P R O T O K Ó Ł Nr 5/2011
z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Brzesku odbytego
w dniu :
29 czerwca 2011 r o k u
W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz osoby zaproszone na posiedzenie wg
załączonej listy obecności. Posiedzeniu przewodniczył radny Bogusław Babicz
Przewodniczący Komisji. Witając zebranych przedstawił porządek posiedzenia, który
został przyjęty jednogłośnie jak niżej:

PROPONOWANY

PORZĄDEK POSIEDZENIA :

1. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Młodzieżowej
Rady Gminy Brzesko cd.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski .
Ad. 1

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

Przewodniczący

Komisji

Bogusław

Babicz,

poinformował,

że

protokół

z posiedzenia komisji z dnia 29 czerwca 2011 roku wyłożony był w Biurze Rady Miejskiej.
W związku z czym zapytał, czy do protokołu są uwagi? Członkowie Komisji nie wnieśli uwag
do protokołu, po czym Przewodniczący Komisji poddał go pod głosowanie.
Protokół z dnia 29 czerwca 2011r. został przyjęty jednogłośnie.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie
Młodzieżowej Rady Gminy Brzesko cd.
Ad. 2

Przewodniczący

Komisji

Bogusław

Babicz,

przedstawił

członkom

komisji

proponowane zmiany w Statucie MRG które przekazał na piśmie członkom, stwierdzając, że
zmiany te są bardzo zasadne. Uważa, że wato zdynamizować MRG do działania i przedłożenia
radzie corocznego sprawozdania z działalności MRG, co umożliwiło by wiedzę radnych co
dzieje się z Młodzieżową Radą Gminy. Przewodniczący również stwierdził, że Burmistrz
powinien powoływać koordynatora MRG oraz Burmistrz może powołać inne osoby
dodatkowo z pośród radnych, szkół, urzędu.
Radny Krzysztof Bogusz, uważa, że mogła by również być osoba z Rady Miejskiej, która
by współpracowała z MRG.
Sekretarz Gminy Brzesko Stanisław Sułek, poinformował, że w statucie były już cztery
zmiany,

Przewodniczący

Rady

Miejskiej

w

Brzesku

Krzysztof

Ojczyk,

obecnym

koordynatorem jest Pani Edyta Szpil. Nie działa źle, ale faktem jest, że przebicie się
w działaniu względem dyrektorów placówek, kierowników jest trudne.
Radny Adam Smołucha, dlaczego zakładamy, że to musi funkcjonować? Czy myślicie, że
te prace nad statutem MRG, wogóle coś zmieni? Ja myślę, że powoływanie koordynatora
koordynującego pracę koordynatorów jest śmieszne i bez sensu.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, nie możemy tak
myśleć, dawniej koordynator nazywał się opiekunem i byli nimi nauczyciel oraz osoba
z ramienia urzędu, byli oni odpowiedzialni wspólnie. Następnie w wyniku zmian doszła
nazwa koordynatora. To spełniało swoje funkcje i działało bardzo dobrze- teraz trzeba to tak
zorganizować, aby tą MRG pobudzić, nawet jeśli tylko pięć osób będzie chciało się tym zająć
to te pięć osób będzie chętnie działało, a nie będą się plątać.
Przewodniczący Komisji Bogusław Babicz, MRG ma inicjatywy, natomiast trzeba ich
do czegoś popchnąć, żeby im coś zasugerować.
Radny Edward Knaga, uważa, że słowo koordynator nie jest dobrym słowem mogło by
zastąpione słowem doradca,

dodając, że opiekun powinien być jeden z grona

pedagogicznego.
Przewodniczący Komisji Bogusław Babicz zwrócił uwagę, żeby rzeczywiście wrócić
z nazwą do opiekuna MRG oraz do liczby trzech opiekunów : z Urzędu, z Rady Miejskiej, oraz
ze szkoły.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, może również wskazać merytoryczna komisja
Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, stwierdził, że w art. 41
pkt. 1, Burmistrz powołuje w liczbie trzech osób, dodał bym w tym Naczelnika Wydziału EKiS,
ponieważ ta opieka wysoko postawionego urzędnika była wsparciem czy pomocą pozostałym
opiekunom.
Przewodniczący Komisji Bogusław Babicz jestem przeciwnikiem takiego zapisu
konkretnego osobowego, lepiej pozostawić swobodny zapis jaki był w pierwotnej wersji,
Burmistrz po konsultacji z komisją, według własnego rozeznania, czy spośród radnych, lecz
byłbym daleki od wskazywania konkretnie jakiś funkcji, bo może to być osoba z innego
stanowiska bardziej odpowiednia do kandydatów nawet z Wydziału EKiS ale nie koniecznie
Naczelnik. Najlepiej trzech opiekunów: radny, pracownik urzędu i nauczyciel.
Radny Adam Smołucha, uważam, że mnożenie tych opiekunów nie jest dobre, będzie
stworzona znowu kuriozalna sytuacja, że będzie więcej opiekunów niż radnych
w Młodzieżowej Radzie Gminy. Wystarczy jeden opiekun wyznaczony przez Burmistrza oraz
przez Przewodniczącego Rady lub Radę.

