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PROTOKÓŁ Nr 11/2015 
 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Spraw 

Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku 

odbytego w dniu 

6 listopada 2015 r. w sali budynku Domu Ludowego w Sterkowcu 

 

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

Spraw Obywatelskich  Publicznego i Promocji 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. Dyrektor PSP w Szczepanowie; 

5. Dyrektor PSP w Sterkowcu;  

6. Związek Nauczycielstwa Polskiego - Helena Jewuła; 

7. Mieszkańcy Sterkowca, Wokowic 

 
Posiedzenie wspólne Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku oraz Spraw 

Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji otworzył i przewodniczył Przewodniczący 

komisji OKiS Radny Bogusław Babcicz. 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.  
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PROPONOWANY WSPÓLNY PORZĄDEK POSIEDZENIA: 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dot.  ustalenia planu sieci 

oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych 

przez Gminę Brzesko.  

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu  23 września 2015 r.  

3. Sprawy bieżące i wolne wnioski rozpatrzenie pism skierowanych do komisji i projektów 

uchwał na sesję RM w miesiącu listopadzie br 

Przewodniczący komisji Bogusław Babicz, odczytał pisma, które wpłynęły do 

Przewodniczącego Rady oraz do Przewodniczącego komisji Oświaty, Kultury i Sportu: 

- pismo z 19.10.2015r. PSP w Sterkowcu; 

- pismo ks. Prałata Władysława Pasiuta; 

- pismo Dyrektor PSP w Szczepanowie; 

- stanowisko Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Sterkowcu; 

- stanowisko Rodziców z Wokowic uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Szczepanowie; 

- pismo sołectwa Szczepanów popierające stanowisko Publicznej Szkoły w Szczepanowie;  

- pismo Publicznej Szkoły Podstawowej w Sterkowcu oraz Rady Rodziców przy Szkole z dnia  

4 listopada br. w odpowiedzi na pismo Przewodniczącego Rady z dnia 29 października br.  

- pismo ks. Prałata Władysława Pasiuta, które wpłynęło na posiedzenie;  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, zgadzając się  

z argumentacją środowiska szkolnego po konsultacji z Panem Radnym Krzysztofem Boguszem 

przygotowałem projekt uchwały uwzględniający jeden z trzech podstawowych wniosków, które 

zostały przez środowisko i społeczność szkolną wsi Sterkowiec zaprezentowaną. Jest to 

wyłączna kompetencja Rady Miejskiej. W ślad za pismami zaproponowałem stosowny projekt 

uchwały. Odczytał projekt uchwały a następnie autopoprawkę do odczytanego projektu 

uchwały. (Załącznik do protokołu.) moje stanowisko które przedstawiłem, w ślad za nim 

zostały zwołane dwie komisje, jak również zostały wysłane pisma do wszystkich 

zainteresowanych stron. Zarówno do sołectw, sołtysów wsi Szczepanów, Sterkowiec  

i Wokowice, do Dyrektorów Szkół i do Rad Rodziców. Wszystkie strony przed dzisiejszą 
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dyskusją zostały poinformowane pisemnie. Temat nie jest nowy i on był i jest problemem 

nierozwiązanym. Argumenty zawarte w pismach zarówno Dyrektor PSP w Szczepanowie, Rady 

Rodziców jak i również ks. Proboszcza są argumentami zasadnymi. Dodałem do projektu 

uchwały dodatkowy paragraf, że dzieci urodzone w latach 2003-2009 zamieszkałe  

w Wokowicach realizujące obowiązek szkolny w PSP im. Bohaterów Westerplatte  

w Szczepanowie zachowują prawo do bezpłatnego dowozu. Po konsultacji z radcą prawnym 

ten zapis do końca nie był potrzebny ponieważ zgodnie z ustawą gmina może zapewnić 

dzieciom, które do 3km dowóz bezpłatny do szkoły. Ten dowóz zapewnia gmina, czyli Rada 

Miejska przeznacza na ten cel stosowne środki w budżecie, Burmistrz uruchamia środki  

i podejmuje ostateczną decyzje. Nie wyobrażam sobie ostatecznej takiej decyzji, że Burmistrz 

ją nie podejmie. Kolejno omówił genezę tego problemu – genezą tej uchwały jest decyzja Rady 

Miejskiej, jak się potem okazało nie do końca zgodna z prawem o likwidacji szkoły filialnej  

w Wokowicach. Szkoła finalna została zamknięta. Wobec powyższego dwa lata temu, Rada na 

wniosek Burmistrza postanowiła o zmianie obwodów szkolnych w ten sposób, że dowóz był 

realizowany z miejscowości Wokowice do Szczepanowa. Tak się stało i uważam, że ustalenie 

trasy jest ustalone niewłaściwie. To był błąd i uważam, że ten błąd z przyczyn nazwijmy to 

czystej ludzkiej sprawiedliwości wobec mieszkańców głównie wsi Sterkowiec należy naprawić. 

Nawet jeśli będzie to parę złotych więcej kosztowało. Należało postąpić nie tak jak Pan 

Naczelnik i Wydział Edukacji, bus czy autobus winien jechać do Szczepanowa przez Sterkowiec 

do Szczepanowa nie z ominięciem. Ta decyzja była sztuczną decyzją, tak naprawdę miała 

ograniczyć potencjał czy zdolności tego środowiska szkolnego tutaj w Sterkowcu. Miała 

zniechęcić cześć rodziców, którzy są z poza Sterkowca, żeby przekierowywać dzieci do 

Szczepanowa. Kto podejmuje ostateczne decyzje, gdzie dzieci będą chodzić- bezwzględnie na 

to gdzie się mieszka? Rodzice, mierząc to  kategoriami dobra dziecka. Każdy z nas posyła 

dziecko tam gdzie chce, bez względu na to gdzie był obwód. Po 4 latach funkcjonowania tej 

uchwały co widzimy- wedle danych informacji do Szkoły w Szczepanowie mimo zupełnie 

zmienionej trasy nie takiej jakiej w moim odczuciu powinna być – to był błąd przyznaje się, 

myślę że teraz ten błąd należy poprawić i czasem należy umieć się czasem wycofać z tego,  

8 dzieci w Wokowic uczęszcza a 15-16 dzieci uczęszcza do Sterkowca. Ta sytuacja pokazuje, 

że mimo funkcjonowania od czterech lat zmienionej uchwały rodzice sami większości ze 

społeczności wsi Wokowice oraz również miejscowości ościennych są też dane podane  

w większości uczęszczają do Sterkowca. Pokazuje to, że rzeczywiście ta szkoła ma potencjał, 

ma dobra lokalizację. Należy zlikwidować sztuczny twór jakim był ten obwód, który 4 lata temu 

utworzyliśmy. Teraz po wybudowaniu autostrady jeszcze jest dalej. Patrząc przez pryzmat 

kosztów na które się powołujemy, gdyby okazało się że rada miejska w większością głosów 
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zmieni tą uchwałę to ja uważam, że zrobi bardzo dobrze bo tak powinno być – bus może 

spokojnie jechać do Sterkowca a potem do Szczepanowa. W skali roku to są naprawdę małe 

pieniądze. Od strony wykonawczej ostatnie zdanie ma Burmistrz. Ja w zapisach uchwały chce 

zagwarantować to co napisali w piśmie służenie. Jeżeli ustali się nowy obwód, Burmistrz 

Brzeska wyrazi na to zgodę wówczas można ze Sterkowca pojechać dalej do Szczepanowa.  

Rozeznawałem sprawę tak dzieje się też w innych gminach, trzeb tylko trochę dobrej woli. To 

jest moje osobiste zdanie- że szkoła w Sterkowcu już nie wspomnę o planach nowego rządu, 

ośmioklasowe, pewną normalność i zasady trzeba przywrócić i stąd też projekt uchwały wraz 

z autopoprawką już do Biura Rady ją wczoraj złożyłem, wspólnie z Panem Krzysztofem 

Boguszem, żeśmy to przygotowali i stąd też ta moja trochę dłuższa wypowiedź ale jestem o 

tym głęboko przekonany, absolutnie nie mam niczyich prawa, rodziców praw dzieci które 

uczęszczają do Szczepanowa to trzeba utrzymać. W tym projekcie uchwały nie było nic poza 

sprawiedliwością i uczciwością wobec mieszkańców należało to skorygować. Odnośnie zespołu 

szkolno-przedszkolnego: byłem tutaj na zaproszenie Pani Dyrektor Związku Zawodowego i 

Rodziców chyba w tamtym tygodniu w poniedziałek, oglądałem wszystkie pomieszczania żeby 

mieć własny obraz sprawy również przez pismem i swoim stanowiskiem, że taka możliwość 

istnieje zrobienia tam drugiego pomieszczenia na konsumpcje, są tutaj możliwości. Rada 

Miejska winna zapewnić środki i mam nadzieje, że to zrobi w najbliższym budżecie na 

funkcjonowanie oddziału szkolno-przedszkolnego tu w Sterkowcu oraz nieznaczne środki na 

wykonanie remontu. Będę chciał tego dopilnować, oczywiście głosowania pokażą w jakim 

kierunku to pójdzie. Mam nadzieje, że moje stanowisko zostanie podtrzymane, nie będą to 

duże koszty jak Państwo się sami przekonacie, Pan radny Bogusz ma pewne wyliczenia. Rada 

Rodziców, która składała mi dziś pismo, przygotowany jest projekt adaptacji własnym 

sumptem, własnym kosztem tak, żeby gmina nawet dokumentacji nie musiała ponosić. 

