
PROTOKÓŁ Nr 19/2011 

 

z  posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej  

w Brzesku  odbytego   w dniu    2 lutego  2012 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. Analiza stanu organizacji szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Brzesko 
z uwzględnieniem zmian organizacyjnych- cd.  

2. Analiza stanu organizacji przedszkoli Gminy Brzesko pod względem 
zapotrzebowania na nowe miejsca dla dzieci w wieku przedszkolnym. 

3. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 
 
Ad.1. Przewodniczący komisji radny Kazimierz Sproski przypomniał, że na 

poprzednim posiedzeniu komisji nie  zakończona została dyskusja  na temat propozycji 

ustalenia najmniejszej liczby dzieci w klasach i możliwości powstawania nowych 

oddziałów klasowych. 

Poproszony  przez komisję Pan Naczelnik Cierniak o dogłębne zapoznanie się z tematem i  

zasięgnięcie opinii prawnej w tym zakresie, przygotował na dzisiejsze posiedzenie 

zestawienia dot.  analizy wydatków poszczególnych placówek przedszkolnych jak również  

analizy i syntezę liczby uczniów według oddziałów w poszczególnych placówkach 

oświatowych w roku szkolnym 2011/2012, które dzisiaj komisja przeanalizuje. 

 

Naczelnik Józef Cierniak  przedstawił komisji  treść opinii prawnej radcy prawnego dot. 

liczebności klas w szkołach podstawowych i gimnazjalnych. W kontekście tych naszych 

rozważań i zawirowań prawnych, można by  zaproponować,  iż w przypadku gdyby liczba 

dzieci w klasie nie przekroczyła np. 10 organ prowadzący może zobowiązać dyrektora 

placówki do łączenia klas. 

 

W dyskusji komisja omówiła temat związany  z liczebnością klas w  szkołach na terenie 

Gminy Brzesko i możliwości łączenia klas. 

 

Radna Maria Kądziołka zwróciła uwagę komisji, że z informacji jakie posiada z prasy 

wynika, iż rozpoczęte zostały już dyskusje na temat wejścia  w życie rozporządzenia 
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zakazującego łączenia klas. Jest to jak na razie projekt  i gdy wejdzie w życie to będzie 

skutkował od września 2012 roku. 

 

Radny Franciszek Brzyk nadmienił, że wszystkie gminy w Polsce widząc w tej chwili 

koszty funkcjonowania placówek szkolnych próbują z tym walczyć, poprzez racjonalizację 

sieci szkół. Zastanawiają się w jaki sposób  stworzyć ta sieć w stosunku do tego co 

posiadają i do tego co gmina może dać na ich utrzymanie. Widać to dokładnie w Tarnowie 

mieście i  w gminach  które mają wysokie deficyty. 

 

Radny Kazimierz Sproski ustosunkował się do ilości dzieci urodzonych w 

poszczególnych latach i możliwych liczebności klas w szkołach w latach kolejnych.  

 

Radny Franciszek Brzyk przypomniał, że kiedyś w czasie dyskusji na posiedzeniu komisji 

poruszał temat przygotowania racjonalizacji sieci szkół i przedszkoli. Kiedyś na terenie 

miasta funkcjonowało więcej przedszkoli niż w chwili obecnej i rynek spowodował że 

niektóre z tych  przedszkoli  zostały  zlikwidowane. W chwili obecnej mówimy dużo  

o potrzebach w zakresie remontów i rozbudowy placówek oświatowych, należy zwrócić 

szczególną uwagę, aby pójść w tym kierunku by poprawiać tą bazę szkolną w takim 

kontekście, by stwarzać lepsze warunki w placówkach istniejących a nie myśleć  

o otwieraniu nowych. 

 
 
Radny Kazimierz Sproski powiedział- jeżeli popatrzymy na demografię będziemy  mniej 

więcej spełniać warunki dot. liczby dzieci, więc nie będziemy  mieli podstawy do tego  aby 

to ograniczać. Należy się jednak zastanowić czy sens ma prowadzenie szkół w których uczy 

się 60 dzieci, a niestety takie realia nam  grożą. Należy się również  zastanowić czy taka 

szkoła powinna istnieć, bo na takie mało liczne placówki nie będzie  środków. W chwili 

obecnej mamy taką sytuację, że niewielkie środki  są i jesteśmy w stanie utrzymać to co jest 

ale w przyszłości należy się bezwzględnie zastanowić na  siecią szkół, bo samym 

ograniczaniem nie zrobimy nic.  

