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z posiedzenia Komisji O5wiaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w
dniu 19 sierpnia 2015 r. w sali obrad Urzgdu Miejskiego w Brzesku przl'

ul. Glowackiego 51.

W posiedzeniu Komisji OSwiaty, Kultury i Sportu udzial wzigli czlonkowie komisji
oraz osoby zaproszone na posiedzenie, wedlug zal4czonej listy obecnoSci. Posiedzeniu
przewodniczyl radny Boguslaw Babicz Przewodnicz4cy Komisji OKiS.

Komisja OSwiaty, Kultury i Sportu obradowala w skladzie:

I. Radny Boguslaw Babicz - Pnewodniczqcy Komisji;
2. Radna Maria Kqdziolka - czlonek komisji;
3. Radna Barbara Borowiecka - czlonek Komkji;
4. Radny Franciszek Bryyk - czlonek Komisji;
5. Radny KazimierT Sproski - czlonek Komisji;
6. Radny Krzysztof BogusT, - cxlonek komisji;
7. Radny Jaroslaw Sorys - czlonek komisjl

Ponadto w posiedzeniu udzial wzidi:
I. Naczelnik Jdzef Cierniak - Wydzial Edukacji i Sportu;
2. GrpgorT llawryka - Burmistrx BrTeska;

Posiedzenie Komisji OSwiaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku otworzyl
Przewodnicz4cy komisji. Na podstawie listy obecnosci stwierdzil prawomocnos6 obrad
komisji. Lista obecnoSci stanowi zal4cznik do protokolu.
Przewodnicz4cy komisji przedstawil proponowany porz4dek obrad. zawarty w zaproszeniu.
Zaproponowal wykeslenie z porz4dku obrad komisji pkt.3 poniewaz sprawozdanie zostanie
przedstawione radzie dopiero po 30 sierpnia br., w zamian zostanie wprowadzony punkt
przyjgcie protokolow z posiedzeri komisji odbytych w dniach 22 kwietnia, 3 czerwca i
24 czerwca 2015 r.

PROPONOWANY PORZADEK POSIEDZENIA po zmianach:

1. Analiza funkcjonowania oSwiaty w Gminie Brzesko.
2- Zapontanie sig z informaci4 na temat przygotowania Brzeskich plac6wek oswiatowych

do pracy w roku szkolnym 201512016.
3. Przyjgcie protokol6w z posiedzeri komisji odbytych w dniach 22 kwietnia, 3 czerwca i

24 czerwca 2Ol5 r.
4. Sprawy biezqce i wolne wnioski, zaopiniowanie projekt6w uchwal na najblizsz4 sesjg.

Porz4dek zostal przyjgty 4 za I wstrzymujqcy.
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Ad.l. Analiza funkcjonowania oSwiaty w Gminie Brzesko,

Przewodnicz4cy Komisji Boguslaw Babicz poinformowal, 2e nie zostalajeszcze przJgotow ana przez
Wydzial EKiS ostatecma informacja w temacie dlatego dzisiaj nie bgdziemy jeszcze szczegolowo jej
omawia6. Informacja zostanie przeslana czlonkom komisji w wersji elektronicznej i om6wimy j4 na
kolej nym posiedzeniu komisj i.

Naczelnik Jt6zef Cierniak poinformowal komisjg, 2e informacjajestju2 na ukoriczeniu *ymaga rylko
pewnych uzgodnieri z Panem Burmistrzem. Naczelnik przybliiryl komisji informacje og6lne dot.
caloksztahu brzeskiej o(wiaty na przestrzeni ostatnich lat, co zostanie zawarte w przedmiotowej
analizie. Przedstawil liczebno56 oddzial6w w poszczeg6lnych szkolach podstawowych i gimnazjach,
przedszkolach oraz szkole mrzycznej. Ostatecznie bgdzie wiadome dopiero w dniu I wrze6nia ile
faktycznie bgdzie uczni6w i oddzial6w. Je6li chodzi o przedszkola wystqpila tutaj taka sltuacja, ze te
przedszkola, kt6re prowadzi gmina funkcjonujq jako oddzielne i jedno przedszkole przy szkole
podstawowej w Buczu funkcjonuj4ce na pelnych prawach, natomiast pozostale oddziaty zerowe stane
sig oddzialami przedszkolnymi w my5l rozporz4dzenia" kt6re zostalo wydane. Naczelnik przybliLyl
komisji zapisy zawarte w tym rczporz4dzeniu i stwierdzil, 2e w przypadku niekt6rych przedszkoli
tworzonych przy szkolach podstawowych zawarte tam wymogi trudno bgdzie nam spelni6. Po tych
wszystkich informacjach zostaty sformulowane wstgpne wnioski, kt6re sA do dyskusji.

