przedmiotowy wniosek na posiedzeniu Komisji Stypendialnej.
Głosowano jednogłośnie
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Następnie z udziałem Pana Burmistrza Grzegorza Wawryki komisja omówiła
wniosek przedstawiony w pierwszej części posiedzenia komisji przez przedstawicieli
KLUBU Sportowego FLOWRIDERS o wydzierżawienie od lasów Państwowych terenów
do uprawiania sportów ekstremalnych.
Radny Jarosław Sorys przedstawił komisji wniosek OSP Jadowniki o wsparcie
finansowe i wykonanie remontu poszycia dachu na budynku remizy. Nowe poszycie
winno być wykonane z papy termozgrzewalnej, powierzchnia dachu około 250m2, a
przypuszczalny koszt 8-9 tysięcy złotych.
Radna Ewa Chmielarz zaprosiła członków komisji na organizowane w dniu 24
września br. uroczystości w Morzyskach.

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Obrady trwały od godz.11.00-16.20

Przewodniczący Komisji
Oświaty Kultury i Sportu Rady
Miejskiej w Brzesku
mgr Kazimierz Sproski

Protokołowała Inspektor Marta Kółkowska
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