Szczytne to i tyle z mojej strony. Jak będą pytania jestem do dyspozycji.  

Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak, zostałem tutaj wywołany przez Pana 

Przewodniczącego jako znowu kolejny złośliwy człowiek, który proponuje w zakresie oświaty 

rozwiązania nie mające rzeczywistości w otaczającym nas tutaj środowisku. Otóż proszę 

Państwa tak nie jest, pewne sprawy muszę wyjaśnić jeśli chodzi o tą szkołę. Otóż to nie 

Przewodniczący komisji Oświaty wyszedł z propozycją zmian restrukturyzacyjnych jeśli chodzi 

o Szkołę w Sterkowcu. To Pan Przewodniczący Bogusz na komisjach oświaty w sposób 

jednoznaczny mówił, że coś z tą szkołą zrobić bo jest poziom niski bo jest słabe wyposażenie 

itd. W związku z tym Pan Burmistrz zobowiązał mnie do przygotowania pewnych w tym 

zakresie propozycji. Wykonując polecenia Pana Burmistrza na wniosek komisji oświaty 

przygotowałem te propozycje które zostały przedstawione w sposób jednoznaczny. Oczywiście 
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po dyskusji uznaliśmy, że najlepszym rozwiązaniem jeśli już mamy mówić jest nie likwidacja  

i nie wygaszanie bo to jest trudny temat. Ja też uważam, ze szkoła w Sterkowcu powinna 

funkcjonować i wcale nie jest prawdą jak pisano, że szkoła będzie likwidowana- wprowadzono 

w błąd różnych ludzi. Nikt o likwidacji tej szkoły nie myślał. Chcieliśmy tylko rozmawiać o tak 

zwanej ewentualnej reorganizacji tej placówki, której celem by było obniżenie kosztów nic 

poza tym. Nie jest prawdą, że szkoła funkcjonująca pod innym zarządem jest szkołą złą  

i niedobrą. Takie szkoły funkcjonują, ale skoro doszło podczas tej dyskusji do tematu zmiany 

tematu obwodu szkolnego- po pierwsze obwodu szkolnego nie wolno zmieniać w trackie roku 

szkolonego, są jednoznaczne opinie sądu. Obwód zmienia się na następny rok szkolny 

natomiast nie w trakcie. W Sterkowcu liczbę uczniów z Wokowic jest 15, z Mokrzysk nie ma, 

ze Szczepanowa 3, liczbę uczniów z innych miejscowości 11. Uczniowie realizujący obowiązek 

w innych szkołach niż Szczepanów jest 8. Natomiast w Szczepanowie liczba uczniów z Wokowic 

8, liczba uczniów ze Sterkowca 10, liczba uczniów z obwodu bez Sterkowca w tym Mokrzyska 

18.  W PSP w Sterkowcu uczniów jest 51, bez oddziału przedszkolnego, w PSP w Szczepanowie 

jest 91 uczniów. Niech ktoś znajdzie sprawiedliwe rozwiązanie w tym przypadku. Nie 

znajdziemy. Najlepiej było by utworzyć obwód Sterkowiec, Szczepanów. Uważam, że na dzień 

dzisiejszy i ten obwód ten obwód który został przyjęty 4 lata temu wcale nie jest złym 

obwodem dla jednej placówki jak i dla drugiej placówki. Rodzic w ostateczności i tak ma prawo 

wyboru szkoły. Mamy tutaj na to dowód, pomimo, że jest obwód Mokrzyska ma obwód swój 

a przychodzą dzieci do Szczepanowa itd. można by pokazywać analizy. Uważam, że zmiana 

dzisiaj i zmiana obwodu szkolnego nie da nam żadnego zysku w tym temacie. nie polepszy to 

sytuacji dzieci i tak będą rodzice posyłać dzieci gdzie będą chcieć. Ani nie podniesie to poziom 

dydaktyczny w szkole w Sterkowcu a rzekomo Szczepanowie ulegnie on obniżeniu. Myślę, że 

w sprawach zmiany uważam, że należy rozmawiać merytorycznie o tym co nasz czeka m.in.  

o zespole szkolno-przedszkolnym jak go wkomponować ewentualnie w tą szkołę.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, ad vocem- Panie 

Naczelniku powiem tylko tyle, jeśli chodzi o retorykę że to to nie od Pana wyszło. Zobowiąże 

się, że wyciągnę z protokołu wypowiedzi Pana Naczelnika i dowiemy się kto nie mijał prawdę. 

Podam to pod osąd rodziców, retorykę jaką Pan prezentował dotychczas i jaką ma Pan dzisiaj. 

Chciał Pan wmówić że Radny Bogusz był za likwidacją czy jakimikolwiek zmianami 

organizacyjnymi szkoły. To Pan przychodził na komisje i „straszył” radnych jak to bardzo źle, 

że ta szkoła się nie utrzyma, że nie będzie mógł zostać powstać zespół szkolno-przedszkolny  

i że będzie trzeba przekazać do powolnego zamknięcia. Jedyną osobą jedynym radnym który 

przez wszystkie te lata, gdzie była dyskusja przy okazji tego budżetu na temat oświaty którą 

chciał i prostował i próbował walczyć – to był radny Bogusz. Nawet nie my radni z innych 
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obwodów. Po kilku powtórzeniach, że się nie da nic zrobić, że szkołę być może będzie trzeba 

zamknąć to radny Bogusz szukał rozwiązania, znalazł takie jakie znalazł. Może nie zostało to 

fortunnie wypowiedziane bądź odebrane, trudno dostał za to od swoich mieszkańców, od 

rodziców. W żadnej wypowiedzi nie było czegoś takiego, że miał jakikolwiek działania 

przeciwko swojemu środowisku i swojej szkole. To jest nadużycie i kłamstwo i Pan dobrze  

o tym wie. Na szczęście zmiana obwodów leży w geście Rady Miejskiej a nie Pana i nie jest 

prawdą, że zmiany nie mogą wchodzić w trakcie roku szkolnego. A co Pan zaproponował  

4 lata temu?! Którego października nastąpiło uchwalenie uchwały? Koniec października, tak?! 

Dokładnie taką samą mamy sytuację sprzed 4 lat. Dopiszemy i zaproponujemy, żeby to weszło 

z dniem wsteczną obowiązującą. Jeśli rodzice mogli by się uprzeć i powinni zaskarżyć te 

uchwałę do WSA i cała ta uchwała legła by w śmieciach, tak jak było z uchwałą o likwidacji 

szkoły filialnej w Wokowicach, skoro tak pan mówi. A jeśli źle pan mówi i w tym momencie 

okaże się że ja mam racje albo to co było 4 lata temu było dobre to jest ok. niech Pan nie 

mieszka ludziom w głowach.   

(oklaski z sali) 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, niepotrzebnie wdają się pewne emocje. Były 

dyskusje na komisjach, bez podawania nazwisk kto co powiedział ponieważ mamy wolny kraj 

możemy dyskutować. Problemy z oświatą są, wydatki w naszej gminie na oświatę w sposób 

drastyczny rosną. Kiedyś wydawane były środki na oświatę na około 30 milionów złotych, 

obecnie wydajemy w granicach 50 milionów. Subwencja wynosiła kiedyś 20 milionów dziś 

wzrosła o 7 milionów, a wydatki wzrosły o przeszło 20 milionów. Należy zauważyć i faktem 

jest to, że dzieci jest coraz mniej. Na wniosek radnych taki projekt został przygotowany. Projekt 

do dyskusji. Umówiliśmy się z Przewodniczącymi komisji oświaty oraz finansowej na spotkanie 

z radą rodziców oraz z panią dyrektor. Powiedzieliśmy rzeczywiście, że jest taka propozycja  

i nie było nigdy powiedziane o likwidacji. Była mowa czy by stowarzyszenie nie przejęło szkoły. 

Dlaczego?! Jeśli prowadzi szkołę stowarzyszanie nie obowiązuje karta nauczyciela, po prostu 

są koszty mniejsze- to jest główna przyczyna. Następnie odbyło się spotkanie, gdzie ja jako 

Burmistrz nie miałem zaproszenia- wartałoby zaprosić kogoś wówczas ze samorządu. Co do 

słusznych propozycji, jeśli jest kwestia kursu auobusu, jestem za tym taką możliwość zawsze 

możemy wprowadzić. Natomiast Panie Przewodniczący mówi Pan jest rada jest organem a Pan 

Burmistrz wszystko będzie realizował. Chce Panu powiedzieć, że niepotrzebne emocje z ta 

uchwałą, która Pan sam przygotował, zwołał Pan sesje. Normalna procedura jest taka, że 

uchwałę przygotowuje w 90 % gmina, konsultuje z pozostałymi jednostkami. Jeśli już to 

powinien Pan skierować projekt uchwały do gminy do konsultacji jednej i drugiej szkoły do 
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społeczeństwa. Wówczas spokojni byśmy temat przedyskutować, nie było by pism z jednej 

bądź drugiej strony. W tej chwili jakakolwiek będzie uchwała ona spowodowuje niezadowolenie 

w jednej miejscowości bądź drugiej miejscowości. Natomiast te najistotniejsze sprawy  

o których tu mówimy można spokojnie przedyskutować. Panie Przewodniczący niech Pan nie 

mówi tak, że znajdą się pieniądze – na każdym spotkaniu Pan tak mówi, tylko te pieniądze 

później ja muszę z pracownikami znajdować. Te postulaty, które Państwo mówicie one są 

rozsądne i w większości są do uwzględnienia i prawdopodobnie uda się je uwzględnić. Ale to 

należy mówić a nie robić spotkania poza władzami gminy. Jeśli Panie Przewodniczący z całym 

szacunkiem, lecz gminę reprezentuje Burmistrz i spotkania jakie się organizują to wszystkie 

szkoły wiedzą, że przychodzą do mnie szkoły z problemami bezpośrednio, żaden dyrektor 

szkoły nie może powiedzieć że odmówiłem. Nawet powołując się na pismo księdza prałata 

(szkoda, że go nie ma na tym spotkaniu) gdzie jest napisane, że szkoła jest doposażona 

dobrze. Kto doposażył szkołę? Te pieniądze poszły ze środków z gminy. Jeśli chodzi o obwód 

w Szczepanowie, zrobiliśmy remont stołówki, jest to większa szkoła jest więcej pomieszczeń. 