Je6li chodzi o funkcjonowanie przedszkoli na terenie gminy Brzesko proponuje sig dokonanie:

. rozbudowy Przedszkola Nr 4, gdyZ z tego t),tulu uzyskamy dodatkowo 50 miejsc;
o wykonai modemizacjg Przedszkola Nr l0 pod katem umo2liwienia uruchomienia oddzial6w

specjalnych bo aktualniejest zapotrzebowanie na tego typu dzialania;
o oddzial wyniesiony Przedszkola w Jadownikach przy ul. Wschodniej przenie66 do PSP nr 2 w

Jadownikach, gdzie funkcjonuje oddzial przedszkolny i utworzyi Zespol szkolno -
przedszkolny;

o po wykonaniu niezbgdnych prac remontowo adaptacyjnych przedszkole w Szczepanowie
przenieSd do PSP w Szczepanowie, jest to wniosek perspektywicmy;

W zakresie funkcjonowania oddzial6w zerowych proponuje siq:

o w PSP w Jasieniu musimy utworzy6 dwa oddzialy przedszkolne teraz funkcjonui4 dwa oddziaty
zerowe i bgdzie to Zespol szkolno - przedszkolny. Bgdziemy musieli zagwarantowa6 (rodki

finansowe na modernizacje ;

o W PSP w Okocimiu aktualnie funkcjonuje jeden oddzial zerowy przy szkole i wg. propozycj i

chcemy utworzy6 jeden oddzial wyniesiony w Domu Ludowym i w6wczas potrzeby w tym
zakesie bytyby spelnione;

o W Jadownikach aktualnie przy PSP nr I funkcjonuje jeden oddzial zerowy i r6wnocze5nie w
pobliZu mamy PP Nr I , kt6re prowadzi dwa oddzialy przedszkolne w tym jeden oddzial
zerowy. By zapewni6 dzieciom edukacjg wczesnoszkoln4 od 3 - 5 roku s4 dwa rozwi4zania tj.
utworzyi zespol szkolno - przedszkolny przy PSP nr I w Jadownikach dla &ieci 5 letnich, a

do przedszkola uczgszczalyby tylko dzieci 3 i 4 letnie, lub utworryd przy szkole podstawowej
nr 2 w Jadownikach 3 oddziaty przedszkolne natomiast mieszkaric6w przekona6 by
zaakceptowali t4 propozycjg, natomiast w szkole Nr I nie byloby oddzialu przedszkolnego i

nie byloby zespolu szkolno - przedszkolnego. Jedli utworzymy zesp6l szkolno - przedszkolny
przy PSP nr 2 w Jadownikach r6wnoczeSnie pol4czymy to z Gimnazjum w Jadownikach takjak
planowaliSmy, co pozwoliloby by klasy od 4-6 przenie56 do budynku Gimnazjum bo tam sA

wolne pomieszczenia, natomiast caty parter szkoly podstawowej przeznaczlt, na te 3 oddzialy
przedszkolne. Pan Naczelnik przedstawil co tym zyskujemy min. odpowiednie wykorzystanie
obu budynk6w i sal gimnastycznych.
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o Pan Naczelnik ustosunkowal si9 do wniosku komisji w sprawie propozycj i przeniesienia Szkoty
Muzycznej do budynku Gimnazjum w Jadownikach i z jakich powod6w wniosek komisji nie
moze zosta6 zrealizowany.

Radny Jaroslaw Sorys przypomnial, ze na ostatnim posiedzeniu komisji podjgty zostal wniosek w
sprawie utworzenia zespolu szkolno- przedszkolnego w PSP Nr I w Jadownikach poprzez pol4czenie
szkoty" Nr I oraz oddzialu przedszkola z ul. Wschodniej w roku 2016/2017, nie do szkoly Nr 2 tylko do
Nr I .Nie m6wi - 2e nie moTna tego dyskutowa6, ale jest to zupelna zmiana w stosunku do poprzedniej
dyskusj i i z q m co m6wi teraz Pan Naczelnik. W szkole nr I zawsze byl oddzial zero*y i niech nadal
tak pozostanie.

Przewodniczqcy komisji Boguslaw Babicz przypomnial tres6 podjgtych przez komisjg wniosk6w na
ostatnim z posiedzeri komisji Oswiaty dot. spraw jw.

Naczelnik J6zef Cierniak odpowiedzial, ze jeZeli wejdq w {cie nowe przepisy to przy szkole Nr I
nie utworzymy zespolu szkolno - przedszkolnego maj4c obok przedszkole i w6wczas oddzial zerowy
bylby w przedszkolu bo w szkole nie m6glbyju2 byi.

Radny Jaroslaw Sorysjesli oddzial zerowy bylby w przedszkolu bo w szkole nie moglby by6
to osobiscie widzi tutaj problem.od lat rodzice maj4c obok przedszkole mimo to posylali swoje
dzieci do szkoly do oddzialu zerowego.

Naczelnik J6zef cierniak poinformowal dalej, do oddzialu przedszkolnego w Sterkowcu
drednio uczeszcza okolo l0 dzieci, a w szkole brak jest mo2liwo6ci zapewnienia dzieciom
warunk6w przedszkolnych ze wzglgdu na brak zaplecza Zrvieniowego. ponadto urystgpuje
mala liczba dzieci nie tylko w oddziale zerowym, ale r6wnie2 w szkole i utworzenie ll, tyih
warunkach zespolu szkolno - przedszkolnego jest nieracjonalne. Liczba dzieci w Sterkowcu
spada i s4 propozycje:

. zaproponowania przejgcia szkoly przez Stowarzyszenie, kt6ry bylby organem
prorvadz4cym dla tej plac6wki,

o w szkole pozostawii nauczanie w klasach I -3, a klasy 4-6 dowozid do Szczepanowa;
. samoczynne wygaszanie plac6wki ze wzglgdu na mal4 liczbg uczni6w i

zagwarantowanie dzieciom miejsc w szkole w Szczepanowie.

