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PROTOKÓŁ Nr 10/2015 
 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku 

odbytego w dniu 

22 października 2015 r. w sali obrad  Urzędu Miejskiego w Brzesku przy 

 ul. Głowackiego 51. 

 

W posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu udział wzięli członkowie komisji oraz osoby 

zaproszone na posiedzenie, według załączonej listy obecności. Posiedzeniu przewodniczył 

radny Bogusław Babicz Przewodniczący Komisji OKiS.  

 

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu obradowała w składzie: 

 

1. Radny Bogusław Babicz - Przewodniczący Komisji; 

2. Radna Maria Kądziołka – członek komisji;  

3. Radna Barbara Borowiecka -  członek Komisji; 

4. Radny Franciszek Brzyk  – członek Komisji; 

5.   Radny Kazimierz Sproski – członek Komisji; 

6.   Radny Krzysztof Bogusz – członek komisji; 

7.   Radny Jarosław Sorys – członek komisji. 

 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

1. Naczelnik Józef Cierniak - Wydział Edukacji Kultury i Sportu;  

2. Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk;  

3. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Sterkowcu;   

4. Związek Nauczycielstwa Polskiego - Helena Jewuła  

5. Dyrektor Szkoły Muzycznej – I. Latocha-Dylewska; 

6. Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Brzesku- Elżbieta Wójciak; 

7. Wicedyrektor PSP Nr 2 w Brzesku- Maria Kieć;  

 
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku otworzył 

Przewodniczący komisji. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad 

komisji. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

Przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek obrad, zawarty w zaproszeniu 

- stanowiący załącznik nr 2 do protokołu.  

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA: 

1. Omówienie spraw związanych z funkcjonowaniem Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Sterkowcu. 
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2. Zapoznanie się z informacją na temat stanu realizacji inwestycji i remontów 

w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy Brzesko – wizja lokalna- 

PSP Nr 2 w Brzesku, Szkoła Muzyczna w Brzesku. 

3. Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji. 

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski, zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą 

sesję. 

Ad. 1 Omówienie spraw związanych z funkcjonowaniem Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Sterkowcu. 

Przewodniczący komisji Bogusław Babicz, poinformował członków komisji oraz 

zebranych gości, że ten punkt miał być informacją przedstawioną przez Wydział Edukacji  

o funkcjonowaniu tej szkoły. Nie planowane było dziś spotkania z rodzicami ani nauczycielami 

ani ze społecznością szkolną. Natomiast posiedzenia komisji są jawne. Rozważył 

przewodniczący komisji, czy nie ściągnie z obrad tego punktu ponieważ zrobiło się bardzo dużo 

zamieszania wokół tego tematu. Nie taka była intencja urzędu, Pana Burmistrza ani części 

radnych czy też zespołu, który przygotowywał pewne propozycje zmian w systemie oświaty 

już kilka lat temu. Teraz jak gdyby jest dalszy ciąg tego tematu. Przewodniczący wyjaśnił, że 

dowiedział się z rozgłosu, że mówi się iż chce się zlikwidować Szkołę w Sterkowcu- nie jest to 

prawdą, taki wniosek przez nikogo nie powstał. Poprosił, aby powstrzymać swoje emocje, 

ponieważ tego tematu nie ma. Była przedstawiona propozycja na spotkaniu w ubiegłym 

tygodniu przez Burmistrza, Naczelnika Edukacji oraz części radnych aby rozważyć przejęcie 

szkoły przez stowarzyszenie, bądź inny podmiot. W związku z tym zaproponował, aby przełożyć 

ten punkt  na następne posiedzenie, żeby wydział oświaty przygotował szczegółowe informacje 

dot. kosztów tej szkoły, dot. kadry tej szkoły , etatów w szkole. Zapytał czy ktoś chce zabrać 

głos, skoro część osób przybyła dziś na komisje do tego punktu. Dodatkowo wyjaśnił, że na 

następne posiedzenie był zamiar zaproszenia Radę Rodziców i wszystkich zainteresowanych 

aby porozmawiać.  

Przedstawiciel Rady Rodziców Pan Marek Zachara, wyjaśnił, że jest to rozsądna 

propozycja, aby wszyscy mogli się zapoznać z materiałami i informacjami dot. funkcjonowania 

szkoły w Sterkowcu.  