Tylko merytoryczne przyczyny decydowały o tym, lecz miejcie Państwo świadomość że bez 

względu na to jaki jest obwód, każdy może dać dzieci gdzie mu pasuje do szkoły. Jeśli jest taki 

wniosek, możemy zmienić autobus. Pan Panie Przewodniczący tez nie posyła dzieci do swojego 

obwodu, ja tez posyłam do innego, taka dziś jest rzeczywistość. Jeśli chodzi o Wokowice to 

rodzice będą indywidulanie posyłali dzieci do szkoły. Jeśli mówimy o oddziale przedszkolnym, 

też jest to możliwe do zrealizowania. Prawdopodobnie obwody znikną, za kilka dni będzie nowy 

rząd wybrany i była kwestia likwidacji gimnazjów- osoby które są przygotowywane do funkcji 

oświatowych w rządzie jasno deklarowały, że będą chcieli wygaszać gimnazja. To są 

powszechnie znane informacje. Jeśli do takich zmian dojdzie to prawdopodobnie to staniemy 

przed innym dylematem i problemem w całej gminie i to będą dużo ważniejsze problemy. 

Burmistrz Brzeska nawoływał do dyskusji w sposób merytoryczny, bez zwracania sobie uwag 

nawzajem. Stwierdził, że niepotrzebny jest pośpiech w tym temacie. Nigdy w Gminie Brzesko 

nie działaliśmy na niekorzyść uczniów czy placówek oświatowych. Oświata w Brzesku jest na 

wysokim poziomie i duże są środki wydawane. Mamy placówki integracyjne, a są drogie  

w utrzymaniu, wiele gmin ich nie posiada a do nas z poza gmin wożą do naszych placówek. 

Dzieci, młodzież niepełnosprawna są dowożeni.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, odniósł się do wypowiedzi 

Burmistrza Brzeska. To nie ja wywołałem temat obwodów- to była prośba mieszkańców. Temat 

ten nie jest ani nowy ani nie został wyciągnięty z kapelusza. Jeśli chodzi o emocje, ja mówiłem 

bardzo spokojnie. Szkoda, że retoryka Pana Naczelnika nie jest taka jak to Pan Burmistrz 

przedstawia. Okazuje się nagle, że można zrobić że jest możliwość zrobienia obwodu szkolno- 
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przedszkolnego. Co innego mówił Pan Naczelnik na komisjach. Gdyby nie wnioski 

mieszkańców, które wpłynęły- ja byłem dotychczas biernym obserwatorem i uczestnikiem tego 

co się działo. Zareagowałem i sądzę, że słusznie zrobiłem – nie ma tu żadnego pośpiechu, tryb 

jest taki sam jak w przypadku innych uchwał. Dostaliście projekt, nie odnieśliście się do niego 

nawet dzisiaj. Poza tym, że coś w pośpiechu…to jest ten czas że można podjąć stosowne 

uchwały. Nie było by być może tych deklaracji gdyby rodzicie nie wnieśli pism, nie zawalczyli 

o swoje i gdyby nie było tego projektu uchwały to wtedy mielibyśmy kolejne status quo przez 

najbliższe lata.  

Przewodniczący komisji Bogusław Babicz, gwoli prawdy Panie Przewodniczący mamy 

stanowiska nie tylko rodziców ze Sterkowca ale również z Wokowic i ze Szczepanowa.  

Zabrała głos mieszkanka Sterkowca, jako pierwszy dyrektor szkoły w Sterkowcu. Omówiła 

rozbudowę szkoły w Sterkowcu, ile pracy zostało zrobione. Podkreśliła, żeby szkoła została na 

zawsze oraz żeby obwody oraz dojazd do szkoły był możliwie jak najlepszy.  

Przewodniczący komisji Bogusław Babicz, poinformował, że nikt nie ma zamiaru 

likwidować szkołę.  

Radny Franciszek Brzyk, dodał, że wartałoby rzeczywiście pewne rzeczy sobie wyjaśnić. 

Rzeczywiście to sformułowanie, że nie ma mowy o likwidacji szkoły, więc zostawmy to już  

w spokoju. O reorganizacji była mowa to jest fakt, wielokrotnie o tym rozmawiano nie tylko o 

Sterkowcu. Chodzi o rozwiązania które były by dobre dla wsi dla mieszkańców całej gminy. 

Patrząc na dyskusje i pewne propozycje to chciałbym żeby mieli Państwo świadomość jedną- 

brakuje pod tą uchwałą jakiś konkretnych uzasadnień. Jeśli chodzi o obwody tak naprawdę 

kiedyś to była taka sztuczna granica, która mówiła gdzie dzieci mają chodzić i tego się 

trzymano. Zabraniano wtedy Dyrektorom przyjmowania dzieci spoza obwodu. Po kilku latach 

funkcjonowania obwodów, można stwierdzić, że rodzice wybierają bardzo różnie. Z obwodami 

wiąże się przede wszystkim tylko jedna i najważniejsza rzecz, obowiązek dowozu uczniów przez 

gminę. Wprowadzając taką zasadę, jaką zaproponowano w tej uchwale zaczynamy stosować 

nierówność obywateli wobec prawa. Jest w uchwale zaproponowane, że jednak będziemy 

dowozić z Wokowic pomimo zmiany obwodu. Przyjdą rodzice wszystkich dzieci tych którzy 

posyłają dzieci poza obwód czyli mieszkam w Okocimiu, posyłam dzieci do Brzeska ale idę do 

Pana Burmistrza i mówię, że proszę mi zabezpieczyć środki, skoro dał Pan możliwość 

mieszkańcom Wokowic. Należało by się zastanowić jak powiedział Burmistrz policzyć koszty, 

zobaczyć na mapkę jakie propozycje mogły by wyglądać i na spokojnie taką decyzję podjąć, 
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żebyśmy nie musieli tego po prostu ciągle zmieniać. Rzeczywiście za argumentem żeby na 

spokojnie to rozważyć jest to co na końcu powiedział Burmistrz. Jeżeli politycy po raz kolejny 

majstrują nad systemem oświaty, czeka nas rzeczywiście niezła zawierucha. Nie jest to 

prawdą, że to jest taka rzecz że się ją tak łatwo i szybko zrobi. Mieszkańcy Wokowic to przeżyli, 

wiedzą jak to wyglądało, jak zlikwidowana została szkoła. A zmiana, czy wygaszanie 

gimnazjum to nie jest tak do końca tak fajnie i pięknie jak to się mówi. Wiem, że w szkołach 

gimnazjalnych dzieje się wiele zła i mają niektórzy rację w tym zakresie, ponieważ rzeczywiście 

nie wszystkie gimnazja funkcjonują jakbyśmy chcieli. Z drugiej strony nie wszystko wygląda 

czarno albo biało, Ci którzy przeżywali reformy Gminie Brzesko, wiedzą jak to wyglądało. Lepiej 

jest dziś porozmawiać na spokojnie, podjąć pewne decyzje, wysłuchać Państwa. Chciałabym 

również, jeśli Pan Przewodniczący kieruje jakieś pisma np. do rodziców, żebyśmy radni też byli 

o nich poinformowani, żebyśmy mieli wyrobione stanowisko jakie Pan przedstawia tutaj a my 

tego pisma nie otrzymaliśmy.  

Przewodniczący komisji Bogusław Babicz, nie tylko obwody mają znaczenie, jeśli chodzi 

o dowożenie dzieci ale również jest tak, że ten obwód ma znaczenie przy przyjęciach dzieci. 

Rodzic ma prawo zadecydować do której szkoły dziecko pośle, lecz dyrektor w pierwszej 

kolejności przyjmuje dzieci z obwodu danego, gdy jest wolne miejsce wówczas przyjmuje dzieci 

z poza obwodu.  

Radny Kazimierz Sproski, według radnego tą dyskusję powinno się sprowadzić do tematu 

dostępności dzieci tutaj  w tym okręgu – Wokowice, Szczepanów, Sterkowiec żebyśmy 

doprowadzili do takiej sytuacji, żeby dzieci z tych trzech wszystkich miejscowości mogły być 

dowiezione do którejkolwiek szkoły, na tym ewentualnie ta dyskusja powinna się odbyć. Jeśli 

chodzi o zmianę obwodu to zróbmy jeden obwód, obejmujący te trzy miejscowości, wtedy nie 

będzie żadnego problemu, wtedy nie będzie nam blokowało dowozu dzieci. Proszę Państwa 

żyjemy w 21 wieku, nie wracajmy się do średniowiecza, gdzie chłop był przywiązany, 

przypisany do pługa i Wy nie chciejcie być tymi chłopami przypiętymi do pługa bo zmiana 

uchwały o ustalenia określonego obwodu, komuś się wydaję, że nagle uzdrowi sytuacje  

w jednej czy drugiej szkole. Nie uzdrowi. Wy zadecydujecie bo jesteście w pełni świadomi bo 

Wy odpowiadacie za swoje dzieci. Wy poślecie dzieci do tej szkoły do której będzie się Wam 

podobało. Wasze dzieci znajdą należytą opiekę pod względem dydaktycznym. Mam taki 

wniosek, żebyśmy zajęli się sprawą dowozu dzieci.  

