P R O T O K Ó Ł NR29)2009

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku odbytego
w dniu 21 stycznia 2009 roku.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone na
posiedzenie według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył radny Józef Kubas – Przewodniczący Komisji Oświaty,
Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku. Zaproponował członkom Komisji nowy
program posiedzenia, związany z wprowadzeniem przez Przewodniczącego Rady Miejskiej
w

Brzesku

tematu,

dotyczącego

zmiany

Studium

Uwarunkowań

i

Kierunków

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzesko w związku ze zjazdem z autostrady jak
niżej :
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Problem zjazdu z autostrady.
3. Przygotowanie wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych 2009 r.
4. Informacja na temat funkcjonowania Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzesku.
5. Podsumowanie prac Komisji za 2008 r.
6. Zatwierdzenie planu pracy Komisji na 2009 r.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski: rozpatrzenie pism wpływających do Komisji,
zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w miesiącu styczniu 2009 roku.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie nowy program posiedzenia.
Za przyjęciem głosowało 5 radnych, przeciw 0, 0 wstrzymujących.

Ad. 1. Przewodniczący Komisji Józef Kubas poinformował, że protokół ze wspólnego
posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu, Komisji Prawa, Porządku Publicznego i
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Promocji, oraz Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku z
dnia 3 grudnia 2008 r. 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. Za głosowało 5
osób, przeciw 0, 0 wstrzymujących.

Ad. 2. Pan Przewodniczący Józef Kubas oddał głos Naczelnikowi Wydziału
Infrastruktury Technicznej i Komunalnej Panu Bogdanowi Dobranowskiemu. Pan
Naczelnik przedstawił studium trasowe wykonane przez „TRANSPROJEKT” na zlecenie
Gminy Brzesko. W swojej wypowiedzi skupił się na odcinku - od drogi krajowej nr 4 aż do
drogi krajowej nr 75 na Nowy Sącz. Przedstawił graficznie członkom Komisji dokładny
odcinek, o którym wspominał. Podkreślił, że studium trasowe, które zostało zlecone przez
Gminę Brzesko powstało zanim były jakiekolwiek alternatywy zjazdu z autostrady: czy to ul.
Leśną czy Jasieniem. Powiedział, że Pan Przewodniczący Rady Miejskiej - Krzysztof Ojczyk
poprosił aby przygotować projekt uchwały o wspomnianym powyżej odcinku drogi. Projekt
ten ma na celu rezerwację tego terenu. Poinformował również radnych, że intencją Pana
Przewodniczącego Rady było: „wyjście o krok do przodu”, co ma również wpłynąć
mobilizująco na przyszłe decyzje Generalnej Dyrekcji Dróg w Krakowie. Sam
Pan Naczelnik Dobranowski również przychylił się do tego zdania, tym bardziej, że w
konferencjach prasowych wiele mówi się, iż droga krajowa z Brzeska do Nowego Sącza ma
być czteropasmowa. Planowane jest to w dziesięcioletniej perspektywie czasu. Powiedział
również o pewnych zagrożeniach. Podkreślił, że dotychczasowa opinia Państwa radnych
dotycząca zjazdu z autostrady była tylko opinią. Nie ma decyzji lokalizacyjnej prawomocnej,
która by mówiła, że zjazd ten będzie przebiegał Jasieniem. Cała logika wskazuje na to, że
będzie to Jasień ale formalnego dokumentu na dzień dzisiejszy nie ma. Jeżeli zostanie
podjęta uchwała o przystąpieniu do zmian, Generalna Dyrekcja Dróg w Krakowie może
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powiedzieć:, „że jeszcze nie jest gotowa”. Były prowadzone rozmowy z urbanistami czy
tereny te można objąć nowym planem przestrzennym, czyli:
-

musiałaby być podjęta nowa uchwała o przystąpieniu do zmiany planu
przestrzennego,

-

czy też musi być zmienione studium?