Radny Krzysztof Bogusz, zabrał głos w sprawie spotkań, które już były, rozmów które się 

toczyły w miesiącach ubiegłych. Radny zawnioskował o przedstawienie dalszego 

funkcjonowania oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Sterkowcu na bazie 
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pomieszczeń w Domu Kultury w Sterkowcu. Jest tam parter który mógłby zostać zaadoptowany 

na potrzeby oddziałów przedszkolnych. Rodzice wyrazili chęć udziału w remoncie zarówno przy 

pracach jak i zakupie materiałów tak aby oddział mógł nadal funkcjonować.  Dodał, że jest 

możliwość wyznaczenia pomieszczenia na potrzeby stołówki lub do wydawania posiłków.  

Przewodniczący komisji sformułował i zaproponował następującej treści wnioski pod kątem 

przygotowania informacji na następne posiedzenie w tej kwestii: 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przedstawienie aktualnych danych dotyczących  

kosztów funkcjonowania Publicznej Szkoły Podstawowej w Sterkowcu w tym rozbicie kosztów 

utrzymania budynku z wydzieleniem kosztów utrzymania budynku w Wokowicach. 

Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przygotowanie aktualnej informacji o liczbie 

uczniów we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach za okres trzech ostatnich lat 

szkolnych wraz z liczbą etatów nauczycieli w poszczególnych szkołach na postawie arkuszy 

organizacyjnych szkół z podaniem kosztów etatów w poszczególnych szkołach oraz wysokości 

subwencji na podstawie metryczki na poszczególne szkoły. Głosowano jednogłośnie.  

 

Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak, wyjaśnił, że nie jest prosto zmodernizować lub 

wykonać adaptacje budynku. Przepisy, które ciągle się zmieniają, które trzeba respektować 

ograniczają przeprowadzenie takich prac. Dodał, że nie wie czy zmieszczą się w czasie 

dwuletnim z tymi pracami.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, dodał, że poprosi Naczelnika Józefa Cierniaka, aby 

na następne posiedzenie przygotował jakie można podjąć działania w tej sprawie, jaki byłby 

to koszt przybliżony. Przepisy są dość restrykcyjne w tej kwestii.  

Radny Kazimierz Sproski, poprosił, aby wstrzymać się z podjęciem takiego wniosku do 

następnego posiedzenia komisji. Będziemy mieć przygotowane materiały na następna komisje 

wtedy będziemy podejmować dalsze kroki. Dodał, że dzisiaj udadzą się na wizję lokalną do 

Szkoły Muzycznej i PSP Nr 2 w Brzesku to również podejdą do Gimnazjum Nr 2 w Brzesku to 

radni zobaczą jak wyglądają sanitariaty, na II piętrze jest ich brak ani dla dziewcząt ani dla 

chłopców. Gdyby był urzędnikiem sanepidu zamknął bym tę szkołę.  

Radny Krzysztof Bogusz, stwierdził, że to jest sprawa, która dzieje się zapewne od 

dłuższego czasu i nikt jak dotąd nic wspomniał po tym aż do teraz.  

Radny Kazimierz Sproski , rezygnujemy z czegoś na konto jakiegoś innego podmiotu.  

(Oburzenie na sali) 
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Radny Franciszek Brzyk, aby skończyć ten temat przedstawił przykład w swojej 

miejscowości, tj. przykład Publicznego Przedszkola w Okocimiu. Przedszkole funkcjonowało  

w budynku Sióstr Zakonnych. Siostry postanowiły, że będą same prowadzić. Wypowiedziały 

umowę gminie, ponieważ chciały dokonać remontu. Następnie jak zweryfikowały koszty 

modernizacji i adaptacji które zostały sporządzone, przedszkole przestało istnieć a Siostry 

wyprowadziły się ponieważ nie były w stanie utrzymać budynku. Często pochopne decyzje 

prowadzą do rzeczy bardzo trudnych. Poinformował, żeby w tym przypadku lepiej przyjrzeć 

się szkole, czy tam nie dało by się zmodernizować. Ten obiekt jest użytkowany na działalność 

oświatową, więc łatwiej jest np. zmodernizować węzeł sanitarny w szkole.  

Przewodniczący komisji Bogusław Babicz, stwierdził, że rzeczywiście budynek szkoły jest 

na tyle duży, żeby w tym budynku zagospodarować dwa pomieszczenia.  