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka przede wszystkim należy to jak najbardziej
uprościć i zmobilizować MRG do działania. Niestety mu próbujemy ich mobilizować a oni nie
specjalnie się do tego palą.
Przewodniczący Komisji Bogusław Babicz zrezygnował bym z opiekuna spośród
nauczycieli. Powoła się z jednej szkoły, to będzie znów dlaczego z tej, a nie z innej szkoły.
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, dodał, że większy jest problem w tym, żeby znaleźć
choć jedną osobę niż w tym, żeby mieli pretensje, że z tej, a nie z innej szkoły.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka prawda jest taka, że pracownika można wskazać
bez problemu, natomiast osobę, która jest pracownikiem szkoły będzie z tym problem.
Radny Edward Knaga, w każdej szkole jest samorząd uczniowski i jest przewodniczący
samorządu, a więc ten samorząd oprócz tego że on istnieje ma również opiekuna ze szkoły.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka inaczej wygląda współpraca w szkole a inaczej
reprezentacja poza szkołą- na zewnątrz. Taka praca, to jest zupełnie co innego, ciężko ich
zmobilizować do częstych spotkań, działań.
Po dyskusji i analizie w/w tematu Przewodniczący Komisji Bogusław Babicz
przedstawił wniosek i poddał je pod głosowanie:
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaproponowała zmiany w Statucie Młodzieżowej Rady
Gminy Brzesko o następującej treści:
- w paragrafie 15 Statutu otrzymuje brzmienie: „W przypadku, gdy okręg wyborczy nie jest
reprezentowany przez określoną w Statucie Rady liczbę radnych, nie ogłasza się wyborów
uzupełniających na zasadach określonych w Ordynacji Wyborczej do Rady. Obsadzenie
mandatu następuje wskutek wskazania przedstawiciela przez samorząd uczniowski szkoły.”;
- w paragrafie 17 Statutu otrzymuje brzmienie: „Jeżeli obsadzenie mandatu byłoby
niemożliwe z powodu braku kandydatów z danego okręgu wyborczego, mandat ten
obsadzony jest przez przedstawiciela wskazanego przez samorząd uczniowski szkoły.”;
- w paragrafie 9 w ust. 1 Statutu dodaje się pkt. 6 w brzmieniu:
„ 6/ corocznie składanie Radzie Miejskiej w Brzesku informacji o działalności Młodzieżowej
Rady Gminy, w terminie do 31 marca danego roku za rok poprzedni”,
- w paragrafie 41 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:
„ 1. Burmistrz Brzeska powołuje opiekunów Młodzieżowej Rady Gminy w liczbie
maksymalnej 3 osób w tym jedną osób z pośród pracowników Urzędu Miejskiego
oraz jedną osobę z pośród Radnych Rady Miejskiej na wniosek właściwej komisji Rady
Miejskiej.

Opieków

powołuje

się

na

okres

kadencji

Młodzieżowej

Rady

w terminie 30 dni od rozpoczęcia jej kadencji.”
Radny Krzysztof Bogusz, dodał, że znalazł firmę szkoleniową, które zajmują się
szkoleniami MRG, jednodniowe szklenia w kwocie do 1 tysiąca złotych dla 25 grupy połączone

z warsztatami. Radny poinformował, że uczestniczył kiedyś na sesji MRG i stwierdza, że
problem jest w wyborze tych radnych, nie jest to merytoryczny wybór tylko kto był bardziej
lubiany w szkole został wybrany. Kolejnym problemem jest
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka jeśli będą mieli wolne, wykażą chęci to
zaproponujemy im takie szkolenie.
Radny Adam Smołucha, uważa, że dlatego tak jest ponieważ każdy teraz dba
o wykształcenie i skupia się na edukacji.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk to nie jest tak do końca,
ponieważ praca w MRG ma swoje plusy i punkty na świadectwie które się przekładają
w konsekwencji na studia.
Radny Adam Smołucha jestem w tek kwestii sceptykiem w stosunku do MRG ponieważ
nie to żebym był przeciwnikiem samej idei, ale uważam, że jest to powielanie i pewno rodzaju
sztuczność samorządności samorządowej w stosunku do samorządu szkolnego.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, to są nowi uczniowie, na ogół nie mieli
styczności z wystąpieniami publicznymi na sesji, jest to dla nich stres, spięcie więc nie ma się
co dziwić. Wartało by robić dla nich warsztaty niż oficjalne spotkania.