Przewodniczący komisji Bogusław Babicz, rozdzielmy te sprawy. Zasadniczo spotkaliśmy 

się po to, aby omówić tę uchwałę. Te pozostałe sprawy czyli utworzenie zespołu szkolno-
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przedszkolnego, który wnioskowaliście Rodzice ze Sterkowca i Szkoła ze Sterkowca oraz 

odłączenie kosztów utrzymania budynku po byłej szkole w Wokowicach- to są troszkę odrębne 

sprawy. Choć uważam, że nie ma sesinu łączenia kosztów byłego budynku szkoły  

w Wokowicach kosztami utrzymania Szkoły w Sterkowcu. Jest to budynek gminny przejęty 

obecnie przez gminę, nie ma tam szkoły, żadnej innej instytucji lokalnej i dlatego te koszty 

powinny obciążać bezpośrednio gminę.  

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Szczepanowie Marzena Babicz, zabrała głos  

w sprawie utrzymania budynku, w którym mieści się przedszkole oraz biblioteka.  

Poinformowała, że wszystko jest finansami gminy, a środki trafiają do budżetu w innej postaci.  

Mieszkaniec Wokowic Pan Gaczoł, poinformował, że jest rodzicem, który posyła dzieci do 

szkoły podstawowej w Szczepanowie, ponieważ gmina zapewniła dojazd dzieciom. Sam chodził 

szkoły w Sterkowcu. 1/3 dzieci z Wokowic uczęszcza do Szczepanowa, a 2/3 do Sterkowca, 

tym busem, który jeździ z Wokowic do Szczepanowa jeździ czworo dzieci „na lewo” ze 

Sterkowca. Dodał, że jeśli obwody by się nie zmieniły to nie ma nic przeciwko. Poinformował, 

że ma wrażenie, że ktoś boi się powiedzieć, że chodzi o to aby dzieci z Wokowic poszły do 

szkoły do Sterkowca bo jest niska dzietność. Dodał, że teraz widzi, że Pan Cierniak jest 

dzieckiem o bicia, 4 lata temu sierdzono ramie w ramie i udowadniali rodzicom, że dzieci mają 

mieć lepsze warunki w Szczepanowie bądź w Sterkowcu. Sam jest przedsiębiorcą wiec 

kalkuluje, co jest korzystniejsze. Dzietność w Wokowicach jest niska, więc szkoła musiała być 

zamknięta. Wyjaśnił, że dziś jest taka sama sytuacja i tak zrobią co będą chcieli. dodał, że to 

są kpiny i farsa. Zapytał Radnego K. Bogusza kim rozmawiał z Wokowic?  

Radny Krzysztof Bogusz, odpowiedział, że z Panem K.  

Mieszkaniec Wokowic Pan Gaczoł, i on podpisał się jako przedstawiciel Wokowic?! 

Dlaczego tam nie jest napisane R.K, lecz mieszkańcy Wokowic?! (padło niecenzuralne zdanie).  

Radny Jarosław Sorys, poprosił o wytłumienie emocji. Z jednym nie zgodził się  

z przedmówcą- uważa, że właśnie to jest spotkanie a projekt jest projektem i to nie jest 

uchwała przegłosowana. Tak jak było spotkanie wcześniej w Urzędzie Miejskim – to była 

propozycja, żebyśmy porozmawiali. Nie były to decyzje. Dzisiaj spotykamy się właśnie  

z Państwem po to, żeby porozmawiać. Skierował następnie pytanie do Naczelnika Wydziału 

Oświaty- ten pomysł wyszedł głównie przez co?! Dla równego traktowania, żeby załóżmy ten 

autobus mógł jeździć przez te dwie miejscowości. Czy techniczne i prawnie będzie taka 

możliwość utworzenia jednego obwodu dla tych placówek to uważam, że tak to powinno być. 
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Szkoły wszystkie dzisiaj są w trudnym położeniu. My możemy sobie w drodze jakiejś 

konkurencji „zdrowej” zabiegać o to, żeby nasze placówki były pełniejsze. Konkurencja na 

zasadach równych.  

Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak, wyjaśnił, że 4 lata temu chodził po Wokowicach 

ustalać przystanki itd. Dodał, że jeśli będzie taka wola, żeby dowóz usprawnić jest do 

dyspozycji oraz panie dyrektorki, zapewnił, że krzywdy dzieciom nie zrobią.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, dodał, że Naczelnik nie 

udzielił odpowiedzi na pytanie radnego Sorysa odnośnie jednego obwodu. Cztery lata temu 

mówił Pan, że jest to niemożliwe, jeśli było by to możliwe już dziś bardzo bym się ucieszył. 

Zmodyfikowalibyśmy ten projekt uchwały i z całą pewnością został by wprowadzony jeden 

obwód jeśli będzie możliwy. Przetoczył ponownie, skąd wziął się pomysł z przedstawieniem 

projektu uchwały. Wyjaśnił, że sami rodzice chcieli ten projekt wykonać a on sam zrobił to po 

prostu wcześniej na wniosek rodziców. Odnośnie dowozu w treści projektu uchwały jest zapis. 

Dzięki tej uchwale przywrócimy normalność. Dla mnie nie jest normalnością to, że się na lewo 

dowozi gdzieś tam dzieci a autobus jedzie przez las. Jedno z drugim nie stoi w sprzeczności. 

Uchwałę można zmienić, natomiast przyjmuje deklarację Naczelnika, że będzie jechał autobus 

z Wokowic, rodzice mają do życzenie do Sterkowca czy do Szczepanowa, to jest normalność 

nic innego w tej uchwale nie ma. Wypowiedzi, typu coś przemyśleć, poczekać – to jest po 

prostu rozmydlenie sprawy.  

Przewodniczący komisji Bogusław Babicz, zapytał czy Naczelnik jest w stanie udzielić 

odpowiedzi w tej chwili, że prawnie dopuszczalne jest utworzenie jednego obwodu 

obejmującego Wokowice, Szczepanów i Sterkowiec. Jego zdaniem było by to 

najsprawiedliwsze.  

Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak, odpowiedział, że bez konsultacji z radcą 

prawnym nie udzieli odpowiedzi, gdyż nie chce wprowadzać w błąd.  

Radny Kazimierz Sproski, jeżeli chodzi o obwody to są szkoły w innych miejscowościach. 

Gdyby były dwie szkoły w jednej miejscowości tego problemu. Jest to kwestia do rozważenia, 

musi wypowiedzieć się radca prawny. Być może jest jakaś sytuacja do wyjścia. Z drugiej 

strony- o co się spierać?! Po co podejmować uchwałę jak jesteśmy w stanie zabezpieczyć 

dowóz dzieci.  
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Przewodniczący komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji 

Krzysztof Bogusz, zostały tutaj kilka kwestii poruszonych. Nigdy nie wychodziłem  

z wnioskiem o likwidację szkoły ani innych takich tematach bo dużo niejasności narosło  

w środowisku: w Sterkowcu i w Wokowicach. Jestem w tej chwili spostrzegany jako wróg 

numer jeden w Sterkowcu w szkole jak i w samej miejscowości. Nie takie były moje intencje. 

5 lat boksowania się na komisjach na temat tego czy szkoła ma prawo tutaj istnieć czy też nie. 

Dużo nerwów mnie to kosztowało. Ostatnia sprawa z czerwca, gdzie w trakcie rozmowy Pan 

Naczelnik poinformował, że nie ma szans na uruchomienie oddziału przedszkolnego w 

Sterkowcu, więc szkoła traci bytu, więc takiej próby moje wypowiedzi odbicia piłeczki, 

powiedziałem że sobie poradzimy sami bez łaski urzędu, może w innych słowach to 

powiedziałem ale że „bez łaski” w razie czego. Pewne działania, które podejmowałem były 

podejmowane w takim kierunku, aby mieszkańcy Sterkowca nie zostali postawieni w taki samej 

sytuacji jak mieszkańcy Wokowic, gdzie w ostatnim możliwym dniu poinformowano ich o tym, 

że szkoła zostanie zamknięta. Zostało to źle odebrane przez społeczność szkoły- moja wina 

mogłem rozmawiać i mogłem wcześniej o pewnych rzeczach informować. Jak zrobiłem tak 

zrobiłem, przyznaje się do błędu – moja wina w tym. Nie jest moją złą intencją jakiekolwiek 

działania w kierunku mieszkańców Wokowic. Rada Rodziców podejmowała pewne rozmowy  

z rodzicami z Wokowic, którzy posyłają dzieci do szkoły w Sterkowcu. Stąd te podpisy pod 

pismami, którymi były wysłane. Ja akurat nie miałem nic wspólnego ponieważ rodzice się 

zaangażowali w to. Jeśli chodzi o rozmowę z Panem K. – to jest to rodzic dziecka który walczył 

o szkołę w Wokowicach, który wygrał w sądzie i niestety to jest takie zwycięstwo ich, które nie 

przyniosło żadnych wymiernych skutków. Z Panem K. rozmawiałem w tym kierunku, żeby po 

zmianie obwodu w trakcie roku szkolnego, aby rodzice starali się o to, aby bus rzeczywiście 

jeździł przez Sterkowiec – rodzice otrzymali odmowę. Ten temat był omawiany na sesji, nawet 

artykuł w którejś gazecie się ukazał, że długość trasy przejazdy wydłużyła by się o około 1 km, 

w 2012r. i zostało to rozmydlone i nic z tego nie wyszło. Nie mam urazy do Pana tym bardziej 

do mieszkańców Wokowic, nie rozumiem po co był ten tekst o wyprowadzaniu mnie za ucho. 