Dyrektor PSP w Sterkowcu, poinformowała, że wszelkie normy są spełnione, oddział 

przedszkolny funkcjonuje zgodnie z przepisami.  

Przewodniczący komisji Bogusław Babicz zapytał Panią Dyrektor, czy ewentualne 

wygospodarowanie dwóch pomieszczeń na pełne przedszkole była by taka możliwość?  

Dyrektor PSP w Sterkowcu, odpowiedziała, że jest taka możliwość.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że Naczelnik EKiS przedstawi 

możliwości adaptacji budynku, na następne posiedzenie.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, dodał, że wniosek jest zasadny, lecz jest pewien 

dysonans jest w podawanych informacjach. Niech Naczelnik poda jakie są aktualne przepisy, 

jak wygląda rozmieszczenie sal, szerokości korytarzy, ciągu komunikacyjnego w szkole i na tej 

bazie będziemy mieć od strony formalno-prawnej obraz czy jest możliwość dostosowania czy 

nie?.  

Dyrektor PSP w Sterkowcu, szkoła częściowo była remontowana, a częściowo była 

wykonywana przez firme.  

Mieszkanka Sterkowca, poinformowała, że remontował budynek szkoły jej mąż i jeździła 

do działu inwestycji który w tych latach mieścił się w Tarnowie i załatwiała. Budynek powstał 

w 1949r a w 1953r. był oddany do użytku.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, dodał, że należy sprawdzić dokumentację. Często 

jest tak, że w obiektach nie ma dokumentacji budynku. Dawniej szkoły podlegały pod 

Kuratorium. Może się okazać, że tej dokumentacji  gminie nie ma.  

Przewodniczący komisji Bogusław Babicz zapytał Pani Dyrektor czy dysponuje taką 

dokumentacją.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, skoro padała informacja od Naczelnika, że 

budynek nie spełnia tych warunków i to radny Bogusz nie wziął sobie to z księżyca, to ja 
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rozumię, że ma Naczelnik konkretne informacje. Jeżeli z drugiej strony słyszę, że nie mogę 

otrzymać informacji ponieważ nie ma dokumentacji, to czegoś tu nie rozumiem. Jeżeli nie 

spełnia to z czegoś to musiało wynikać?.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, przepisy się ciągle zmieniają. Budynek był 

odebrany ileś lat temu to on funkcjonuje. Ostatnio zmieniły się przepisy przeciwpożarowe. 

Wiele obiektów, które mamy w tej chwili w gminie, są przeglądane przez strażaków. Dostajemy 

notatkę, że pewnym okresie czasu należy budynek dostosować. To samo jest w innych 

obiektywach szpitalach itp. Na istniejących obiektach wymagają takich napraw, np. 

poszerzenia korytarzy. Należało by czasem pół budynku zburzyć by dostosować do nowych 

przepisów. Tak stanowi prawo. Proponuje, aby na następną komisje Naczelnik wraz  

z pracownikami sprawdzili czy jest dokumentacja w tym obiekcie, co ewentualnie trzeba zrobić 

i przedstawią Państwu informacje. Wtedy będziemy mogli określić koszty.  

Przewodniczący komisji Bogusław Babicz, dodał, że można iść dwutorowo. Sprawdzić 

możliwości adaptacji wykorzystania budynku szkoły. Skoro szkoła ma tak duże koszty, 

ponieważ jest niewykorzystana w pełni, ponieważ jest mała liczba dzieci to na logikę nie 

rozumiem, czemu akurat adoptować jeszcze jeden budynek a nie wykorzystać dokapitalizować 

tej szkoły. Nie warto mnożyć kosztów. Podejrzewam, że Szkoła bardziej się nadaje na 

adaptacje niż w Domu Ludowym.  

Radny Krzysztof Bogusz, stwierdził, że jeśli dyskusji pojawiła się taka informacja to czemu 

nie, nie ma nic przeciwko.  

Przewodniczący komisji Bogusław Babicz, podkreślił, żeby w pierwszej kolejności zająć 

się budynkiem szkoły. Podjął wniosek o treści:  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przedstawienie możliwości adaptacji pomieszczeń 

w budynku PSP w Sterkowcu pod kątem umieszczenia tam ewentualnie oddziału przedszkola 

wraz z zapleczem sanitarno-żywieniowym. Głosowano jednogłośnie.   

Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak, przedstawił członkom komisji sprawę wymogów 

sanepidu w przypadku cateringu w PSP w Jasieniu.  

Radny Jarosław Sorys, dodał, że w ślad za tym wnioskiem podjętym powinno się wziąć pod 

uwagę również inne placówki które chcemy przekształcić, w zespoły szkolno-przedszkolne, 

żeby również pod tym kątem było to sprawdzone. Poprosił, aby podjąć również taki wniosek 

dot. innych placówek.  

 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przedstawienie w dalszej kolejności możliwości 

adaptacji pozostałych placówek oświatowych w których planowane jest utworzenie zespołów 

szkolno-przedszkolnego. Głosowano jednogłośnie.  
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Następnie Radny Krzysztof Bogusz, poprosił o zawnioskowanie kolejnego wniosku dot. 

przedstawienia liczby dzieci przedszkolnych z trenu Gminy Brzesko uczących się poza gminą  

w innych placówkach w rozbiciu na poszczególne miejscowości.  

Radny Kazimierz Sproski, zapytał po co ten wniosek, co on zmieni? Jeśli będzie rodzic chciał 

zawozić dziecko do przedszkola do Bochni to będzie zawoził i my nic nie zrobimy.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, odpowiedział dlaczego rodzic zaprowadza 

dziecko do tego, czy innego przedszkola – ponieważ np. mu się podoba, dziecko ma lepsze 

warunki. Jakość nauczania i warunków danego przedszkola jest najważniejsza.  

Radny Krzysztof Bogusz, chodzi o to, żeby udowodnić że jest niedobór miejsc w Gminie 

Brzesko.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, mamy chyba ważniejsze rzeczy. Mamy się 

zastanowić nad przystosowaniem tego budynku, pochłonie to sporo czasu. Robienie statystyk 

do których często nikt później nie zajrzy, co nie daje nic. Jeśli chodzi o liczbę przedszkoli to 

mamy jedno z największych w województwie małopolskim.  

Przewodniczący komisji Bogusław Babicz zgadza się, ale jeśli mamy zajmować jakieś 

stanowisko co do reorganizacji to chcielibyśmy posiadać aktualne dane w stosunku do 

przedszkoli.  

 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przedstawienie informacji o liczbie dzieci  

z terenu Gminy Brzesko w wieku przedszkolnym, które realizują obowiązek przedszkolny na 

terenie innych gmin oraz dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy 

Brzesko. Głosowano: 6 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących.  

 

Przewodniczący komisji Bogusław Babicz, podziękował rodzicom i wszystkim przybyłym 

osobom ze Sterkowca za przybycie za wysłuchanie dyskusji. Posiedzenie kolejne będzie 

prawdopodobnie w Sterkowcu, zostanie to uzgodnione  

i było by to wręcz wskazane. Następnie poprosił w imieniu radnych, członków komisji żeby 

wytonować emocje, żeby pewne sprawy wyhamować. Prosimy, aby te sprawy omawiać z nami, 

my jesteśmy dla Państwa otwarci. Chcemy, żeby ta szkoła funkcjonowała i żeby nasza oświata 

w naszej gminie bardzo dobrze funkcjonowała. Obecnie nie najgorzej a może jeszcze lepiej, 

dlatego będziemy dokładać starań do tego.  

Radna Maria Kądziołka, poprosiła również radnych żeby też nie podchodzili emocjonalnie  

i nie opowiadali, że likwidujemy szkołę w Sterkowcu. Na każdej sesji, komisji dowiadujemy się, 

że likwidujemy szkołę, co jest nieprawdą nie podjęliśmy takich działań. Jest robiona atmosfera 
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likwidacji szkoły. Szczególnie do jednego radnego mam prośbę, żeby troszkę te emocje 

wyhamował bo to nie jest ładne, że robi się taka atmosferę nerwowości.  