Ad. 3 Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji Bogusław Babicz, przedstawił projekt uchwały który
przygotował Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku w sprawie utworzenia Szkoły
Muzycznej I stopnia w Brzesku i nadania jej statutu.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, w konsultacji
i w uzgodnieniu z Burmistrzem, przygotowałem projekt tejże uchwały na otwarcie szkoły
muzycznej z dniem 01 września 2012r. Otrzymaliście go Państwo po to, abyście się zapoznali
wstępnie w tym projektem wraz z uzasadnieniem. Chciałbym, aby ten projekt trafił do
wydziału merytorycznego urzędu, żeby to przejrzeć i ewentualnie zaproponować zmiany bądź
propozycje.

W

sierpniu

moglibyśmy

wrócić

już

na

roboczo

z uwagami i opiniami i moglibyśmy obradować w tym temacie. Jest duże zapotrzebowanie,
zainteresowanie ze strony rodziców, dzieci jeżdżą poza Brzesko do szkół muzycznych, rodzice
chcą posyłać- a co jest najważniejsze w ślad za uczniami idzie bardzo duża subwencja. Jest
ona wielokrotnie wyższa od normalnej subwencji, a tym samym zmniejszą się koszty
funkcjonowania funkcjonującej palcówki, której byłaby szkoła muzyczna. W małych wsiach w

powiecie bocheńskim są 4 takie szkoły, są po to tworzone, żeby m.in nie likwidować szkół
ponieważ, nawet 30-40 dzieci w szkole muzycznej to jest tak jakby 120 normalnych uczniów.
Jest to aspekt ekonomiczny, który też jest ważny, lecz najważniejsze jest to, że jest potężne
zapotrzebowanie i jest odpowiedni pawilon w szkole nr 2. Pani dyrektor Szkoły Podstawowej
Nr 2 w Brzesku wyraziła zgodę, zajęcia będą się odbywać po godzinach lekcyjnych, jest duże
zainteresowanie wśród nauczycieli na nauczanie na wszystkie te instrumenty wymienione w
projekcie.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poproszę, aby pracownicy się zapoznali z tym
projektem uchwały, w powiecie nie ma takiej szkoły, a jest wiele dzieci które mają zdolności
muzyczne, muszą jeździć do innych gmin. Będę chciał zobaczyć jak wyglądają takie szkoły,
które funkcjonują pewien czas, zasięgnę informacji. Chciałbym, aby odtworzyć taką szkołę od
przyszłego roku, więc mamy trochę czasu na analizę.
Radny Adam Smołucha, osobiście się bardzo cieszę, że to o czym rozmawialiśmy kiedyś
przyjmuje już zręby decyzyjności i idzie to w kierunku utworzenia tej szkoły oraz wyrażam
podziw o utworzenie tego statutu Przewodniczącemu Krzysztofowi Ojczykowi.
Radny Krzysztof Bogusz, jeśli chodzi o kadrę może być troszkę trudno znaleźć
w wykształceniem wyższym po studiach kierunkowych, jak rozeznawaliśmy wraz
z Przewodniczącym Ojczykiem z Brzeska są takie dwie osoby bądź trzy pozostałe osoby to są
z Bochni, Tarnowa, Kielc- które się zgłaszały i na tych zasadach funkcjonują one w innych
szkołach.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, musimy rozeznać ile osób było by chętnych
młodzieży i dzieci do uczęszczania.
Wolne zapytania i wnioski:
- Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, wyjaśnił sprawę skate parku, o które zabiegała cały
czas Młodzieżowa Rada Gminy oraz poinformował o zakupie monitoringu
-Radny

Adam

Smołucha

wyraził

podziw

nowo

modernizowanym

Rynkiem

w Brzesku, oraz przedstawił sprawę otwarcia biblioteki, prosił aby wydłużyć w któreś dni
godziny otwarcia, aby każdy mógł skorzystać z biblioteki;
- Przewodniczący Bogusław Babicz, przedstawił sprawę o zwiększeniu ilości miejsc
parkingowych przy Regionalnym Centrum Bibliotecznym w Brzesku;
Po wyczerpaniu porządku Przewodniczący Komisji Bogusław Babicz, podziękował
wszystkim za udział i zamknął posiedzenie.
Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.

Posiedzenie komisji trwało od godziny 1400 do godziny 1515.

Przewodniczący Komisji Statutowej
Rady Miejskiej w B r z e s k u
mgr Bogusław Babicz