Naczelnik wskazał na ustawę, która mówi wyraźnie, że chcą zmienić plan przestrzenny
wycinkowo musi być to dokonane zgodnie ze studium. Pan Bogdan Dobranowski poprosił o
zaopiniowanie uchwały o przystąpieniu do zmiany studium. Zmiany te opiniowane były
również przez urbanistów: Panią Bugajską i Panią Langerową.
Głos zabrał Pan Przewodniczący Komisji - Józef Kubas. Zadał pytanie Panu
Naczelnikowi: Czy ruch nie wpłynie na jakość i cenę działek na Placu Pomianowskim, jeżeli
dowiedzą się o tym potencjalni nabywcy?
Pan Bogdan Dobranowski udzielił odpowiedzi na tak zadane pytanie. Odpowiedział, że
zdania są podzielone. Niektórzy mogą zyskać. Jeżeli jakieś firmy dowiedzą się, że będą
mogły mieć możliwość włączenia się do tej drogi to być może zgodzą się na takie
rozwiązanie. Niewątpliwie taka droga dojazdowa do autostrady w pobliżu swoich gruntów
wręcz podnosi cenę. Natomiast, jeżeli chodzi o budownictwo mieszkaniowe to raczej
mieszkańcy nie będą chętni by mieszkać przy trasach ruchliwych.
Głos zabrał Burmistrz Grzegorz Wawryka – który poparł

wypowiedź Naczelnika

Dobranowskiego.
Głos zabrała radna Pani Maria Kądziołka poinformowała , że

skierowano do Pana

Burmistrza wniosek o przystąpienie do zmiany planu zagospodarowania właśnie dla tych
terenów. Drugim punktem zapalnym jest usytuowanie bloku socjalnego, co z tym dalej?
Podkreśliła, że w takim razie automatycznie trzeba czekać kolejne dwa lata aby można było
zacząć działania w kierunku budowy bloku socjalnego. Zadała pytanie: „Czy blok socjalny
będzie akurat w tych terenach usytuowany”?
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Odpowiedzi udzielił Pan Naczelnik Dobranowski odpowiedział , że skierowano do Biura
Rady Miejskiej w zeszłym roku materiały odnośnie lokalizacji bloku socjalnego. Starano się
odsunąć blok jak najdalej od tej koncepcji. Było to przedstawiane na Komisjach Rady.
Poinformował zainteresowanych, że materiały te znajdują się w Biurze Rady. Pan
Dobranowski zapewnił również, że przy zmianie lokalizacji bloku socjalnego nie jest
wymagana zmiana studium. Naczelnik odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzesko w związku
ze zjazdem z autostrady. Przewodniczący Komisji Józef Kubas poddał projekt tej uchwały
pod głosowanie.

Opinia Komisji:
Komisja pozytywnie zaopiniowała
sporządzenia

zmiany

Studium

projekt uchwały w sprawie
Uwarunkowań

Przestrzennego Gminy Brzesko w Obrębie

i

Kierunków

przystąpienia do
Zagospodarowania

Geodezyjnym Brzesko ,Jasień ,Okocim –

głosowano 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.