Nie jestem dzieckiem, Pan też – jesteśmy prawie rówieśnikami to są niepoważne takie słowa.  

Pan Marek Duda mieszkaniec Sterkowca, odniósł się do pewnych rzeczy, które zostały 

wypowiedziane wcześniej- liczenie się na polityków zawsze nie jest poważne, jeśli liczymy, że 

coś nam politycy zmienią to możemy sobie liczyć dalej. Skoro będzie obwód jeden, a wiemy 

że uczniowie są przypisani do danej szkoły to gdzie teraz będą przypisani ci uczniowie? Będzie 

jakiś plebiscyt, gdzie chcą iść? Następnie poruszył kwestię, gdzie uprzedził, że jeśli kogoś urazi 

tymi słowami to przeprasza- odnoszę wrażenie, że mieszkańców Sterkowca i Wokowic próbuje 

się rozgrywać w sposób neokolonialny, Szczepanów jest cichym beneficjentem tych rozgrywek. 
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Może ktoś się gniewać, mogę być oskarżony o pomówienia ale taka do tej pory była prawda. 

Nie ma busa przez Sterkowiec, działają osoby, które mówią tutaj jakoby wracając do tych pism, 

że najbardziej pokrzywdzonymi będą mieszkańcy Szczepanowa. Ciekawe, do tej pory jakbyśmy 

przepatrzyli inwestycje gminy, to Szczepanów miał największe wyniki niż Sterkowiec czy 

choćby Wokowice, w tym jakie pieniądze były inwestowane.  W tym wypadku, ja jako 

mieszkaniec Sterkowca, jestem młodym człowiekiem, co do wielu ludzi to, że zabieram głos 

może być urągające to proszę bardzo. Mówię wprost. Państwa kadencja jest, ale Państwa 

mogą następnym razem Was już nie być tutaj bo się zmienią mieszkańcy a mieszkańcy będą 

cały czas pamiętać wszystkie decyzje, wszystkie nazwiska, które były powiedziane. W głębi 

będą pamiętać kto wyrządził krzywdę.  

Przewodniczący komisji Bogusław Babicz, poinformował, że ma Pan Marek Duda sporo 

racji. To, że jesteśmy tu dwoma komisjami to świadczy o tym, że chcemy z Wami rozmawiać 

a nie tak jak to było 4 lata temu, gdzie rzeczywiście decydowano o ważniej sprawie likwidacji 

szkoły w sposób poza plecami, w ostatniej chwili rodzice byli powiadamiani. Natomiast dzisiaj 

nie porównujcie tej sprawy do tamtej. Teraz jest znacznie lepiej, ponieważ rozmawiamy  

z Wami już, przesyłacie pisma, już od około miesiąca jest ten temat omawiany, we wrześniu 

czy w październiku spotkaliśmy się z rodzicami. Też byłbym za tym Panie Przewodniczący, 

żebyśmy jeszcze przemyśleli sprawę, czy ten pośpiech rzeczywiście, że za dwa dni musimy 

podjąć uchwałę. Nie popełniajmy błędu sprzed 4 lat, nie śpieszmy się tak bardzo, zwłaszcza, 

że terminy nas nie wiążą, nie jest to likwidacja a zmiana obwodu szkolnego. Faktem jest, że 

są podzielone zdania prawników dziś na pewno nie uzyskamy takiej informacji – czy utworzenie 

wspólnego obwodu dla tych trzech miejscowości jest możliwe czy nie. Wyjaśnił, że na 

dzisiejszym spotkaniu wypowiedzi są różne, każdy kto wypowiada się ma różną opinię. Nie 

chce doprowadzić, żeby różnili się mieszkańcy między sobą. Poinformował, że należy się 

zastanowić czy łączyć te obwody.  

Mieszkanka Sterkowca, przedstawiła jak wygląda dojazd dzieci. Marzną, czekają długo na 

przyjazd busa.  

Nastąpiła wymiana zdania między Dyrektorem Przedszkola w Szczepanowie Panią Marzną 

Babicz a mieszkanką Sterkowca w sprawie połączenia przedszkola ze szkoła podstawową  

w Szczepanowie. Mieszkanka zawnioskowała, aby rozważyć  takie połączenie a Dyrektor 

Przedszkola stwierdziła, że takie połączenie nie jest możliwe. Dzieci w przedszkolu ma obecnie 

75. Następnie mieszkanka Sterkowca poinformowała, czy nie można było by dowozić dzieciom 
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jedzenia do przedszkola w Sterkowcu? Dyrektor odpowiedziała, że nie może narzucić się 

szkole, jeżeli szkoła nie chce.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, padła deklaracja, żeby 

nie za szybko podejmować decyzji- pismo, prośba wyszła od rodziców. Jeżeli rodzice i 

mieszkańcy Sterkowca powiedzą, tak zgadzamy się- ja się wycofam. W innym wypadku z całą 

pewnością tego nie zrobię, gdyż zrobiłbym z „gęby cholewioka” jak to mówił mój były 

nauczyciel Religii. Jeśli chodzi o kwestię prawną, czy może być jedne obwód trzech 

miejscowości, czy dwa razem połączone- Pan Naczelnik miał przynajmniej 4 lata na to, żeby 

tę sprawę rozeznać. Przepisy w tym zakresie się nie zmieniły, obowiązują te same. Myślę, że 

tę informację Naczelnik powinien mieć albo nie chce jej podać. Jest odczucie, że te środowiska 

między sobą rywalizują to to jest tylko i wyłącznie wina podejmowana przez urząd. Takie a nie 

inne działania powodowały to co powodowały. Dziś się okazuje, że pewne działania da się 

zrobić. Należy przywrócić ten obwód bo jest większość głosów – trzeba jakieś rozwiązanie 

wybrać, nie będzie dla nikogo krzywdy ponieważ przyjmując tą uchwałę robimy obwód. 

Gwarantujemy, że dzieci są dowożone.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, mam prośbę aby Pan bzdur nie opowiadał. 

Prosiłem Pana o spokój, nawet jak wpłynęło pismo od mieszkańców to mógł mieć Pan 

świadomość, że wpłynie pismo z drugiej miejscowości. Jeśli Pan zaproponował uchwałę, która 

żadnego trybu nie przeszła to wiadomo, że druga część nie będzie zadowolona. Nawet jeśli ta 

uchwała by przeszła, choć większość ma wątpliwości  to nie rozwiąże problemy ponieważ nie 

o to chodzi. Zmienimy obwód, natomiast problemem jest kwestia wożenia dzieci a to można 

w inny sposób rozwiązać. Jeśli będzie możliwość zrobienia wspólnego obwodu to przygotujemy 

taką uchwałę, tylko musi być podstawa prawna do tego. Najważniejszym teraz jest 

zreorganizowanie tak, aby dowóz był zapewniony, żeby rodzice i dzieci byli zadowoleni  

z jednej i drugiej miejscowości. Poprosił o spokojne działanie, nikt nikomu nie chce ani okłamać 

tylko chce znaleźć rozwiązania takie, które będą możliwe do zrealizowania.  

Pan Marek Zachara Rada Rodziców w Sterkowcu- od paru tygodni walczymy w sprawie 

szkoły w Sterkowcu. To jest w ogóle skandalem to co tu się dzieje wokół tej szkoły. Nie może 

tak być to urąga wszystkiemu nawet tutaj to co Pan Burmistrz mówił i usiłuje się jak gdyby  

z tego wyplątać, że nie było to prawdą. Panie Burmistrzu, w ogóle pan nie zawiadamiał z 

Panem Cierniakiem nikogo z rodziców, że ta sprawa miała miejsce. 8 października jestem u 

Pana i Pan nas cały czas przekonuje, że szkoła w Sterkowcu w pewien sposób należy 

przekształcić i najlepiej jakby to wzięło stowarzyszenie. Cały czas nas Pan przekonuje, jaka 
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jest oświata. Proszę ludzi w błąd nie wprowadzać bo zaczyna to przypominać złe czasy i to 

mroczne czasy. Zaczęło się od Wokowic, likwidacja szkoły jest orzeczenie sądu niewykonanie 

przez Burmistrza bo zawsze się szuka kruczek prawnych, jakby to szkoły nie otworzyć.  

Przewodniczący komisji Bogusław Babicz, przypominam, że jest orzeczenie sądu, nie na 

temat Burmistrza zarządzenia, lecz uchwały Rady Miejskiej. Proszę, więc nie winić tylko 

Burmistrza i trzeba powiedzieć to jaka jest prawda.  

