
PROTOKÓŁ Nr 13/2016 
 
Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku 

odbytego w dniu 
20 grudnia 2016 r. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku  

 

W posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu udział wzięli członkowie 

komisji oraz zaproszeni 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: 
 
• Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka; 

• Naczelnik Józef Cierniak - Wydział Edukacji Kultury i Sportu; 

• Dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Brzesku- Elżbieta Wójciak; 

• Pan Wojciech Wojdak; 

• Pan Marcin Kacer; 

 

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku 

otworzył i przewodniczył Przewodniczący komisji OKiS Radny Bogusław Babicz. 

Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad komisji. Lista 

obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Następnie zaproponował zmianę 

porządku obrad, tj. aby dodać punkt jako pierwszy do porządku punkt 

„Spotkanie z Panem Wojciechem Wojdakiem i Panem Marcinem Kacerem- 

przedstawienie dotychczasowych osiągnięć sportowych oraz plany na 

przyszłość, zmianę przegłosowano jednogłośnie, jak niżej: 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA 



1. Spotkanie z Panem Wojciechem Wojdakiem i Panem Marcinem Kacerem- 

przedstawienie dotychczasowych osiągnięć oraz plany na przyszłość.  

2. Informacja o wynikach prac zespołu ds. reformy oświaty w Gminie 

Brzesko. 

3. Analiza realizacji wniosków komisji za pierwsze półrocze 2016 roku. 

4. Analiza projektu budżetu Gminy Brzesko na rok 2017 ze szczególnym 

uwzględnieniem propozycji z zakresu oświaty, kultury i sportu. 

5. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2017 rok. 

6. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji z dnia  

22 listopada 2016r. 

7. Sprawy bieżące i wolne wnioski- zaopiniowanie projektów uchwał na 

najbliższą sesję Rady Miejskiej w Brzesku. 

Przewodniczący komisji poprosił o uczczenie minutą ciszy wczorajszych ofiar 

zamachu w Berlinie.  

Uczczono  

Ad.1 Spotkanie z Panem Wojciechem Wojdakiem z Panem Marcinem Kacerem- 

przedstawienie dotychczasowych osiągnięć sportowych oraz plany na 

przyszłość.  

Pan Wojciech Wojdak, dokonał omówienia swoich dotychczasowych sukcesów oraz 

planach na przyszłość i o olimpiadzie w Brazylii w której brał udział. 

Następnie omówił jak wygląda jego dzień/plan treningowy.  

Następnie Pan Marcin Kacer trener W. Wojdaka, omówił sprawy związane  

z dalszym etapem kariery podopiecznego, staraniami się o stypendium oraz  

w sprawie sponsoringu.  

Przewodniczący komisji Bogusław Babicz wraz z radną Barbarą Borowiecką odbyli 

wczoraj spotkanie z Burmistrzem Brzeska w sprawie wsparcia finansowego 

Wojciecha Wojdaka w stałej formie. Należy to rozeznać formalno-prawnie, czy 

jest taka możliwość.  

Członkowie wyrazili aprobatę z tytułu osiągnięć Pana Wojciecha Wojdaka, 

życzyli mu dalszego rozwoju kariery sportowej, sukcesów oraz wręczyli 

symboliczne kwiaty.  



Następnie podjęto wnioski: 

Komisja zapoznała się z dotychczasowymi osiągnięciami Pana Wojciecha Wojdaka 

oraz jego zamierzeniami na przyszłość i planami w sportowej karierze 

zawodowej. Głosowano jednogłośnie. 

 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o rozeznanie prawnych i finansowych 

możliwości wsparcia Pana Wojciecha Wojdaka w celu umożliwienia mu 

kontynuowania dalszej kariery sportowej. Głosowano jednogłośnie.  

 

Ad. 2 Informacja o wynikach prac zespołu ds. reformy oświaty w Gminie Brzesko. 