Ad. 3. Głos zabrał Przewodniczący - Józef Kubas. Omówił dostarczone materiały
odnośnie wypoczynku, które w jego opinii są bardzo obszerne i czytelne. W związku z
powyższym zaproponował aby materiałów tych nie odczytywać, gdyż radni mieli czas na
zapoznanie się z nimi przed posiedzeniem. Poprosił o pytania. Oddał głos Panu Naczelnikowi
Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu - Józefowi Cierniakowi.
Pan Naczelnik Józef Cierniak powitał Burmistrza Brzeska, Przewodniczącego Komisji
oraz pozostałych. Poinformował, że materiały zostały opracowane na podstawie wszystkich
możliwych informacji uzyskanych od dyrektorów szkół bądź to drogą telefoniczną, bądź
pisemnie. Podkreślił, że dane te zostały sporządzone niewspółmiernie wcześnie w stosunku
do ferii. Podyktowane było to między innymi zamknięciem pierwszego półrocza – łącznie z
klasyfikacją. Dane te nie są na tyle szczegółowe aby można było mówić dokładnie o czasie,
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godzinie jak również o tematyce, która będzie realizowana w szkołach. Naczelnik Wydziału
– Józef Cierniak poinformował, że materiały te nie zawierają jednej istotnej rzeczy a
mianowicie informacji na temat sztucznego lodowiska. Na dzień dzisiejszy Wydział
Edukacji, Kultury i Sportu ma opracowany wstępny harmonogram związany z korzystaniem
z lodowiska. Lodowisko ma być uruchomione 7 lutego br. i będzie funkcjonować przez dwa
miesiące. Będzie to odpowiednio długo aby można było podjąć pewne czynności, które
dodatkowo uatrakcyjnią pobyt uczniów. Mowa przede wszystkim o uczniach, którzy nigdzie
nie wyjadą z rodzicami. Planuje się dowozić gimbusem szkolnym z poszczególnych szkół
uczniów. Na podstawie rozmów ze specjalistami wiadomo, że maksymalny czas jaki będzie
spędzać dziecko na lodowisku to godzina, gdyż więcej nie będzie w stanie wytrzymać
kondycyjnie. Natomiast pierwsza jego styczność z lodowiskiem to czas od pół godziny do
czterdziestu pięciu minut. Planuje się również na lodowisku zorganizować zawody.
„Oczywiście nie będą to zawody profesjonalne, ale będą to zawody typu sprawnościowego”.
Naczelnik dodał, że wszystko zależy od pogody. Wydział Edukacji również w tym czasie ma
zaplanowane sześć wyjazdów na narty. Przewiduje się, że gimbus w czasie zajęć
dydaktycznych będzie w stanie wykonać trzy kursy. Zakłada się również opłatę za
korzystanie ze sztucznego lodowiska w postaci symbolicznej złotówki.
Głos zabrała radna Pani Maria Kucia. Zadała pytanie Naczelnikowi EKiS: „Czy Pan
Naczelnik nie pomylił się w swojej wypowiedzi? Czy uczniowie też będą płacić złotówkę za
korzystanie z lodowiska? Naczelnik odpowiedział, że uczniowie tylko podczas ferii
zimowych 2009 r
Głos zabrał również Burmistrz Brzeska - Grzegorz Wawryka. Poinformował, że
odpłatności są uiszczane za samo korzystanie z lodowiska jak i wypożyczenie sprzętu.
Powiedział, że odpłatność jest niezbędna, gdyż jeżeli coś jest za darmo to nikt nie będzie tego
szanował. Kwestia złotówki za samo korzystanie z lodowiska, druga złotówkę za buty to nie
duża opłata. Dyrektorzy placówek będą zobowiązani, aby przez całe dwa miesiące zajęcia
odbywały się na lodowisku po minimalnych kosztach. Prawdopodobnie nie wrócą się
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poniesione koszty, ale pozytywną rzeczą będzie sam fakt korzystania z lodowiska przez
dzieci, młodzież i starszych. Będzie prosił zarządy osiedli i sołtysów, aby również swoimi