Pan Marek Zachara Rada Rodziców w Sterkowcu- dokładnie. Druga sprawa, utworzenie 

stowarzyszenia. Cały czas 8 października przekonywanie nas rodziców i panią dyrektor, jak to 

dobrze, jak szkołę w Sterkowcu przejmie stowarzyszanie. Nic bardziej bzdurnego, myśmy się 

na to nie zgodzili. Zebraliśmy podpisy mieszkańców, 220 podpisów, mieszkańcy są przeciw 

jakimkolwiek przekształceniom w formie organizacyjnej. Mało tego, jedyną osobą która tutaj 

wyszła naprzeciw mieszkańcom rodzicom to niestety jest Pan Krzysztof Ojczyk, który był w 

stanie mi odpowiedzieć na pismo, zainteresować się sprawą i porozmawiać z nami. Taka jest 

prawda. To co opowiada Pan Cierniak, od 4 lat zajmują się problematyką oświaty i do tej pory 

nie są w stanie dobrze tą problematyką się zająć tylko patrzeć tam gdzie są koszty, likwidacja 

szkoły przekształcenie szkoły przez stowarzyszenie i mówienie o karcie nauczyciela. Karta 

nauczyciela jest 1982 roku do tej pory żaden parlament, nie zlikwidował tej karty i teraźniejszy 

też nie zlikwiduje bo ona jest dobra. Ludzie nie mogą pracować w strachu, jeżeli ktoś jest 

wykształcony i jest nauczycielem należy się mu szacunek i stabilność w pracy. To nikt nie robi 

tutaj łaski. Na modernizację szkoły w Sterkowcu myślę, że się pieniądze znajdą bo główną 

tutaj intencją, żeby faktycznie ten oddział przedszkolny powstał. Nawet przygotowaliśmy 

stosowny projekt, był architekt jesteśmy w stanie to nawet we własnym zakresie zrobić ale 

gmina też nie może nam robić łaski, że będzie nam cały czas mówić, że na to na tamto nie ma 

pieniędzy. Bo to jest furtkowe zamykanie szkoły, jeśli nie będzie oddziału szkolno-

przedszkolnego wobec tego będzie automatycznie znacznie mniejsza liczba dzieci w 

poszczególnych klasach. Tym bardziej, że też nie można też dać ogłupić i wyjść z założenia, 

że jesteśmy przeciwni na przykład tym czy innym mieszkańcom. Szkoła w Sterkowcu bardzo 

dobrze prosperuje profesjonalnie co jest dowodem na to,  ze nawet przychodzą dzieci z poza 

obwodu i szkoła w Szczepanowie bardzo dobrze funkcjonuje. Ale 4 lata temu jeżeli ktoś 

podejmował decyzje intencjonalna i zmiana obwodu. Wtedy nikt się nie pytał mieszkańców 

Sterkowca, nie konsultował tego a można było to skonsultować mało tego- jak zmieniono to 

w sposób czemu taki nieumiejętny i wręcz złośliwy zapewniono dowóz z dziećmi tylko do 

Szczepanowa a z Wokowic do Sterkowca nie, mimo, że większość dzieci z Wokowic chodzi do 

Sterkowca to też jest jakiś wyróżnik. Przez 4 lata nie można było rozważyć tego problemu.  
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W sposób celowy i zamierzony. Jeżeli byśmy w Sterkowcu nie docisnęli tych władz, na szczęście 

są wybory i co cztery lata mieszkańcy głosują i to mieszkańcy są pracodawcami Pana 

Burmistrza za bardzo dobrą pensję.  

Przewodniczący komisji Bogusław Babicz, upomniał Pana Marka Zacharę-nie 

dyskutujemy tutaj o wyborach, lecz o dzieciach.  

Pan Marek Zachara Rada Rodziców w Sterkowcu, jeżeli jest taka dobra intencjonalność 

to czemu dziś nie ma harmonogramu przedstawionego jak teraz tras busa zostanie zmieniona. 

Czemu nie ma przedstawionej sprawy, że można utworzyć jeden obwód. Na dzień dzisiejszy 

ja mówię tak, że jeżeli szkoła w Sterkowcu została obarczona likwidacją szkoły w Wokowicach, 

dodatkowymi kosztami bo i kosztem szkoły i kosztami osobowymi a można było to inaczej 

rozłożyć to niestety moim zdaniem dobrze by było, żeby ten obwód do Sterkowca wrócił. 

Najważniejsza sprawa modernizacja oddziału szkolno-przedszkolnego w Sterkowcu. Moim 

zdaniem szkoła powinna być w Wokowicach, w Sterkowcu w Szczepanowie w Mokrzyskach  

w Buczu. Nie ma zgody w ogóle ludzi na jakiekolwiek przekształcanie i próby likwidacji 

kuchennymi drzwiami. Na to po prostu nie ma zgody. Dziś niektórzy mówią jak są zatroskani 

o dobro mieszkańców, a co robili 4 lata ? Można było ten dowóz zapewnić. Myślę, że dziś Pan 

Burmistrz pochyli się nad problemem i nie tylko że zapewni dowóz dzieci z Wokowic do 

Sterkowca ale również przyczyni się do modernizacji oddziału szkolno-przedszkolnego bo na 

to są pieniądze w gminie. W gminie są pieniądze, jak potrzeba to my pokażemy gdzie je 

znaleźć. Czasami się wydaje się w gminie pieniądze nie tam gdzie trzeba a nie wydaje się na 

oświatę. Na oświacie nie można oszczędzać. Nie należy wychodzić z założenia, że będziemy 

wprowadzać gospodarkę rynkową w oświacie. Był taki eksperyment w Łękach, dzisiaj pani 

Dyrektor wyraźnie powiedziała, że jest Dyrektorem masy upadłościowej. Był taki eksperyment 

w dwóch miejscach, dziś tych szkół nie ma. Nie ma zgody w sensie jakichkolwiek przekształceń. 

Przyłączyć należy Wokowice do obwodu utworzyć wspólny obwód ze Sterkowcem, to jest 

normalna kolej rzeczy.  

Sołtys Szczepanowa Anna Lubowiecka, odniosła się do wypowiedzi Przewodniczącego 

Rady. Przypomniała, że decyzje były podejmowane tak: w 2010r. i również i Pan 

Przewodniczący o tym decydował i ówczesny skład rady, również przez te cztery lata można 

było podjąć te decyzje. Nie mam nic przeciwko stanowisku rodziców dzieci ze Sterkowca ale 

uważam, że nie powinno być ominięte stanowisko innych rodzin, rodziców z Wokowic jak i ze 

Szczepanowa. Powiedział Pan, że poinformował wszystkich, że było to co prawda w krótkim 

czasie ale że byli poinformowani. Chce wyjaśnić, że poinformowani zostali tylko poprzez 
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przysłanie korespondencji projektu konkretnych faktów. To nie było powiadomienie o 

wszczęciu jakiejś dyskusji o wyrażeniu swojego zdania. Potwierdzeniem, że sprawa jest 

rzeczywiście ważna jest powiadomienie o sesji 9 listopada. W porządku obrad jest ujęty punkt, 

w którym obradujemy nad tą uchwałą. Proszę nie wprowadzać w błąd, że wszyscy byli 

poinformowani bo nie byli. Zostali postawieni w sytuacji konkretnej do konkretnego projektu 

uchwały. Nie było tu dyskusji. My wypowiedzieliśmy się w pismach, czujemy się trochę 

pominięci, zarówno dyrekcja szkoły i rodzice a szczególnie rodzice w Wokowic, co 

artykułowaliśmy w tych pismach.  Jeśli słucha się jednej grupy rodziców to należało by 

wysłuchać również innej, co mają do powiedzenia w tej sprawie. Wyraziliśmy swoje stanowisko 

w tych pismach bo to była jedyna forma w której mogliśmy się wypowiedzieć. Odniosła się do 

wypowiedzi Pana Zachary- usterkuje Pan bardzo działania gminy, chciała bym, aby Pan się 

wgłębił nieco w budżet gminy i zorientował się jak finanse gminy wyglądają i jakie są 

możliwości. To, że rodzice piszą, że szkoła jest w dobry sposób finansowana, że są zapewnione 

pomoce dydaktyczne to o czym to świadczy? To świadczy o tym, że gmina daje środki, nikt 

nie jest skrzywdzony. Byłam na wielu spotkaniach, z racji jestem radną również i było wiele 

takich sytuacji, gdzie dyskutowaliśmy o oświacie i faktycznie Pan Bogusz ciągle zajmował głos 

w sprawie szkoły w Sterkowcu ale były to czasem niefortunne wypowiedzi, że były odbierane 

wręcz odwrotnie. Pan usterkował wyniki szkoły, że są niskie, to Pan publicznie wypowiadał  

w ten sposób. Doszło niejednokrotnie do takich sytuacji, że Panu zwracał ktoś uwagę, że Pan 

mówiąc o sytuacji swojej szkoły, że chce się ją zlikwidować pomimo, że nikt nie podejmował 

takich kroków – Pan ciągle przypominał o tym, że sytuacja szkoły w Sterkowcu jest taka, że 

chcecie ją zlikwidować. Pana działanie być może nie celowe i nie świadome doprowadzało do 

tego, że ciągle uwaga skupiała się wokół złego stanu tej szkoły tutaj.  Chodziło przede 

wszystkim o poziom, więc proszę nie mieć pretensji bo wypowiedzi są w różny sposób 

odbierane. Ja to się Panu nawet dziwiłam, że pan się ciągle przypominał, że jest taka i taka 

sytuacja. Ktoś puścił plotkę, że się chce zlikwidować szkołę.  

Przewodniczący komisji Bogusław Babicz To Pan Bogusz zabiegał cały czas, żeby szkołę 

w Sterkowcu a wcześniej jeszcze szkołę w Wokowicach utrzymać. Może wypowiedzi ostatnie 

były niefortunne, lecz zdecydowanie większość wypowiedzi Pana Krzyśka było na to, żeby 

szkołę w Sterkowcu utrzymać.  