Funkcjonowanie roczne plac6wki w Sterkowcu kosauje budzet gminy okolo 1300 tysigcy
zlotych' koszty sq wysokie, a liczba dzieci spada. pan naczelnik zwr6cit uwagg r6wniez na
wyniki nauczania w plac6wce.

Radny Boguslaw Babicz - zwr6cil uwagg na mal4 ilos6 uczni6w w szkole podstawowej w
Sterkowcu w stosunku do ilosci zatrudnionej tam kadry pedagogicznej. Kosay roczne
utrzymania plac6wki s4 bardzo rysokie. Je2eli istnieje Stowarzyszenie chgtne przei4i szkolg
to musi to byi dokonane jak najszybciej bo szkoda pienigdzy.

Radny Krzysztof Bogusz odpowiedzial, tutaj nie chodzi o pieniqdze tylko o miejscowosi.
Rozmawial z przedstawicielami stowarzyszenia z Lgk , ktlrzy z tym zwlekali i duzo dzieci
uczQszcza do innych szk6l. w tej chwili jest tam indywidualny tok nauczania bo jest troje
dzieci. Nie mozemy sobie pozwolii by dzieci uciekaty nam do Szczepanowa lub do innych
szk6l. R6wnie2 z wokowic dzieci chodz4 do szczepanowa bo szkola w Sterkowcu jest
zniszczona. W szkole w Sterkowcu jest kilkoro dzieci z orzeczeniarni.

Radna Maria K4dziolka - stwierdzila, 2e rodzic zawsze wybierze szkolg lepszq dla dziecka
wiedz4c iz dziecko bgdzie sig tam tepiej rozwijalo i bgdzie mialo wigksze perspektywy. Nie
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wyobraZa sobie wlasnego dziecka w klasie gdziejest 4 dzieci. Jakajest rywalizacja wir6d tych
dzieci?. Na wlasnym przykadzie radna wskazala jak wygl4da praca w takiej malej klasie.
Strasznq krzywdg robi sig tutaj dzieciom, stwierdza to jako rodzic. W dobru dziecka jest
odpowiedni wynik w nauce.

Radny Krrysztof Bogusz odni6sl sig do wynik6w szkoly, jak mo2na bylo dopuSci6 do tego,
2e dzieci oddawaly puste kartki

Radna Maria K4dziolka- nie odnosila sig do wynik6w nauczania w szkole bo w dobru
dziecka jest odpowiedni wynik w nauce. Rozwa'ialiSmy tutaj propozycje utworzenia filii szkoly
podstawowej w Sterkowcu - radna przedstawila komisji swoje spostrze2enia w tym zakresie i
stwierdzila,2e jest to wyj Scie do mieszkaric6w. Moglaby to byi filia szkoly w Szczepanowie
z oddzialami wyniesionymi i do decyzji dlrektora pozostawii kt6rych oddzial6w to bEdzie

dotyczy6.

Radny Jaroslaw Sorys stwierdzil iL naleiy zwrbci6 uwagg na fakt dlaczego w szkolach ubywa
dzieci i z jakiego powodu. Mo2na zrozumiei,2e jeSli rodzic pracuje to zabiera dziecko do

szkoly tam gdzie jest mu wygodniej, ale jeSli dzieci ubywa bez powodu to naleZy sig nad tym
zastanowi6 dlaczego tak sig dzieje. Nale2y chwali6 te szkoly, kt6re maj4 dzieci z innych
obwod6w poniewaz mo2na domniemywat i2 sq to dobre szkoly, dobrzy nauczyciele. W
przypadku szkoly w Sterkowcu mo2na sig przyzwyczai,t do szkoly gdzie w klasie jest kilkoro
dzieci bo takie szkoly funkcjonuj4 r6wnie2 gdzie indziej np. w g6rach i tam jest dobrze.

Stowarzyszenie musi sig pochyli,t i wzi4t, szkolq w swoje rgce. To tez nie bgdzie latwa sprawa

poniewaZ dlaczego to stowarzyszenie ma bra6 szkolg wraz z nauczycielami do kt6rych ma np.

uwagi skoro takiego wymogu nie ma. Zasadne jest w6wczas zapylanie radnego Bogusza co z

tymi nauczycielami zrobimy bo stowarzyszenie moZe powiedzie| 2e ma swoich kandydat6w
na nauczycieli. Biorqc to wszystko pod uwagg nale2y r6wnie2 zauwazyd, 2e w obwodzie szkoly
podstawowej w Sterkowcu jest zamieszkalych 53 uczni6w a jest 56 wigc i tak pozyskano

dodatkowo 3 uczni6w obcych. W szkole podstawowej nr 1 w Jadownikach jest 244 dzieci w

obwodzie, a chodzi tylko 153 dzieci - martwi go to bardzo i jest to dzwonek do tego dlaczego

te dzieci nie s4 w tej szkole. Tak samo by zapytal gdyby to dotyczylo innej szkoly np. w Buczu

bo ta tendencja dla niego nie jest w porz4dku. Radny popiera propozycjg przejgcia szkoly w

Sterkowcu przez stowarzyszenie, a propozycje utworzenia filii l-3 i 4-6, jeSli by

stowarzyszenie nie podjglo sig tego zadania wydaje siQ sensownym rozwiqzaniem. Szkola
pozostanie, m6glby byd r6wnie2 oddzial przedszkolny . Popiera r6wnieZ propozycje radnej

K4dziolki w tym zakresie to bylaby to najbardziej korzystna sytuacja.