Naczelnik Józef Cierniak dokonał prezentacji materiału przygotowanego przez 

Wydział Edukacji Kultury i Sportu dot. wprowadzenia nowej reformy oświatowej. 

Przedstawił zaproponowane rozwiązania. (Materiał ten stanowi załącznik do 

protokołu) 

Radna Maria Kądziołka, stwierdziła, że obecnie dzieci z bloku numer 14, 15, 

16 z Ogrodowej, przechodzą chodnikiem i są w PSP Nr 2 w Brzesku. Nie wyobraża 

sobie, aby rodzic wyraził zgodę, żeby dzieci poszły do „jedynki” w Brzesku.  

Radny Franciszek Brzyk, poinformował, że to jest to co były już kiedyś, taki 

był obwód.  

Naczelnik Józef Cierniak, stwierdził, że na razie są to rozmowy wstępne. 

Rozmowy z rodzicami również będą, nie chcą robić coś „zza biurka”. Następnie 

kontynuował dalej swoją prezentacje.  

Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Brzesku Elżbieta Wójciak, 

poinformowała, że przygotowała swoją analizę. Bardzo szczegółowa analiza na 

podstawie arkuszy ocen. Z zapytaniami skierowała się do Ministerstwa, do 

dziś nie uzyskała odpowiedzi ani opinii.  

Radny Jarosław Sorys, poinformował, że jeśli chodzi o oddziały przedszkolne 

to jak najbardziej jest na tak. Nie wie jak będzie odebrane w kwestii fili, 

czyli zamyka się szkołę.  

Naczelnik Józef Cierniak odpowiedział, że szkoły się nie zamknie, tylko  

z punktu prawa likwiduje szkołę jako samodzielny… 

Radny Jarosław Sorys, likwiduje się szkołę, szkoła nie będzie numer jeden, 

nie będzie imienia i sztandar wyprowadzić. W rozmowie z rodzicami takie 

trudne pytania będą zadawane, mogą padać. Skoro zadaje pytania to nie 



koniecznie, jest przeciwko, tylko później będzie trzeba stanąć twarzą w twarz  

i mieć odpowiedzi. Wyjaśnił również, że na zespole się wstrzymał, ponieważ 

było za mało danych dla niego, nie było rozmów z rodzicami. Nie słyszał 

wszystkich opinii dyrektorów. Szkołę w jakiś sposób się zamknie, zrobi się 

filie a na przykład powstaną inne szkoły. Zostaną reaktywowane na przykład 

Szkołę numer 1 w Brzesku. Byłem na wszystkich spotkaniach w Wokowicach  

i stanąłem twarzą w twarz z mieszkańcami. Musimy przepracować wszystkie 

trudne rozwiązania i mieć odpowiedź na nie, abyśmy mówili o konkretach  

z ludźmi, wtedy dojdzie się do konsensusu.  

Radny Franciszek Brzyk, stwierdził, że starania jakie Pan Naczelnik robił 

były w obiegu informacyjnym poszczególnych osób i między czasie kiedy od 

ostatniego posiedzenia (ponad miesiąc czasu) były podejmowane działania  

z udziałem radnych i innych osób. Niektórzy mówili, że wiedzą ze źródeł 

dobrze poinformowanych, że takie a nie inne rozwiązania zostały przyjęte  

i takie będą już opracowane. Następnie wyjaśnił swoje spostrzeżeniach, dot. 

reformy oświatowej systemu wdrażania. Stwierdził, że czy nauczyciel będzie 

dobry czy zły to tak naprawdę pracując w Gminie Brzesko ma dobre warunki,  

w miarę optymalna sieć powstała. Jeśli były jakieś głosy o złych warunkach 

dowozu, poprawiało się warunki, aby te tabory lepsze. Zapewniało się opiekę. 

Odpowiedzialność radnych musi być wspólna.  