Przedstawiciel Rady Rodziców Pan Marek Zachara, ten problem był analizowany i jak 

rozumiem przerabiany przez Państwa od kwietnia, czerwca, sierpnia. Gdyby wcześniej była 

stosowana informacja dotarła kanałami oficjalnymi do szkoły to sądzę, że wszyscy byśmy 

usiedli i nad tym problemem się pochylili. Niestety takich informacji z przyczyn obiektywnych 

być może subiektywnych nie było. Wobec tego jeżeli my z zaskoczenia zostaliśmy też wezwani 

na spotkanie nie wiedząc do końca jaki będzie temat to proszę się nie dziwić,, że jest taka  

a nie inna reakcja, bo każda szanująca się społeczność jest generalnie nie tylko przeciwnikiem 

likwidacji szkoły jak również przekształceniom. Dzisiaj złożone zostało stosowne pismo  

z ostatniego zebrania i niestety zawarliśmy stosowane wnioski które są w tym kierunku, że 

jesteśmy przeciwko przekształceniu szkoły w inna formę prawną, prowadzone przez 

stowarzyszenie, czy likwidacją oddziału szkolno-przedszkolnego. Wspólnym wysiłkiem  

Państwa radnych, Pana Burmistrza oraz mieszkańców będziemy w stanie dostosować ten 

obiekt do funkcjonalności dlatego, że mieszkańcy również zadeklarowali na ostatnim zebraniu, 

że będą partycypować w kosztach poniesionych w tą modernizację. Mi się wydaje, że 

przekształcenie szkoły w zespół szkolno-przedszkolnym jest właściwym kierunkiem. Sąsiednia 

szkoła w Maszkienicach została tak przekształcona, mało tego mamy tendencje wzrostową 

potencjalnych uczniów, którzy będą chodzić za dwa za trzy lata i spokojnie ta liczba dzieci 

będzie. Do nas do Sterkowca będą również przychodzić dzieci z sąsiednich miejscowości. Jeśli 

weźmiemy pod uwagę również potrzebę pracy marketingowo-promocyjno- dydaktycznej to 

pozyskamy również dzieciaki z innych miejscowości. Tak dziś jest, że jest rywalizacja. Wspólną 

pracą jesteśmy w stanie utrzymać ten obiekt. Poprosił Przewodniczącego, aby opracowane 

materiały przez Naczelnika trafiły wcześniej przed posiedzeniem komisji, mogły zostać 

dostarczone do Sterkowca, by nauczyciele, rodzice, mogliby się zapoznać.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że spotkanie, które zostało 

zorganizowane nie było z zaskoczenia. Były wnioski z komisji, aby przeanalizować 

funkcjonowanie i przedstawić rozwiązanie. Takie wnioski pojawiały się na komisji w ostatnim 

czasie. Takie spotkanie z Państwem zrobiliśmy, poprosiliśmy Rade Rodziców ponieważ były 

takie sugestie i poprosiliśmy Panią Dyrektor na spotkanie. To było pierwsze spotkanie, a jaką 

inną formę mieliśmy zaproponować.  

Przewodniczący komisji Bogusław Babicz, poinformował, że dobrze, iż ten temat 

wcześniej został podjęty a nie tak jak w przypadku Wokowic, gdzie zostało w to niezbyt dobry 

sposób przedstawione. Mamy czas aby spokojnie rozmawiać.  
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Radny Jarosław Sorys, poinformował, że nie do końca zgodzi się z Panem Markiem Zacharą. 

Nie miał wcale więcej informacji w przypadku pierwszego spotkania, poza tym, że chcieliśmy 

rozmawiać niż Pan. Faktycznie to spotkanie zostało zorganizowane, żeby zacząć jakiś dialog  

w ogóle wyjść z tematem, że jest problem to co Pan słusznie zauważył, że Państwo chcecie 

współpracować, mieszkańcy grono pedagogiczne, Rada Rodziców – cieszę się, że z nami. 

Natomiast powiem Panu, że tak jak sam byłem zwolennikiem tego, żeby właśnie zaprosić Panią 

Dyrektor, żeby zaprosić Radę Rodziców na to pierwsze spotkanie, nie wszyscy radni się spotkali 

tylko właśnie tylko Przewodniczący komisji Oświaty, ja z komisji Finansowej. Było to pierwsze 

spotkanie informacyjne, pierwsze z pierwszych. Wcześniej nawet w kuluarach nie 

rozmawialiśmy poza danymi na komisji, które są ogólne dla wszystkich dostępne. Szkoda, 

żałuję, że Państwo nie zaprosili na swoje spotkanie które zorganizowaliście Państwo  

w Sterkowcu. Chętnie wziął bym udział, żałuje, że nie mogłem uczestniczyć w tym spotkaniu 

ponieważ nie mniej leży mi na sercu dobro szkoły w Sterkowcu jak i szkól w Jadownikach. Jeśli 

ta Wasza i nasza rozmowa, będzie mobilizacją do tego, że dzieci w szkole to również nasza 

praca- owszem jest rywalizacja między szkołami. Bardziej bym wolał, żebyśmy podbierali sobie 

dzieci z innych gmin niż z naszych miejscowości rywalizowali- w tej kwestii całkowicie się 

zgadzam z Panem. Taki był zamysł tego spotkania i wypracowanie takich wniosków. 