Radny Boguslaw Babicz zwr6cil uwagq na konfiguracjg plac6wek oSwiatowych w Gminie

gdzie Szczepanow, Wokowice i Sterkowiec s4 miejscowo6ciami poloZonymi obok siebie na

przestrzeni 3 km jedna kolo drugiej, mamy tam 3 budynki odwiatowe nagromadzone w jednym

obszarze. W Buczu tez nie ma duzej ilodci dzieci(95) ale jest tam inna sltuacja bo Bucze od

szkoly w Mokrzyskach jest oddalone okolo 7 km i jest to taka syuacja jak np. w Porqbie

Spytkowskiej, gdzie szkoiy s4 na obrze2zch gminy. W okolicach Szczepanowa mamy

nagromadzenie budynk6w oSwiatowych, a malq liczbg dzieci. Te male szkoly s4 najslabsze w
wynikach. Pocieszaj4cy jest fakt, 2e ftvem w szkolach Gminy Brzesko mamy 2342 uczni6w i
w obwodzie 2341 zamieszkalych, czyli nasze szkoly zapewniaj4 wszystkim dzieciom naukg.

Radny Jaroslaw Sorys poprosil Wydzial Edukacji by zwr6cii uwagq na to, czy np. w jakiej6

plac6wce coS sig nie psuje i dlatego rodzic wozi dziecko do innej szkoly, cho6 jest dalej bo

dana placowka zaczyna odstawa6 od pozostalych.
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Radny Krzysztof Bogusz przypomnial, Ze gdy zwr6ciliSmy uwagE na fakt, 2e szkola w Buczu
kiedyS odstarvala z tymi wynikami, mimo i2 jest to udokumentowane to bylismy najwigkszymi
wrogami . w tym roku tez sterkowiec wyprzedzil Bucze tylko dlatego. 2e dzieci skorzystaly z
korepetycji z jgzyka angielskiego. Jest to niepokoj4cy trend o kt6rym winnismy rozmawia6
niewaZne, czy nam wolno. czy te2 nie.

Radna Maria K4dziolka - przypomniala co wplywa na przelicznik EWD, a tym samym na
obni2enie poziomu nauczania.

Radna Barbara Borowiecka - zwr6cila uwagg, ze w obecnych czasach rodzice bardzo du24
uwagg przykladaiq do wyksztalcenia swojego dziecka i wykorzystui4 wszystkie moZliwosci by
to wyksztalcenie dziecku zapewnii. Je2eli rodzice widzE problemy, ze cod sig dzieje to ten
pierwszy impuls jest wlainie od rodzic6w. Rodzice dostrzegai4 pewne niedoci4gnigcia wigc
automatycznie przeklada sig to na zmiang szkoly, pomimo iz bgdzie to uciqzliwe dla dziecka i
dla nich, ale dobro i wyksztalcenie dziecka jest na pierwszym miejscu. Radna przypomniala.
ze w dawnych czasach bylo tak duzo dzieci,2e klasy liczyly po 34 osoby i nie bylo problemu
by dzieci znacznie odstawaly od siebie. Im mniej dzieci tym bardziej nauczycie'l ma wigkszq
moZliwodi dotarcia do tych dzieci.

Radny Kazimierz Sproski- ustosunkowal sig do liczebnoSci klas i wynik6w w szkolach oraz
sposobu obliczania Srednich wynik6w w szkolach jak r6wnie2 co ma wplyw na ten wynik.
obecnie po raz pierwszy bgdzie wyliczony wynik na podstawie ewD i wtedy okaze sig iakwyglqda praca w poszczeg6lnych szkorach. Na wynik ma ,,*czny wplyw praca nauczyciera.
zdolna klasa i wsp6lpraca z rodzic*ni . Radny zwr6cil uwagi nu .i.e'szk6r i poziomu
nauczania, szlucmie nic nie uda nam sig zrobii.

Radny Franciszek Brzyk stwierdzil, 2e gmina ma obowipek rearizacji nauczania wobec
wszystkich dzieci, nie moze byi podzialu dzieci na poszczeg6lne szkoly. Kazda szkola realizuje
obowiTek szkolny dla wszystkich dzieci zamieszkalych na ich terenie, rodzice dowoz4 dzieci
do innych szk6l bo mai4 rak4 mo2liwos6. My jako komisja nie mo2emy bawii sig w eksiert6w,
kiedys zaczglismy m6wii o pewnych rzeczach na podslawie przekazanych nam informacji i
wynik6w. Jezeli wydzial edukacj i zauwa:zy,2e sq tam jakied problemy to moze na to w jaki(
spos6b wplywa6. Mamy zaszlosci, Kartg Nauczyciela, kt6rej nigdy nie byr zwolennikiem bo
stworzyla cos takiego, 2e nauczyciel jest bardzo stabilny, a tak naprawdi w kazdej sl.tuacji
problernowej zazwyczaj 9614 iest nauczyciel w stosunku do pracodawcy, czyli do iy."t,o.u.
Gdy zaczynal praca to byla tendencja wladnie ze wzglgdu na Kartg Nauczycieia, kt6ra w ratach80 tych weszla w Zycie, gdzie wielu nauczycieri z miasta zaczglo' pracowai na wsi -przypomnial zjakiego powodu i do dzisiaj tak funkcjonuje. Gmina niestety niejest cudotw6rcE
i nie ma wystarczaiqcych finansow, rodzice teraz tez dvzo wymagaiq od szkoiy co kiedys nie
bylo do pomy5lenia.