 
Radny Franciszek Brzyk  stwierdził, że analiza sieci szkół jest niezbędna, musimy się 

zastanowić nad remontami, modernizacją,  zastanowić komu to będzie służyło. Każda z 

tych decyzji będzie skutkowała  czymś w przyszłości. Kiedyś jako przykład podał oddział 

przedszkola w Jadownikach przy ul. Wschodniej. Nie ma sensu utrzymywać filii 

przedszkola w prywatnym budynku i płacić  skoro mamy swoje budynki gminne 
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oświatowe nie do końca wykorzystane. Należy schodzić z kosztami, należy się zastanowić 

np. nad utworzeniem zespołu szkolno- przedszkolnego poprzez polepszenie warunków 

funkcjonowania PSP nr 2 w Jadownikach i te dzieci przedszkolne z oddziału przy ul. 

Wschodniej umieścić w budynku szkolnym PSP Nr 2.Dzieci pochodzą z tej samej 

miejscowości, jest czynna stołówka, to czemu nie stworzyć im w tym jednym miejscu 

lepszych warunków, gdzie będzie łatwiejsze zarządzanie i niższe koszty utrzymania a 

zrezygnować z tego budynku prywatnego. Jest to racjonalizacja kosztów, są to takie 

działania, które mogą przynieść skutki już, natychmiast, bo to możemy zrobić sami nie 

łamiąc żadnych przepisów prawnych a  jest to dozwolone przez prawo. 

 

Radny Jarosław Sorys stwierdził, że koszty przeniesienia przedszkola do szkoły są do 

wyliczenia. Wszystkim kosztom należy się przypatrywać  np. kosztom ogrzewania, 

urlopom dla poratowania  zdrowia które się nauczycielom należą, funkcjonowaniu  

stołówek szkolnych czy np. w niektórych przypadkach nie tańszy byłby catering.  

 

W krótkiej dyskusji komisja omówiła temat związany z przebywaniem na urlopach 

dla poratowania zdrowia nauczycieli i  planów rządowych w tym zakresie na 

przyszłość.  

 

Radna Maria Kądziołka   zaproponowała  rozważenie propozycji  stworzenia zespołu  

szkolno – przedszkolnego  Sterkowiec –Szczepanów i przedszkola w Szczepanowie.  

 

Radna Maria Kucia zaproponowała rozważenie aby od 1 września 2013 r. szkoła w 

Sterkowcu była szkołą filialną Szczepanowa. 

 

Radny Franciszek Brzyk stwierdził, że  musiałaby zostać przeprowadzona taka sama 

procedura jak w przypadku Wokowic. 

 

Naczelnik Józef Cierniak- dodał, że utworzenie szkoły filialnej Szczepanowa to jest taka 

sama procedura jak likwidacja Wokowic.  

 

 Radna Maria Kądziołka   zaproponowała, aby przedłożyć rodzicom ofertę propozycji 

tworzenia szkół  społecznych. Dzieci jest w klasach bardzo mało i należy rozważyć czy nie 

tworzyć szkół społecznych. 
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Radny Franciszek Brzyk zaproponował, aby w tym temacie zasięgnąć opinii samych 

dyrektorów szkół, jakie oni mają propozycje w tym zakresie znając demografię. Będzie 

organizowane spotkanie z dyrektorami, radny zaproponował aby również w tym 

spotkaniu udział wzięła komisja . 

 
 
Naczelnik Józef Cierniak zaproponował, aby na ten rok  przyjąć, że w przypadku gdy  

w sumie w klasach  II i III ,IV i V będzie mniej niż 20 uczniów to będą klasy łączone. Będzie 

to dotyczyć wszystkich szkół. Od następnego roku 2013/2014 przystąpić do wygasania 

szkoły w Sterkowcu. Od czegoś należy zacząć. 

 
 
Po dyskusji  komisja podjęła wniosek o treści: 
 

Komisja wnioskuje  aby w terminie do 30 września 2012 r. Burmistrz  Brzeska 

opracował i przedstawił komisji nową wielowariantową strukturę organizacyjną 

placówek oświatowych, biorąc pod uwagę aktualne dane demograficzne. Głosowano 

jednogłośnie 

 

Ad.2. Analiza stanu organizacji przedszkoli Gminy Brzesko pod względem 
zapotrzebowania na nowe miejsca dla dzieci w wieku przedszkolnym. 

Analizę wg. załącznika do protokołu przedstawił i  omówił Naczelnik Józef Cierniak. 
 