ścieżkami zachęcali i promowali sztuczne lodowisko w Brzesku. W grę wchodzi również
możliwość zatrudnienia instruktora od łyżwiarstwa. Głos zabrał Przewodniczący Komisji
Pan Józef Kubas. Podsumował przedstawioną ofertę na ferie zimowe 2009 r., która w jego
opinii jest bardzo bogata. Stwierdził, że jeżeli oferta ta zostanie zrealizowana to będzie
bardzo dobrze. Pan Przewodniczący zadał pytanie Naczelnikowi EKiS – Józefowi
Cierniakowi a mianowicie: Czy są koordynowane działania ze wszystkimi organizatorami
wypoczynku letniego i zimowego aby ich działania nie były dublowane? Naczelnik EKiS
odpowiedział, że takie rozmowy są prowadzone z dużym wyprzedzeniem. W tym punkcie
rozpoczęła się dyskusja na temat wypoczynku zimowego 2009 r.
Głos zabrał radny Franciszek Brzyk. Zapytał Pana Naczelnika: „Czy informacja o środkach
na zajęcia pozalekcyjne dla szkół została przekazana wszystkim placówkom”? Naczelnik
odpowiedział twierdząco. Poinformował również, że na dzień dzisiejszy żadna placówka nie
złożyła wniosku o dofinansowanie.
Głos zabrała Pani Krystyna Put – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Brzesku. Poinformowała, że MOPS będzie finansował posiłki w szkołach podczas
wypoczynku zimowego. Jedynym warunkiem jest odpowiednio wcześniejsze złożenie
informacji o liczbie uczniów przez dyrektorów szkół, gdyż w tym celu MOPS musi wydać
nowe decyzje. Każda grupa dzieci, która będzie się kwalifikować będzie objęta
dożywianiem. Jeżeli chodzi o wyjazdy, MOPS nie posiada takich środków. Jednakże każda
matka, która chce wysłać dziecko na wypoczynek zimowy a zwróci się o zasiłek celowy i
będzie się kwalifikować do jego otrzymania taki zasiłek otrzyma. Musi jedynie kompletować
dokumenty i zgłosić się do MOPS-u, co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem
planowanego terminu wyjazdu dziecka.
Głos zabrała radna Pani Maria Kucia. Podkreśliła, że prawie w każdej miejscowości
działają organizacje pozarządowe np. CARITAS. W jej mniemaniu, każda matka, która
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przekroczy kryterium dochodowe w MOPS-ie może zwrócić się o pomoc do takiej
organizacji. W opinii radnej kryterium dochodowe nie zawsze jest odzwierciedleniem
aktualnej sytuacji rodzinnej. Rozpoczęła się dyskusja, w której czynny udział brali wszyscy
radni.
Głos zabrał radny Pan Adam Kwaśniak. Poinformował o swoich wątpliwościach
dotyczących wypoczynku zimowego. Stwierdził, że organizowanie wypoczynku we
wszystkich szkołach jest pewnego rodzaju przymusem. Jego zdaniem ferie są po to, aby
„wyjść ze szkoły i nie wszystkie dzieci mają ochotę, żeby do niej wracać”. Ma również
pewne wątpliwość co do lodowiska. Uważa, że dowożenie dzieci nie jest dobrym
rozwiązaniem. Będzie to odbierane przez dzieci jak: „ coś na siłę”. Uznał, że lepszym było
by, gdyby dzieci traktowały to jak nagrodę. Rozpoczęła się dyskusja. Głos zabrała radna Pani
Ewa Chmielarz. Zadała pytanie: Czy środki przeznaczone na programy, które będą
realizowane podczas ferii zostały już w jakiś sposób wykorzystane ? Głos zabrała Pani
inspektor Renata Pabian. Poinformowała, że środki w kwocie ok. 16.000 zł nie zostały w
pełni wykorzystane, ponieważ za późno zostały przyznane. Nie podpisano umów z
nauczycielami. Rachunki musiały być rozliczone do dnia 12 grudnia 2008 r. Środki, które
pozostały, zostały przesunięte na rok 2009 i obecnie stanowią kwotę około 20.000 zł.