Radny Boguslaw Babicz przypomniar, 2e w obecnych czasach rodzice bardzo wsp6lpracuiq
ze szkolq i jest to bardzo dobre bo czgsto inicjatywy rodzic6w sE cenne. Nauczyciel winien
budowai sw6j autorytet konlretnym dzialaniem, kt6ie porwaloby tq mlodziez do nauki.

Burmistrz Grzegorz wawryka na konkretnych przykladach przedstawil komisji temat dobrej
wsp6lpracy Rady Rodzic6w z gmin4 i szkolq.
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Radna Barbara Borowiecka- jezeli m6wimy,2e praca nad uczniem jest prac4 zespolowq nie
tylko nauczycieli ale i rodzic6w i musimy tez pewne rzeczy wziq(, pod uwagg. Radny Brzyk
powiedzial, 2e nauczyciel na wsi jest lepiej wynagradzany to tym bardziej jest to drugi czynnik
wplywaj4cy na to by bylo wigksze zaangainwaiie, przy mniejszej iloSci dzieci. Nauczyciel w
kontakcie z dziedmi w klasie wie, kt6re dziecko jest zdolne, a kt6re jesl slabsze i nale2y mu
poSwiEci6 wigcej czasu poniewaZ ma takq mo2liwoS6 przy malej iloSci dzieci.

Radny Franciszek Brzyk - advocen do wypowiedzi swojej przedm6wczyni- przypomnial
kiedy powstala Karta Nauczyciela i te dodatki wiejskie mialy spowodowat,2e w latach 80 -

tych na wsi brakowalo nauczycieli i nauczyciele po liceum szli pracowai do szkoly.

Radny Jaroslaw Sorys nawiqzal do planowanych zmian strukturalnych odnoSnie oddzial6w
przedszkolnych. Jak pan naczelnik wspomnial, 2e nie mozemy sig cofa6 w pewnych rzeczach.

Oddzial zerowy przy SP nr 1 w Jadownikach byl tam od lat, a powstal pewnie dlatego jak tu
m6wil pan naczelnik, 2e zawsze byly braki w miejscach w przedszkolach. JeSli my dzisiaj

mydlimy o tym by ten oddzial z tej szkoly pr6bowai przenie66 do SP Nr 2 oddalonej znacznie,

nie daj4c w zamian tej mozliwosci by te dzieci do przedszkola zostaly przyjgte z tej p6lnocnej

czgsci Jadownik no to jego zdaniem troszkg sig cofniemy. M6wimy tutaj o malych dzieciach z

oddzialow zerowych. Moze sig co( zmienilo w temacie wolnego miejsca w Gimnazjum bo dwa

lata temu kiedy komisja byla na wizji to z wypowiedzi dyrektora gimnazjum i pani dyrektor SP

nr 2 wynikalo,2e wolnych sal tak duZo nie bylo. Pan naczelnik tak optymistycznie nam m6wi,

2e caly parter szkoty bylby przeznczony dla tych oddzial6w zerowych dlatego te2 opinia

dyrektor6w w tym temacie bylaby wazna. Radny poprosil o zastanowienie si9 nad

wyniesieniem oddzialu zerowego z SP nr I bo mo2e byi tam problem gdyz oddzial dzialal od

lat.

Radny Boguslaw Babicz - przypomnial, 2e pan naczelnik przedstawil propozycje

pozosrawienia oddzialu przedszkolnego przy SP nr 1 dla dzieci 5 letnich. Musialby by6

utworzony zgodnie z nowymi przepisami oddzial szkolno - przedszkolny.

Radny Jaroslaw Sorys dodal, pan naczelnik proponowal by SP nr I pozbawid w og6le

oddzialu przedszkolnego.

Naczelnik J6zef Cierniak - odpowiedzial, pozostawi6 tylko oddzial przedszkolny dla dzieci 5

letnich nic wigcej, a w przedszkolu dla pozostalych dzieci. S4 tam dwa warianty.

Radny Jaroslaw Sorys - nawiqu"il do boiska sportowego w Buczu i zlo2onego wniosku o

Srodki finansowe najego funkcjonowanie jak r6wnie2 boiska Orlik.

Nastgpnie Naczelnik J6zef Cierniak pnybli\l informacje dot. funkcjonowania szkoly

mtzycznq w roku szkolnym 201512016.

Po dyskusji komisja wyrazila opinig o tre5ci:

Komisja wysluchala wstgpnej informacji na temat analizy funkcjonowania oswiaty w Gminie

Brzesko i wnosi do Burmistrza Brzeska o przedstawienie ostatecznej wersji tej analizy na

najblizsze posiedzenie komisji. Glosowano jednogloSnie
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Ad.2. Zapoznanie sig z informacj4 na temat przygotowania Brzeskich plac6wek
O6wiatowych do pracy w roku szkolnym 201512016.

lnformacje wg. zal4cznika do prolokolu przedstawil Naczelnik J6zef cierniak - radni
otrzymali materialy na piSmie.