Członkowie Komisji w dyskusji omówili możliwości zmian wielowariantowej struktury 

organizacyjnej placówek przedszkolnych, ze szczególnym uwzględnieniem: dalszej 

kontynuacji rozbudowy Przedszkola Nr 4 w Brzesku, budowy nowego przedszkola na 

osiedlu Zielonka, które przejmie funkcje Przedszkola Nr 3 i Nr 7, rozpatrzenie możliwości 

włączenia przedszkoli w struktury Zespołów Szkolno – Przedszkolnych.  

 
Po dyskusji komisja podjęła wniosek o treści: 
 

1. Komisja wnioskuje aby w terminie do 30 września 2012 r. Burmistrz Brzeska  

opracował  

i przedstawił komisji wielowariantową strukturę organizacyjną placówek 

przedszkolnych, ze szczególnym uwzględnieniem: 

1) dalszej kontynuacji rozbudowy Przedszkola Nr 4 w Brzesku, 
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2) budowy nowego przedszkola na osiedlu Zielonka, które przejmie 

funkcje Przedszkola Nr 3 i Nr 7, 

3) rozpatrzenie możliwości włączenia przedszkoli w struktury Zespołów 

Szkolno – Przedszkolnych. Głosowano jednogłośnie 

 
Ad.3. Sprawy bieżące i wolne wnioski  
 
 
W sprawach bieżących komisja podjęła wnioski i opinie o treści: 

1. Komisja wnioskuje o ujęcie w kalendarzu imprez sportowych 

zawodów kręglarskich dla uczniów Szkół Podstawowych  

i Gimnazjów z terenu Gminy Brzesko.  

       Głosowano jednogłośnie 

 

2. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o umożliwienie 

skorzystania z obiektów Kręgielni uczniom Szkół 

Podstawowych i Gimnazjów z terenu  Gminy Brzesko / 

pokrycie kosztów dojazdów/. 

          Głosowano jednogłośnie 

 

3. Komisja zapoznała się z pismem Pełnomocnika Projektu 

Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa Publicznego 

Gimnazjum w Jadownikach  i przyjęła go  do wiadomości. 

 

4. Komisja wnioskuje  do Pana Burmistrza o przebudowę strony 

internetowej Miasta Brzeska z wykorzystaniem systemu 

zarządzania treścią, oraz przygotowania modułu kalendarza 

imprez kulturalnych i sportowych na terenie Gminy Brzesko. 

Głosowano jednogłośnie  

 

Temat omówił przybyły na posiedzenie komisji radny Krzysztof Bogusz. W dyskusji 

członkowie komisji  analizowali min. wygląd i funkcjonowanie strony internetowej miasta 

Brzeska, ilości zamieszczanych w ostatnim czasie na stronie internetowej informacji. Radni 

stwierdzili, ze zamieszczanych w ostatnim czasie na stronie internetowej Miasta Brzeska 

informacji jest zbyt dużo . Radny Franciszek Brzyk jako przykład przytoczył informacje o  

imprezach kulturalnych które zapowiada MOK, gdzie przy nadmiarze zamieszczanych 



 - 6 - 

informacji zapowiedzi MOK  zostają przeniesione ze strony głównej na  strony poprzednie, 

które osoby  korzystające z Internetu rzadko przeglądają. 

 

Radna Maria Kądziołka poruszyła problem zgłaszany przez rodziców o przeprowadzenie 

rozmów z podmiotami prowadzącymi Przedszkola Niepubliczne np. w Jasieniu  i 

pozostałych na terenie Gminy Brzesko, w zakresie pełnienia przez nich dyżurów w okresie 

ferii zimowych i wakacji. Rodzice  skarżą się ze w czasie ferii i wakacji te przedszkola sa 

zamykane i pracujący rodzice sa zmuszeniu  szukać innych przedszkoli dla swoich dzieci. 

 

Wniosek komisji: 

Komisja wnioskuje o przeprowadzenie rozmów z podmiotami prowadzącymi 

Przedszkola Niepubliczne na terenie Gminy Brzesko, w zakresie pełnienia przez nich 

dyżurów w okresie ferii zimowych i wakacji. Głosowano 5 za 

 

 

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone. 

Obrady trwały od godz.12.00 - 14.30 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący 

Komisji  Oświaty Kultury i Sportu Rady  Miejskiej  

w Brzesku 

 

mgr Kazimierz Sproski 

 

 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Inspektor Marta Kółkowska 

 

 