Podtrzymuje to co powiedział Przewodniczący, że można zaprosić przysłowiowo „wszystkich 

świętych” lecz i tak to spłynie wszystko tutaj do nas i my musimy się z tym zderzyć. Dobrze, 

że się zderzymy z tym wszyscy razem z nami wspólnie w jakimś kierunku.  

Przedstawiciel Rady Rodziców Pan Marek Zachara, w części Pana wypowiedzi się nie 

zgadzam z drugą tak. Nawet jeśli jest spotkanie informacyjne to doskonale Pan wie, jaki jest 

obieg dokumentacji.   

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, dyskusja o Szkole w Sterkowcu nie trwa od 

czerwca, ani od lutego, ani od roku – ta dyskusja trwa od kilku lat. Przewija się ten temat przy 

każdym budżecie, absolutorium, przy informacji oświaty co 3- 4 miesiące. Miejcie świadomość, 

że jeśli w nabórze pierwszego rocznika będzie czworo, sześcioro, czy siedmioro dzieci - to w 

tym momencie choćbyśmy nie wiem jak bardzo chcieli, to na dłuższą metę tego nie utrzymamy. 

Jest tu duża praca dla nauczycieli w tej szkole, dla Pani Dyrektor ale również dla rodziców o 

tej pracy marketingowo-organizacyjnej. Czasem przepraszam, że to powiem ale nawet 

„podbierania” sobie uczniów. Jest Gmina Dębno, Maszkienice, Gmina Borzęcin, Łęki, 

Przyborów, Bielcza – tam mieszkają ludzie, tam też są dzieci. Jeżeli szkoła będzie się dobrze 

promować, jeżeli rodzice będą chcieli ja wspierać, to będzie w porządku. Szkoły w mieście też 

rywalizują i to widać. Robią dni otwarte, różne rzeczy. Ta praca ze strony szkoły musi być 

wykonana.  
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Nauczyciel PSP w Sterkowcu, a czy jesteście Państwo w stanie umożliwić uczniom  

z pobliskich miejscowości dowóz do szkoły w Sterkowcu?  Co umożliwiliście Szkole  

w Szczepanowie, nawiasem mówiąc zmieniając obwód w trakcie roku szkolnego, co jest 

niezgodne z prawem, gdzie świetnie o tym wiecie. Uczniowie z Wokowic pewno zostali 

zachęceni, między innymi tym, że mają gimbusika małego.  

(nastąpił chaos) 

Przewodniczący komisji Bogusław Babicz, poinformował, że jeśli chodzi o dowóz to 

istnieje tylko na terenie jednej gminy.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, chodzi mi o to, że chcecie Państwo posyłać 

dziecko do szkoły tam gdzie ma najlepsze warunki. Ani radny Bogusz, ani Pan Burmistrz ani 

Kurator oświaty nie spowoduje, że ja jako rodzic wyślę dziecko akurat do szkoły w Sterkowcu, 

skoro wiem, że ma lepiej na przykład w Brzesku. Zawiozę go tam. Jeżeli sami w środowisku 

nie będzie pracować, Wasi mieszkańcy, Wasi sąsiedzi nie będą posyłać dzieci do Waszej szkoły 

– to w tym momencie nie uratuje tej szkoły. Dotyczy to wszystkich szkół, nie tylko w 

Sterkowcu.   

Przedstawiciel Rady Rodziców Pan Marek Zachara, poinformował, że komisja może 

podjąć wniosek o to aby dzieci z Wokowic miały dojazd do Szkoły w Sterkowcu. Nawet  

w przypadku, kiedy mielibyśmy konkurować między sobą to niechżesz ten bus jedzie z dziećmi 

przez Sterkowiec.  