Radny Boguslaw Babicz przypomnial, 2e pan naczelnik wskazal w informacji naj wa2niej sze
zmiany przepis6w jakie wchodz4 w 2ycie z dniem l wrzesnia od nowego roku szkolnego.

w dyskusji komisja om6wila temat zmiany przepis6w dot. uzyskania zwolnienia z zajg(.
wychowania fizycznego w ci4gu roku szkolnego. ponadto komisja om6wila spos6b realizacji
przez plac6wki oswiatowe przepis6w dot. funkcjonowania sklepik6w szkolnych,
przyz*yczajei 2yrvieniowych wynoszonych przez dzieci z domu jak r6wnie2 dostgpu do
bezplatnych podrgcznikow w szkolach podstawowych, gimnazjach i szlolach
ponadgimnazjalnych dla uczni6w zamieszkalych na rerenie Gminy Brzeiko, nauki igzyk6w
obcych w szkolach.

Radny Krzysztof Bogusz zaproponowal przygotowanie zestawienia liczbowego ile dzieci w
szkolach gminy Brzesko skorzystalo ze zwolnienia z lekcji wf. - przyblizyl dlaczego taki
wniosek.

Radna Barbara Borowiecka zapytala w sprawie Sp w Szczepanowie. Je2eli planuje sig by ta
szkola byla szkola..matkq" dla pozostalych szk6l to prosi o przyblizenie jakieiam s4 warunki,
gl6wnie chodzi jej o salg gimnastyczn4.

Naczelnik J6zef cierniak odpowiedzial, ze w roku poprzednim do tego tematu podszedr
jednoznacznie. warunki lokalizacyjne s4 bardzo dobre brakuje tylko sali g"imnastycznej.

Radny Krzysztof Bogusz - zapltal po co tam jest potrzebna sala gimnastyczna skorojest tam
1ak3 

sama liczba dzieci jak w Sterkowcu. Nie r6bmy tego samego blgdu co z Gimnazjum w
Jadownikach kros popelnil blqd i wybudowano gimnazju., tto." w tej chwiii jest
niepotrzebne, aza3lata ju2 kompletnie nie bgdzie potrzebne. po co budowai hali kolo szkoly.
kt6ra za 3 lub 5 lat bgdzie w takiej samej sytuacji jak Sterkowiec i skoficzy sig na tym, 2e i tak
do Mokzysk wszystkie dzieci bgdziemy wozit, z calej p6lnocy.

Radna Barbara Borowiecka odpowiedziara, nie m6wi o hali tyrko o sali gimnastycznej.

Radny Boguslaw Babicz - dodal, skoriczmy wreszcie m6wi6 o halach tyrko o salach
gimnastycznych bo w szkole podstawowej sq male dzieci.

Radny Franciszek Brzyk dopowiedzial - to jak m6wilismy o ,. trojce.. to wladnie braklo tego
mySlenia.

Radny Boguslaw Babicz dodal , dokladnie tak i te male dzieci przestrasz4 sig tego olbrzyma.
Radrry Franciszek Brzyk dopowiedzial, a pani od nauczania poczqtkowego nie bgdzie
wiedziala jak tam wej Si.

Radny Krzysztof Bogusz - sam to wie bo tam mieszka. Ludzie sig chcq pozabijai bo radni
skladai4.. glupie" obietnice - nie, do.i tego!. Naobiecuj my rzeczy,kt6re nie maiq sensu.
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Radny Kazimierz Sproski dopowiedzial, radny ma racje bo powinnidmy zrobid nowy projekt
i zrobii jedn4 zbiorcz4 szkolg w Mokzyskach , zlikwidowai Bucze, Szczepan6w, Sterkowiec
i to by bylo racjonalne i jest za tym.

Radny Krzysztof Bogusz - i to by mialo racjg bytq a nie obiecywai bzdur.

Radna Barbara Borowiecka odpowiedzial4 to nie chodzi o gtupie obietnice, pyta tylko o

szkolg w Szczepanowie. Je2eli ta szkola mialaby tam by6 to p)'ta o salg gimnastycznq. Jezeli

slyszy od os6b kompetentnych, kt6re m6wi4, 2e mlodzieZ nie ewiczy i przynosi zwolnienia, a

rodzice to popierajQ. Budujemy duze Orliki, a szkoly nie maj4 malych sal gimnastycznych to
co6 tutaj jest nie tak. Musimy rozpatrzyd jakie jest zapotrzebowanie i ilo56 dzieci i w jakim
wieku. Nie chodzi tutaj o boiska duze tylko o salE gimnastycm4, kt6ra przyda sig dzieciom.

Radny Franciszek Brzyk - przypomnial, 2e komisja byla w Maszkienicach ogl4daliSmy salg

gimnastyczn4 i szkoda , 2e niekt6rym otwarly sig oczy za p62no.

Radny Boguslaw Babicz - stwierdzil, 2e budujemy hale sportowe nie dla dzieci tylko dla

doroslych, kt6rzy chc4 sobie pogra6 wieczorem. Jest to tez potrzebne ale takich ju2 nam

wystarczy bo mamy w grninie chyba z 5.

Radna Barbara Borowiecka zapylala, czy nie ma mo2liwo6ci na to by te warunki polepszy6.

zmodemizowa6, czy tylko dobudowa6.