Mieszkanka Sterkowca p. Duda poinformowała, że ją nikt nie pytał jak ją skierowali do 

szkoły w Szczepanowie, czy chce. Taki był nakaz. W tym momencie wszyscy mówią jaka 

wspaniała jest szkoła w Szczepanowie. Odniosła się do p. Gaczoła- może dla niego szkoła była 

wspaniała, ja odnoszę wręcz zupełnie inne doświadczenie. Trzeba było walczyć o wszystko 
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nauczyciele nie patrzyli na Ciebie bo przede wszystkim byli mieszkańcy Szczepanowa, to się 

liczyło, ty jesteś przybłędom, przechodzisz tam. Uczyłam się tam i niech mi nie mówią, że było 

tam wspaniale. Każdy odnosi swoje zdanie, swoje odczucia. Z wykształcenia jestem 

pedagogiem, szkoła ma uczyć ma w pewnym stopniu wychowywać ale przede wszystkim 

wychowywać i uczyć powinni rodzice bo szkoła za 45 min. Nie wykona wszystkiego. Rodzice 

posyłają na dodatkowe lekcje bo jest taki natłok materiału, nauczyciele nie są w stanie tego 

nauczyć tylko pobieżnie. Chcąc się rozwijać musi to uzupełniać. Od tego jest rodzic żeby 

zwrócić na to uwagę. Ja też swoje dzieci woziłam, nie podjęłam pracy żeby wozić je na 

wszystkie dodatkowe lekcje. W tej chwili w szkole w Sterkowcu też jest tylko jeden język 

angielski nie ma niemieckiego. W szkołach w Brzesku są dwa języki. Nie można zarzucić 

nauczycielom ze Sterkowca że nie otaczają opieką dzieci opieką sercem. Znajdzie się jedna czy 

dwie osoby które nie poświęcają dzieciom uwagi, a wymagają tego od nauczycieli i to idzie 

taka opinia.  

Sołtys Wokowic Marian Czarnik- było powiedziane, że zostaliśmy wszyscy powiadomieni. 

W ogóle Rada Sołecka ani ja jako sołtys nie byliśmy powiadomieni ani proszeni o żadną opinię 

na ten temat zmiany obwodu. Pan Bogusz stwierdził, że rozmawiał z Panem R.K- mimo że Pan 

R.K jest członkiem rady sołeckiej to ma reprezentować całość danej miejscowości. Jeżeli takie 

ważne decyzje w stosunku do naszych rodziców i uczniów są podejmowane to sądzę że Rada 

Sołecka powinna być powiadomiona, żeby zajęła wspólnie stanowisko danej miejscowości. 

Wiecie dobrze, że my z całej gminy zostaliśmy najbardziej poszkodowani przez podjęcie złej 

uchwały przez Was o podjęciu likwidacji szkoły – orzeczenie sądu jest i czekamy że rada 

sprostuje. Nie chcemy żadnych antagonizmów między naszymi miejscowościami. A jak siedzę 

i słucham to sadze, że radni odnoszą wrażenie że my prowadzimy miedzy sobą jakieś walki – 

na prawdę nie prowadzimy. Te trzy społeczeństwa żyją w jednakowej symbiozie. Chcemy 

dlatego, żeby jak najlepiej tu nam się wszystkim współpracowało. Jeżeli ustawa gwarantuje, 

że to rodzic decyduje gdzie to dziecko pójdzie to po prostu musimy się w tym temacie 

szanować. Nie możemy sobie narzucać. Jak była likwidacja szkoły w Wokowicach 

gwarantowaliście Państwo że gdzie dzieci pójdą tam będzie dowóz i tylko tego chcemy. To co 

jest już dobre to zostawmy, nie manipulujmy koło tego a zobaczymy co będzie w następnym 

roku jaki kierunek będzie mieć oświata bo na pewno będą ogromne zmiany. Wtedy będzie 

trzeba się zastanowić nad wszystkim, żeby było dobrze.  

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczepanowie Ewa Starsiak, dodała, że przychodzą 

do jej szkoły dzieci ze Sterkowca ale nigdy nie usłyszała złego słowa od rodziców na temat 

szkoły w Sterkowcu. Decyzja jest rodzica, gdzie pośle do szkoły. W swoim piśmie napisaliśmy, 
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że chcemy pogodzić się wzajemnie, żeby zrobić dowóz- ja sama jestem zaskoczona, że ten 

dowóz jest robiony tylko przez tak zwany kocioł. Jeżeli zmieni się obwód to niestety rodzice 

stracą tą możliwość-skupmy się na dowozie dzieci. Do mnie uczęszcza mniej dzieci z Wokowic 

niż do Sterkowca i pewno tak będzie. Dla mnie intencja jest tylko taka, aby zmienić ten kurs 

busa.  

Radny Krzysztof Stepak, nie widzę tu mieszkańców z Wokowic, chciałbym żeby zebrało się 

zebranie wiejskie w Wokowicach, niech mieszkańcy Wokowic się wypowiedzą, czy oni chcą tą 

szkołę czy tą.  Jest taka możliwość odłożyć to a mieszkańcy niech się wypowiedzą. Nie mówmy 

w ich imieniu bo to jest ich decyzja. Zebranie wiejskie może podjąć uchwałę, że chcą zostać  

w tym obwodzie czy chcą zmiany, dajmy im tą możliwość. Mówimy o nich bez nich.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, zapytał dlaczego Pani 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczepanowie, twierdzi, że przy podjęciu tej uchwały nagle 

dzieci z Wokowic, które uczęszczają do Pani do szkoły stracą możliwość dowozu? Na jakiej 

podstawie? To jest wprowadzanie w błąd.  

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczepanowie Ewa Starsiak jeżeli zostanie zmieniony 

obwód to ja musze wystąpić w obronie moich rodziców dzieci, którzy mogą stracić taką 

możliwość. Moją intencją jest tylko, żeby zmienić dowóz.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, mówi Pani nieprawdę. 

Proszę, żeby nie stawiać takich tez, że stracą – moim zdaniem nie stracą. A paragraf drugi 

mówi, że dzieci będą mieć zapewnione prawo do bezpłatnego przewozu. Jeżeli sama Pani 

powiedziała, iż widziała, że kilkoro dzieci nie zabiera bus to co Pani zrobiła, przynajmniej wtedy 

kiedy była Pani dyrektorem? Czy Pani wnioskowała widząc te niesprawiedliwości? Następnie 

odniósł się do sołtysa Wokowic- pani radna powiedziała, że temat trwa czwarty a już  

w zasadzie piąty rok mija odkąd tamtą uchwałę myśmy przyjęli, tak jak powiedziałem błędną. 

To była zła decyzja a pani sołtys i pan sołtys stwierdzili, że nic nie wiedzieli. Przecież dzieci  

z pana miejscowości, pana mieszkańców dzieci stoją i marzną. Stoją ponieważ jak sobie nie 

załatwią jakiegoś dowozu to musza czekać na gimbus, który się rzadsi swoimi prawami. Pan 

przez 5 lat nic nie robił. Ja coś pośpiesznie robię?! Wy nic nie robiliście przez 5 lat. Nie 

wnioskowaliście o dzieci, żeby o nie zadbać. Proszę mi nie zarzucać, że ja coś w pośpiechu 

robię. Ta uchwała przywraca normalność, daje możliwość zrobienia obwodu tak jak powinien 

być – nie przez las. Jeśli będzie wola Pana Burmistrza a takową słyszę to za zgodą organu 

prowadzącego jeśli chodzi o dowóz to on będzie.  
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Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, ta uchwała w żaden sposób nie zmieni sytuacji. 

Spowoduje to, że będą jedni zadowoleni drudzy nie. Pan jest autorem tej uchwały.  

Radny Franciszek Brzyk, poinformował, że znalazł interpelacje posła do Ministra Edukacji  

z 2012 roku w sprawie dowozu uczniów do szkół. Następnie odczytał odpowiedź z MEN. 

Stwierdził, że stąd ma wątpliwości nad tą uchwałą ponieważ muszą zasięgnąć opinii prawnej 

czy jest możliwość stworzenia takiego obwodu szkolnego – jedna miejscowość będzie należeć 

do dwóch szkół. Poprosił, aby nie poddawać się emocjom, radni muszą działać zgodnie  

z prawem.  

Naczelnik Józef Cierniak, poinformował, że radca prawny po wstępnej analizie systemu 

oświaty stwierdziła jednoznacznie, że nie ma w ustawie o systemie oświaty żadnej zmianki, że 

nie wolno utworzyć jednego obwodu dla dwóch placówek, natomiast musi mieć troszkę czasu 

aby zweryfikować jakie jest orzecznictwo w tym temacie.   

Radny Krzysztof Bogusz zapytał, czy jest możliwość by radca prawny do poniedziałku ustalił 

te informacje.  

Przewodniczący komisji Bogusław Babicz,  wyjaśnił, żeby nie widzi powodu, żeby ta 

uchwała miała być podejmowana w ciągu 48 godzin od dnia dzisiejszego, jako prawnik i radca. 

Na spokojnie popracować nad nią z prawidłową podstawą prawną, gdyż nie wie czy urodzone 

w latach 2003-2009 wg. zapisu w tejże uchwale czy to jest prawidłowe. To jest ograniczanie 

w jakikolwiek sposób praw rodziców i posyłanie dzieci. Uważam, że zamieszczanie takiego 

zapisu w uchwale gdzie jest podstawa prawna mówiąca o tworzeniu obwodu to zamieszczanie 

zapisu o urodzeniach dzieci – jaka jest podstawa?! W uchwałach możemy zapisywać tylko takie 

które przepis ustawy mówi jasno.   