Przewodniczący komisji Bogusław Babicz rację ma Pan Przewodniczący, że działania w 

celu poprawy jakości funkcjonowania szkoły w Sterkowcu musimy wszyscy prowadzić. Czyli 

radni, Urząd Miejski, także rodzice ale szkoła przede wszystkim. To, że szkoła jest atrakcyjna 

to muszą być działania podejmowane przez szkołę, przez nauczycieli jest również Rada 

rodziców i te wspólne działania prowadza do tego, że ta szkoła staje się atrakcyjna. Te 

działania musza być wspólne, Państwa także. Pokazujące, że szkoła kształci i nadaje się do 

utrzymania. Musimy też ograniczyć koszty, ponieważ są największe. Statystki, koszty pokazują 

i my ich nie okłamiemy. Na tej zasadzie rodzice z innych szkół mieli by do nas pretensje, 

dlaczego utrzymujemy droższą szkołę kosztem tańszych szkół gdzie moglibyśmy pewne 

nakłady poczynić. Chodzi o to przede wszystkim, aby Waszą szkołę utrzymać. By była by to 

szkoła atrakcyjna. Daleki byłbym natomiast od podbierania sobie uczniów. To jest chęć 

rodziców, ale żeby ta chęć była autentyczna a nie wymuszona administracyjnie czynność. 

Myślę, że jak się spotkamy w Sterkowcu to będziemy mieć te szczegółowe dane. Miejmy czas 

na przemyślenie. Następnie podziękował wszystkim za przybycie.  

 

Wizje lokalne.  
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Zapoznanie się z informacją na temat stanu realizacji inwestycji i remontów 

w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy Brzesko – wizja 

lokalna- PSP Nr 2 w Brzesku, Szkoła Muzyczna w Brzesku. 

Wizja lokalna w PSP Nrr 2 w Brzesku oraz w Szkole Muzycznej w Brzesku. 

Dyrektor Szkoły Muzycznej w Brzesku Ilona Latocha-Dylewska, przedstawiła członkom komisji 

jakie zostały wykonane prace remontowe oprowadzając po salach, które ma do dyspozycji 

szkoły.  

Radny Krzysztof Bogusz, zapytał o dalsze perspektywy szkoły. Poruszył sprawę Orkiestry 

Dętej. 

Dyrektor Szkoły Muzycznej w Brzesku Ilona Latocha-Dylewska, poinformowała, że po 

tym roku szkolnym będą mieć pierwszych absolwentów szkoły. Wyjaśniła, że prowadzi obecnie 

rozmowy w sprawie orkiestry. Kieruje uczniów i poleca im tą Orkiestrę.  

Po dyskusji podjęto następujące wnioski i opinię: 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zabezpieczenie środków finansowych na 

wykonanie ścianek działowych i wytłumienia w pomieszczeniach Szkoły Muzycznej w Brzesku 

celem pozyskania dodatkowych sal dydaktycznych. Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zabezpieczenie środków finansowych  

w przyszłorocznym budżecie gminy na adaptacje dalszych pomieszczeń w kompleksie Szkoły 

Muzycznej (pawilon zielony). Głosowano jednogłośnie.  

Komisja pozytywnie ocenia przeprowadzenie adaptacji pomieszczeń oraz prace remontowe 

przeprowadzone przez Dyrektora Szkoły Muzycznej w Brzesku. Głosowano jednogłośnie.  

 

Wizja lokalna w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Brzesku. 

Po przedstawieniu najważniejszych informacji dot. gimnazjum przez Dyrektor Gimnazjum 

Elżbiety Wójciak oraz wizji lokalnej na terenie szkoły, komisja podjęła następujące wnioski:  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zabezpieczenie środków finansowych  

w PSP Nr 2 w Brzesku na wykonanie sanitariatu. (Drugie piętro, pawilon żółty).   

Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zabezpieczenie środków finansowych  

w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Brzesku na wykonanie sanitariatu.  

(Drugie piętro, pawilon A).  Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zabezpieczenie środków finansowych na 

wykonanie poszycia dachowego nad „Pawilonem A i B” w Publicznym Gimnazjum nr 2  

w Brzesku jeszcze w bieżącym roku kalendarzowym. Głosowano jednogłośnie. 
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Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Bogusław Babicz 

podziękował wszystkim za udział i zamknął posiedzenie. 

Posiedzenie trwało od godziny  8
00 

do godziny  11
00

. 
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