Wniosek Komisji:
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, o wystąpienie do dyrektorów szkół w Gminie
Brzesko, o możliwości skorzystania ze sztucznego lodowiska w okresie ferii zimowych z
możliwością dowozu dzieci i młodzieży na w/w obiekt - głosowano 6 za, 0 przeciw, 0
wstrzymujących.

Następnie głos zabrał Dyrektor Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzesku - Pan
Jan Waresiak. Poinformował, że w okresie ferii BOSiR będzie realizował standardowe
rozwiązania. Podkreślił, że BOSiR jako instytucja sama nie realizuje żadnych przedsięwzięć
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natomiast współpracuje ze wszystkimi, którzy je organizują. Poinformował, że w okresie ferii
zimowych frekwencja wynosi około 17 000 osób, czyli tyle samo co przez jeden miesiąc w
okresie letnim.

Ad. 4 Pan Przewodniczący Komisji Oświaty oddał głos dyrektorowi Brzeskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Brzesku - Panu Janowi Waresiakowi. Dyrektor poruszył kwestię
ograniczeń materialnych. W związku z taką a nie inną konstrukcją obiektu, pływalnia nie
posiada stałego zaplecza socjalnego typu: osobne stołówki, osobne przebieralnie dla pań i
panów, które według przepisów „powinny być”. Zakwestionowała to również Państwowa
Inspekcja Pracy, która na uzupełnienie tych braków dała rok czasu. PIP zasugerował dwa
kierunki rozwiązania. Pierwszy to wybudowanie takich obiektów, które te normy spełniałyby
lub należałoby zamknąć kawiarnię, fitness i siłownię oraz odpowiednio zagospodarować te
pomieszczenia. Powiedział, że BOSiR sam nie jest w stanie zrealizować tych spraw
technicznych. Ponadto poinformował, że BOSiR zamierza uruchomić sekcję samoobrony dla
pań i panów. Będzie to dwudziestogodzinny kurs. Pan Dyrektor Waresiak podkreślił, że
wszystko o czym mówi to tylko propozycje. Może być tak, że BOSiR będzie funkcjonował w
tej formule i przy tych środkach co dotychczas. Uważa, że BOSiR w Brzesku nie powinien
zajmować się „sportem młodzieży i wyczynowym”, gdyż na terenie gminy działa bardzo
dużo klubów i to powinno należeć do ich obowiązków. Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji
powinien zajmować się sportem, rozumianym jako rekreacja.
Głos zabrał Przewodniczący Komisji - Józef Kubas. Powiedział, że z przedstawionej
informacji przez Dyrektora BOSiR wynika, że projektant obecnego obiektu, którym zarządza
Dyrektor, nie spełnił oczekiwań mieszkańców Gminy. Wynika to z tego, że projektant miał
za zadanie zaprojektować pływalnie a nie ośrodek sportu.
Głos zabrała radna Pani Maria Kądziołka. Poinformowała zebranych, że bardzo dokładnie
zapoznała się ze sprawozdaniem przygotowanym przez dyrektora BOSiR. Stwierdziła, że
wiele rzeczy nie zostało dookreślonych. W dochodach do łącznej kwoty nie zostały doliczone
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dochody z tytułu m.in. użytkowania sauny i fitness. W sprawozdaniu dyrektor BOSiR zwraca
się z prośbą o zwiększenie o 0,5 etatu ratownika, oraz o 1 etat logistyka. Zwróciła się z
pytaniem: „Kto tymi sprawami zajmował się do tej pory”? Dyrektor poinformował, że był
zatrudniony „człowiek” od spraw marketingu, jednak etat ten został zlikwidowany i osoba ta
została przesunięta do wzmocnienia księgowości. Radna Pani Maria Kądziołka poruszyła
temat rozwoju i utrzymania bazy sportowej. W sprawozdaniu dyrektor BOSiR zaproponował
utworzenie komórki do bieżącego utrzymania, konserwacji boisk i zaplecza technicznego.
Jeżeli chodzi o wszystkie boiska na terenie gminy, nie wie czy w świetle przepisów ustawy o
zamówieniach publicznych było by to możliwe. Bo jeżeli przekroczona zostałaby łączna
kwota rocznie ponad 21.000 zł musi być ogłoszony przetarg. Powiedziała, że jeżeli
chcielibyśmy utworzyć taką jednostkę należałoby wyposażyć ją w sprzęt. Stwierdziła, że w
konsekwencji może się okazać, iż „przyjdzie inna firma i zrobi nam taniej”. Uważa, że nad
pewnymi działaniami należy się zastanowić. W sprawozdaniu dyrektor pisze również o
utworzeniu komórki do pozyskiwania środków zewnętrznych. W gminie zostało już
utworzone podobne stanowisko i działa ono prężnie.