Radny Franciszek Brzyk nawiqzal do Sali sportowej w Maszkienicach, kt6rej budowa jest

szybkim procesem inwestycyjnym - przedstawil co nale2alo w zwiqzku z tym przygotowai.

Powstalaby sala gimnastyczna, kt6ra rue przeru2a przede wszystkim &ieci. Jest za tym by

powstawaly hale przy szkolach ale sq one zby ogromne, a na takiej malej Sali przyjaznej mate

dzieci z paniq bgdq jako6 pracowaly. Nale2y taki obrad kierunek bo za t4 kwotQ byimy mogli

wszystkich pozostalych zadowoli6 tak jak to wspomnial radny Bogusz.

Radny Krzysztof Bogusz - poinformowal o ,. reanimacji" boiska do plaz6wki w Sterkowcu.

Zwr6cil uwagg, Ze dzieci wstydzily sig wyj56 na boisko by pogra6 nie znajq zasad i nie umiej4

siE zachowai na boisku. Nale2y mySlei o takich drobnych rzeczzch jak np. te boiska do

pla,Z6wki, a nie budowai kolosy i wydawa6 miliony , bo na tych boiskach dzieciaki spokojnie

moglyby pogra6 w kazdym czasie.

Radna Barbara Borowiecka dodal4 ja nie m6wig o boiskach tylko o Sali gimnastycznej, gdy

nie ma mozliwosci wybudowai zmodemizowad tym bardziej jark m6wimy, 2e szkola w

Szczepanowie jest szkolq wzorcow4. Uwaia, 2e jest wa2niejsza sala gimnastyczna niz boisko.

Radny Boguslaw Babiczjedli chodzi o Szczepan6w to najpierw musimy przyjq6 pewien model

postepowania, czyli jak bgdzie wygl4dala oswiata w tej czgsci Szczepanow, Sterkowiec ,

Wokowice , a p62niej dopiero zadecydowai lub wnioskowai o rozwoju bazy.

Radny Kazimierz Sproski bo w p6lnocnej czESci gminy jest tak faktycznie miejsce tylko na

dwie szkoly.

Radny Franciszek Brzyk- wyjasnil,2e sala gimnasty czrra (na zapewnid realizacjE programu

wychowania ftzycznego , jesli nauczyciel ma go realizowa6 to musi mie6 pomoc. Patrz4c na

s4siednie miejscowoSci nasi s4siedzi wybudowali 4 sale gimnastyczne i korzystajq z nich, a my

jednej nie mozemy skoriczyd. Potem jest problem z utrzymaniem tych obiekt6w bo kubatura

malej Sali jest duzo mniejsza niz takiej ogromnej. Zawsze zadawal pytanie ile jest w ci4gu roku

organizowanych w Brzesku imprez, kt6re wymagaj4 duzej hali'
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Radna Barbara Borowiecka stwierdzila, ze takie pyania dot. kosZow utrzymania obiekt6w
o kt6rych m6w.i radny to powinno sig zadawai przed inwestycj4. Powielamy te blgdy nadal i
propozycje sE te same i jeszcze jedne boiska .

Radny Boguslaw Babicz poczekajmy do czasu wypracowania modelu oSwiaty . a potem
bgdziemy wprowadzai inwestycj e.

Radny Jaroslaw Sorys stwierdzil,2e po oddaniu do uzytku hali sportowej przy SP Nr 3 nale2y
zadbat o to by byla odpowiednio wykorzystywata przez wszystkich.

Naczelnik J6zef Cierniak przedstawil komisjijakie remonty zostaly przeprowadzone w czasie
wakacji w poszczeg6lnych plac6wkach oSwiatowych ( zalEcznik do protokolu).

Po dvskusii opinie komisii:

l. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przygotowanie na nastqpne posiedzenie
komisji informacj i na temat realizacji przez szkoly w kt6rych istniej4 sklepiki nowych
przepis6w dot. zakaz6w sprzedazy okeSlonych produkt6w spo2ywczych w sklepikach
szkolnych. Glosowano jednoglo5nie

2. Komisja zapoznala sig z informacjq na temat przygotowania brzeskich plac6wek
o5wiatowych do pracy w roku szkolnym 201512016 przedstawion4 przez Naczelnika
Wydzialu EKiS . Glosowano 6 z^,1 radny nie glosowal

Ad.4. Przyjgcie protokol6w z posiedzei komisji odbytych w dniach 22 kwietnia,3 czerwca
i24 czerwca 2015 r.

Radna Maria K4dziolka zapylala dlaczego teraz s4 wnoszone poprawki do protokol6w skoro
zostaly spisane dokladnie z nagrania.

Radna Barbara Borowiecka wyja6nila ze na ostatniej komisji e* rodziny jak i oSwiaty
omawialiSml wniosek w sprawie dofinansowania wyjazdu letniego podopiecznych jednej z
fundacji. W protokole jest zavtarte,2e byla to Fundacja Ostoja, a nie dotyczylo to tej Fundacj i.

Radny Boguslaw Babicz - odczytal z protokolu .. 2e na ostatniej komisji zdrowia
rozmawialiSmy na temat stowarzyszenia Ostoja. . .." .Tak pani m6wila .