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, stwierdził, że może przesunąć przyjęcie uchwały 

lecz z jedną uwagą. Do poniedziałku radca prawny spokojnie może temat rozeznać, przy czym 

damy czas środowiskowi i tym którzy czują się że są niedoinformowani.  

Dyrektor Przedszkola w Szczepanowie Marzena Babicz, poinformowała, że ma tylko 

jedną prośbę do nauczycieli i do rodziców PSP w Sterkowcu- poprosiła, aby nie manipulować 

rodzicami. Przybyli niedawno rodzice z Wokowic, którzy powiedzieli, że Państwo na dzisiejszym 

zebraniu to jednocześnie mój oddział w Wokowiach staje się z automatu oddziałem szkoły  

w Sterkowcu. W 2000r. zarząd gminy podjął uchwałę że oddział w Wokowicach staje się filią 

Przedszkola w Szczepanowie a szkoła w Wokowicach staje się filią szkoły w Sterkowcu. Nigdy 



Protokół Nr 11//2015  z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej                                                        

                                                 w Brzesku odbytego w dniu 6 listopada  2015 r. Strona 21 
 

oddział przedszkolny w Wokowicach nie należał pod szkołę w Sterkowcu. Tworząc oddział 

przedszkolny w Sterkowcu, proszę aby nie robić to kosztem dzieci, które uczęszczają do 

przedszkola w Szczepanowie, ponieważ przedszkola nie obowiązują żadne obwody. Proszę nie 

manipulować rodzicami. 

Dyrektor PSP w Sterkowcu Bożena Martyna, słowa które wypowiedziała Pani Dyrektor 

co najmniej mnie dziwią. Ani ja ani nauczyciele nie manipulują rodzicami, nigdy nie 

wypowiedziałam się ani nauczyciele, że oddział przedszkolny w Wokowicach w jakikolwiek 

sposób należy do szkoły w Sterkowcu. Nigdy nie mówiliśmy takich rzeczy.  

Przewodniczący komisji Bogusław Babicz zgłosił formalny wniosek o zamknięcie 

dyskusji. Głosowano 11 za, 1 wstrzymujący.  

Po analizie i dyskusji odjęto następujące wnioski:  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o pilne przedstawienie informacji prawnej dotyczącej 

możliwości utworzenia wspólnego obwodu dla Szkół Podstawowych w Sterkowcu 

 i Szczepanowie obejmującego miejscowości Sterkowiec, Szczepanów, Wokowice w celu 

przedłożenia projektu uchwały o utworzeniu takiego obwodu na Sesji Rady Miejskiej po 

uzyskaniu pisemnej opinii prawej radcy prawnego Urzędu. Głosowano: 7 za jednogłośnie.  

Radna Maria Kądziołka, dostajemy w ostatniej chwili dokumenty, sesja jest 28go, 29 

dostajemy na skrzynki email, że my prawdopodobnie likwidujemy szkołę- nie było nic takiego 

na komisji mówione, na naszych spotkaniach były dyskusje które zmierzały do podjętych 

wniosków. To były normalne dyskusje. Nie podjęliśmy wniosku o likwidacji szkoły.  

Odnośnie projektu uchwały:  

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, poinformował, że jest przygotowany projekt 

uchwały i prosi o przegłosowanie. 

Radny Franciszek Brzyk, stwierdził, że w materiałach na komisje otrzymali radni projekt z opinią 

radcy prawnego ale na dzisiejsze posiedzenie otrzymali projekt uchwały bez opinii prawnej.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, poinformował, że wszyscy się zgadza. Drugi 

który otrzymali radni na posiedzeniu jest wraz z autopoprawką którą przedstawił na początku 

komisji.  
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Radna Maria Kądziołka, za głosem mieszkańców w tym momencie przegłosowaliśmy, że 

czekamy na opinię prawną. W tym momencie znowu głosujemy całkiem inny projekt uchwały 

niż wola mieszkańców. Poprosiła Przewodniczącego Rady o wycofanie tego projektu uchwały. 

Jeśli się nie da tak jak to przegłosowaliśmy wtedy przyjmiemy Pana projekt uchwały.  

 

Przewodniczący komisji Bogusław Babicz, poddał pod głosowanie poniższy wniosek: 

 

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu:  

 

Komisja wstrzymuje się z zaopiniowaniem przedłożonego projektu uchwały zmiany Uchwały Nr 

LI/365/2010 Rady Miejskiej w Brzesku,  z dnia 27.01.2010r. w sprawie  ustalenia planu sieci oraz granic 

obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Brzesko do czasu 

otrzymania opinii radcy prawnego. Głosowano 5 za, 2 wstrzymujące, 0 przeciw.  

 

 

Komisja Spraw Obywatelskich, Porządku Publicznego i Promocji opiniuje projekt uchwały  

 

Komisja pozytywnie przyjęła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/365/2010 Rady 

Miejskiej w Brzesku,  z dnia 27.01.2010r. w sprawie  ustalenia planu sieci oraz granic obwodów 

publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Brzesko.  

Głosowano: 4 za, 1 wstrzymujący, 2 przeciw.  

 

Ad. 2 Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu  23 września 

2015r.  

Komisja przyjęła protokół z posiedzenia komisji głosami: 4 za, 1 wstrzymujący, 1 nie głosował.   

 

Komisja Spraw Obywatelskich przyjęła protokół z 23 września głosami: 5 za, jednogłośnie.  

 

Ad. 3  Sprawy bieżące i wolne wnioski rozpatrzenie pism skierowanych do komisji 

i projektów uchwał na sesję RM w miesiącu listopadzie br 

Komisja Oświaty Kultury i Sportu zaopiniowała następujące projekty uchwał:  

- poparcia dla inicjatywy nadania Autostradzie A- 4 nazwy „ Autostrada Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych”; głosowano jednogłośnie. 

- zmiany nazwy ulicy „Armii Ludowej” na „Rotmistrza Witolda Pileckiego” w Brzesku. 

Głosowano: 3 za, 3 wstrzymujące, 0 przeciw. 
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- w sprawie reprezentowania Gminy Brzesko w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie 

„Kwartet na Przedgórzu” oraz w organach Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenia „Kwartet 

na Przedgórzu”. Głosowano jednogłośnie.  

Radny Adma Kwaśniak, odczytał pismo od mieszkańców Starego Miasta, które było wysłane 

do Burmistrza 14 marca 2015r.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o spowodowanie usunięcia reklamy świetlnej 

zainstalowanej na budynku znajdującym się na rogu ulicy Sienkiewicza i Placu Kazimierza 

Wielkiego w którym mieści się Apteka Słoneczko. Światło z tej reklamy przez swą intensywność 

zagraża kierowcom i utrudnia życie mieszkańcom ulicy Sienkiewicza. Głosowano 

jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zabezpieczenie środków na wykonanie punktu 

wydawania posiłków w pomieszczeniach Publicznej Szkoły Podstawowej  

w Sterkowcu.  Zgodnie z projektem, którzy przedłożyli rodzice. Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o dostosowanie trasy busa dowożącego dzieci  

z miejscowości Wokowice do Publicznej Szkoły Podstawowej w Szczepanowie tak aby 

uwzględnić potrzeby dzieci z Wokowic dojeżdżających do Publicznej Szkoły Podstawowej  

w Sterkowcu. Głosowano 3 za, 1 nie głosował. 0 wstrzymujących.  

 

Komisja Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji: 

Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał:  

- poparcia dla inicjatywy nadania Autostradzie A- 4 nazwy „ Autostrada Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych”; głosowano jednogłośnie. 

- zmiany nazwy ulicy „Armii Ludowej” na „Rotmistrza Witolda Pileckiego” w Brzesku. 

Głosowano: 3 za, 3 wstrzymujące, 0 przeciw. 

- w sprawie reprezentowania Gminy Brzesko w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie 

„Kwartet na Przedgórzu” oraz w organach Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenia „Kwartet 

na Przedgórzu”. Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o spowodowanie usunięcia reklamy świetlnej 

zainstalowanej na budynku znajdującym się na rogu ulicy Sienkiewicza i Placu Kazimierza 

Wielkiego w którym mieści się Apteka Słoneczko. Światło z tej reklamy przez swą intensywność 

zagraża kierowcom i utrudnia życie mieszkańcom ulicy Sienkiewicza. Głosowano 

jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zabezpieczenie środków na wykonanie punktu 

wydawania posiłków w pomieszczeniach Publicznej Szkoły Podstawowej  

w Sterkowcu.  Zgodnie z projektem, którzy przedłożyli rodzice. Głosowano jednogłośnie.  
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Komisja do Burmistrza Brzeska o wydanie zarządzenia w celu powołania oddziału szkolno-

przedszkolnego na bazie Publicznej Szkoły Podstawowej w Sterkowcu oraz zabezpieczenie 

środków w budżecie na dostosowanie pomieszczeń budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w 

Sterkowcu do potrzeb oddziału przedszkolnego. Głosowano: 2 za, 3 wstrzymujące, 0 

przeciw.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o dostosowanie trasy busa dowożącego dzieci z 

miejscowości Wokowice do Publicznej Szkoły Podstawowej w Szczepanowie tak aby 

uwzględnić potrzeby dzieci z Wokowic dojeżdżających do Publicznej Szkoły Podstawowej w 

Sterkowcu. Głosowano 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.  

 

 

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

. 

 

 

                                                                                                              Przewodniczący 

              Komisji Oświaty Kultury i Sportu 

                      Rady Miejskiej  w Brzesku 

 

                       mgr Bogusław Babicz 

 
 

 

 

 