Opinia Komisji:
Komisja zapoznała się z informacją pisemną i ustną dyrektora BOSiR na temat
funkcjonowania tej placówki w 2008 roku. Głosowano 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.

Wniosek Komisji:
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o ujęcie w kalendarzu imprez gminnych na
2009 rok imprez organizowanych dotychczas przez BOSiR , np. „Turniej Świętojański w
Piłce Plażowej”, „Polska Biega-Brzesko Biega”, „Maraton Pływacki” - głosowano 6 za, 0
przeciw ,0 wstrzymujących.
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Głos zabrał radny Pan Adam Kwaśniak. W przedstawionych materiałach zużycie wody w
Brzeskim Ośrodku widnieje na kwotę 84.000 zł. Po podwyżce należy planować około
100.000 zł rocznie. Zadał pytanie Dyrektorowi BOSiR: „Czy zakład nie rozważał
zbudowania własnej studni głębinowej, która zasilałaby basen”? Z tego co Pan radny się
orientuje, to koszt budowy takiej studni to kwota około 50.000 zł. Dyrektor BOSiR
odpowiedział, że na dzień dzisiejszy jest wykonany odwiert. Zostały odkryte ogromne
pokłady wody. Pojawił się jednak problem techniczny, gdyż woda ta jest wodą wysoko
zmineralizowana.

Wniosek Komisji:
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o rozważenie budowy studni głębinowej
zasilającej w wodę Krytą Pływalnię w Brzesku. Głosowano 6 za, 0 przeciw, 0
wstrzymujących.

Opinia Komisji:
Komisja zapoznała się z informacją:
-

Naczelnika Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Brzesku,

-

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku,

-

Dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku,

-

Dyrektora BOSiR,

-

Dyrektora MOPS na temat zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie
Gminy Brzesko w okresie ferii zimowych 2009 i podjęte działania ocenia pozytywnie
- głosowano 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.

Pan Przewodniczący Komisji Józef Kubas podziękował za udział w posiedzeniu
Dyrektorowi Brzeskieko Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzesku.
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Ad.5 Głos zabrał Przewodniczący Pan Józef Kubas. Poinformował, że plan pracy Komisji
Oświaty, Kultury i Sportu zatwierdzony na sesji styczniowej w 2008 r. został zrealizowany w
100%. Oprócz tematów cyklicznych, Komisja zajmowała się oceną funkcjonowania
placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Brzesko. Posiedzenia Komisji odbywały
się nie tylko w Urzędzie Miejskim w Brzesku, lecz także w Miejskim Ośrodku Kultury, w
Domu Kultury Fizycznej TKKF „ Sokół” w Brzesku oraz na terenie Brzeskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji. Komisja Oświaty w 2008 r. odbyła 13 posiedzeń. Podczas posiedzeń
dokonano 46 opinii i sformułowano 34 wnioski. W zdecydowanej większości wnioski
sformułowane przez Komisję zostały zrealizowane. Podkreślił również, że członkowie
Komisji pracowali rzetelnie, bez napięć i w atmosferze spokoju.

Opinia Komisji:
Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację przewodniczącego Komisji
Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku nt. oceny pracy Komisji w 2008 roku głosowano 4 za, 0 przeciw,0 wstrzymujących.

Głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Pan Krzysztof Ojczyk.
Poinformował radnych, że zostaną im dostarczone obszerne materiały dotyczące wszystkich
audytów, protokołów kontrolnych PIP-u, kontroli wewnętrznych dokonanych w BOSiR w
Brzesku – z zachowaniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz inne dokumenty, które
wpłynęły do Urzędu Miejskiego w Brzesku i do Biura Rady. Zwrócił się z prośbą o
zapoznanie się z materiałami przed kolejną sesją Rady Miejskiej. Rozpoczęła się dyskusja
odnośnie monitoringu w BOSiR Brzesko.

Wniosek Komisji:
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Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, o zabezpieczenie środków finansowych

na

rozszerzenie monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego na Krytej Pływalni w Brzesku głosowano 4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.

Ad. 6. Głos zabrał ponownie Przewodniczący Komisji Oświaty Pan - Józef Kubas.
Przedstawił propozycję planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na rok 2009.
Uwzględnione zostały w planie postulaty Pana Przewodniczącego Rady dotyczące oświaty.
Padły propozycje ze strony członków Komisji oraz Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i
Sportu co do zaproponowanego planu pracy. Przewodniczący poddał pod głosowanie nowo
przyjęty plan pracy komisji na 2009 r., który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Opinia Komisji:
Komisja jednogłośnie zatwierdziła plan pracy Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady
Miejskiej w Brzesku na rok 2009.

Ad. 7 Przewodniczący Komisji Oświaty odczytał pismo dyrektorów Publicznych Szkół i
Przedszkoli

Gminy

Brzesko

w

sprawie

zwiększenia

najniższego

wynagrodzenia

zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych, w celu ustalenia wynagrodzenia
zasadniczego pracowników nie będących nauczycielami.

Wniosek Komisji:
Komisja zapoznała się z wnioskami dyrektorów PSP w Szczepanowie i dyrektorów
przedszkoli z terenu Gminy Brzesko o zwiększenie wartości 1 punktu wynagrodzenia
zasadniczego dla pracowników administracyjno- obsługowych wnioskuje do Burmistrza o
przedstawienie opinii prawnej radcy prawnego, czy Rada Miejska jest nadal władna
podejmować uchwałę o wartości

przedmiotowego

punktu

dla pracowników szkół,
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przedszkoli innych jednostek podległych Gminie Brzesko, w kontekście zmiany Ustawy o
Pracownikach Samorządowych. Głosowano 4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.

 Komisja zapoznała się z pismem Pana Pawła Majda z dnia 14 stycznia 2009 r. w
sprawie prośby o zorganizowanie spotkania w sprawie zmiany na parkingach
miejskich i przyjęła do wiadomości.

Wniosek Komisji:
Komisja po zapoznaniu się z pismem pracowników PSP Nr 2 w Brzesku w sprawie
możliwości korzystania ze stołówki szkolnej wnioskuje o przedstawienie opinii prawnej
radcy prawnego do w.w. wniosku - głosowano 4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.

Wniosek Komisji:
Komisja po zapoznaniu się z pismem z dnia 16 stycznia 2009 roku w sprawie podjęcia
decyzji dotyczącej sprzedaży działek na osiedlu Brzezowieckie pod budownictwo wysokie,
wnioskuje o podjęcie kroków w zakresie zniesienia współwłasności na działce 1250/17 głosowano 4 za, 0 przeciw ,0 wstrzymujących.

Wniosek Komisji:
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o opracowanie dla działek: 848/22, 849/6,
1250/11, 1250/14, 1250/23, 1250/25, 1250/29, 852/15 położonych na osiedlu Brzezowieckie,
planu zagospodarowania przestrzennego - głosowano 4 za, 0 przeciw,0 wstrzymujących.

Po wyczerpaniu porządku Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu podziękował
wszystkim za udział i zamknął posiedzenie.
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15

Posiedzenie trwało od godziny 10 do godziny 14 .

Na tym posiedzenie Komisji zostało zakończone.

Przewodniczący
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Rady Miejskiej w Brzesku

mgr Józef Kubas
PROTOKOLANT

Inspektor Krzysztof Morawiec
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