Radna Barbara Borowiecka odpowiedziala - nie na temat fundacji, kt6ra dostala pieni4dze
na wycieczkg nad morze , byla to Fundacja .. .... mowilam Ostoja, ale wspominalam inn4
Fundacjg. Radna wycofala swoje propozycje zmiany w protokole.

o Protok6l z dnia 22 kwietnia przyjgto jednoglo5nie,
o Protokril z dnia 3 czerwca przyjgto jednoglo5nie
o Protokril z dnia 24 czerwca 2015 r. przyjgto jednoglo5nie
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Ad.5.
sesjg.

Sprawy bieZqce i wolne wnioski, zaopiniowanie projektriw uchwal na najbliiszq

Radny Jaroslaw Sorys zapl'tal w temacie sprawowanego nadzoru pedagogicznego i
prowadzonej ewaluacji. Czy do tej pory bylo to brane pod uwagg?.

Naczelnik J6zef Cierniak odpowiedzial, 2e ewaluacje wprowadzono po to by wyniki byly
jak najbardziej wiarygodne.

Przewodniczqcy Komisji Boguslaw Babicz przedstawil odpowiedzi Burmistrza na wnioski
komisji z posiedzenia komisji odbltego w miesi4cu czerwcu br.

Radny Franciszek Brzyk nawiqzal do tematu pustostanu po szkole w Wokowicach i ich
zagospodarowania oraz moZliwo5ci pozyskania 6rodk6w finansowych unijnych z LGD
( inkubatory) na ich o2ywienie i zagospodarowanie. Nalehloby o tym pomySle6 ju2 teraz. Jako
przyklad radny podal reaktywacjg budynku po szkole w Jastwi ze 6rodk6w unijnych gdzie
stworzono Dgbiriskie Centrum Kultury.

Radny Boguslaw Babicz poruszyl temat przeniesienia jadlodajni do budynku na Placu
Kupieckim. Poprosil o wyjaSnienie jakie plany zagospodarowania przestrzennego nie
pozwalaj4 na przeniesienie jadlodajni na Plac Kupiecki.

Naczelnik Bogdan Dobranowski wyja{nil komisji wg. planu iz architekt miejski analizowal
mo2liwoSi przeniesienia jadlodajni na Plac Kupiecki . W tym miejscu obowiqzujq tam 2 plany
zagospodarowania przestrzennego i my nie mo2emy wydai decyzji o zmiang sposobu
przeznaczenia budynku bo obowiqzuje plan- przyblizyl ustalenia tego planu. Zostanie ta
mo2liwoSd ponownie sprawdzona.

Wniosek komisii:

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o ponowne przeanalizowanie mo2liwoSci
przeniesienia jadlodajni do budynku przy Placu Kupieckim. Glosowano jednoglo6nie

Radny Jaroslaw Sorys zatw ryl, 2e jadlodajnia Caritasu nie jest zadaniem gminy. Nalezy
wziq6 gl6wnie pod uwagg dzialalno66 przedszkola m 3 , kt6re jest naszym zadaniem. Radny
zaproponowal by Caritas , kt6ry wykonuje tak bar&o wazne zadania dla mieszkaric6w naszej
gniny podj4l dzialal;ia we wlasnym zakesie i pozyskal nowy lokal na jadlodajnig, maj4c na
uwadze lokal przedszkola i towarzystwo jadlodajni.

W kr6tkiej dyskusji komisja analizowala mo2liwo5i zlokalizowania jadlodajni na Placu
Kupieckim ewentualnie postawienia kontenera z ptzeztaczeniem na jadlodajnig.

Naczelnik Bogdan Dobranowski ponownie na mapie obja5nil wszelkie zapisy planu w
sprawie dot. usltuowania jadlodajni caritas na Placu Kupieckim

Radny Krzysztof Bogusz zapylal, czy LKS Bucze otrzymal drodki finansowe na zakup
material6w na poszerzenie boiska w Buczu, bo wszelkie prace z tym zwi4zane mieli wykonad
we wlasnym zakresie.

Radny Jaroslaw Sorys odpowiedzial, 2e pismo o przydzial Srodk6w zostalo skierowane do
rozpatrzenia na komisjg finansowq, zostanie rozpatrzone w dniu 24 sierpnia br.
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Radny Krzl sztof Bogusz zawnioskowal o pilny remont i odrestaurowanie Grobu Nieznanego
Zolnierza prz,y ul. Ko6ciuszki w Brzesku przed dniem l1 Listopada 2015.

Wniosek komisii:

I . Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o pilne odrestaurowanie Grobu
Nieznanego zolnierua przy ul. Koiciuszki w Brzesku przed dniem I I Listopada 2015
r. Glosowano jednoglo5nie

Ponadto radny poinformowal komisjg o wybudowaniu w Drwini ze wsparciem ze srodk6w z
Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej centrum opieki nad Dzieimi do lat 3. czy nasza grnina
moglaby roz.eznat, mo2liwoSci pozyskania Srodk6w w tym zakresie.

Wniosek komisii:

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o rozeznanie mo2liwodci pozyskania srodk6w z
Ministerstwa Pracy i Polityki socjalnej na budowg centrum opieki nad Dzieimi do lat 3.
Glosowano jednoglo5nie

Na tym posiedzenie komisji zostalo zako6czone.
Obrady trwaty od godz. 8.00-11,30

Kultury

Prolokolowala:

Inspektor Marta Kdtkowska

Biuro Rady Miejskiej w Brzesku
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