Przewodniczący komisji Bogusław Babicz, podziękował radnemu za głos  

w sprawie. Należy w jakiś sposób przekonywać rodziców do pewnych rozwiązań. 

W sprawie tzw. przecieków i rozmów między sobą to może i dobrze, ponieważ 

ludzie są w jakiś sposób przygotowani na pewne rozwiązania. Dodał, że powinno 

się pracować na jednej koncepcji z pewnymi modyfikacjami, które się pojawią 

w toku rozeznania różnych uwarunkowań prawnych i organizacyjnych.  

Naczelnik dalej kontynuował swoją prezentację.  

 

Następnie Przewodniczący odczytał pisma, które wpłynęły na komisje: 

- od Dyrektor PSP w Mokrzyskach; 

- od Dyrektora PSP w Szczepanowie;  

- od Rady Rodziców przy PSP w Sterkowcu;  

 

Komisja dokonała analizy pism Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mokrzyskach, 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczepanowie oraz Rady Rodziców przy Szkole 



Podstawowej w Sterkowcu w sprawie jednoznacznych stanowisk dot. planowanych 

zmian reformy oświatowej.  

 

Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Brzesku Elżbieta Wójciak, przedstawiła 

członkom komisji, iż w ostatnim czasie odbył się zespół dyrektorów, gdzie 

debatowano nad zmianami reformy systemu oświaty. Był dyskutowany tzw. „okres 

przejściowy”, od 2-5 lat tak jak to przewiduje ustawa. Przystosowanie szkół 

podstawowych na te przekształcenia, na pozyskanie środków, stabilizację  

w kadrze pedagogicznej. Dyskutowano, aby zostawić jeszcze przez jakiś czas 

w niezmienionej strukturze, czyli 7 i 8 klasy w okresie przejściowym przez 

najbliższe dwa lata były jeszcze dowożone do gimnazjum i utrzymane jako 

zamiejscowe co dopuszcza projekt ustawy. Było by to spokojne przejście  

w szkołach podstawowych.  

Przewodniczący komisji Bogusław Babicz, zapytał,  czy zespół który kieruje 

Pani Dyrektor wypracował jakieś wspólne stanowisko na piśmie, jeśli tak to 

prosi o jego przedstawienie.  

Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Brzesku Elżbieta Wójciak, 

odpowiedziała, że jest na piśmie i jest na pendrive, Pan Naczelnik otrzymał.  

Przewodniczący komisji Bogusław Babicz, zapytał czy zespół podjął uchwałę  

w tej sprawie.  

Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Brzesku Elżbieta Wójciak, 

odpowiedziała, że uchwał nie podejmują. Zostało to przekierowane na wydział 

edukacji, ta wersja okresu przejściowego, przedstawiona na zespole. 

Jednogłośnie zostało to przegłosowane.  

Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak, poinformował, że spotkanie polegało 

na tym, że każdy dyrektor oddzielnie był wywoływany do tablicy i na pytanie 

jak dyrektor widzi funkcjonowanie swoje placówki w nowych realiach 

oświatowych, każdy dyrektor powiedział jednoznacznie-nie widzą innego 

rozwiązania niż szkoła ośmioklasowa. W związku z tym Pani Dyrektor Elżbieta 

Wójciak przedstawiła swoją koncepcje okresu przejściowego. Żaden z dyrektorów 

nie podjął się przygotowania innych koncepcji.  

Przewodniczący komisji Bogusław Babicz, stwierdził, że nie można tak mówić, 

że coś było przegłosowane. Pan Naczelnik mówi, że coś było głosowane, a 

odczytane zostały dzisiaj pisma dyrektorów szkół, gdzie nie ma nic napisane 

o okresie przejściowym, tylko jasno, że od 1 września 2017 roku chcą 

ośmioklasowej szkoły. Innych dokumentów nie ma.  



Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak, dyrektorzy nie widza innej 

możliwości. To co zostało przyjęte na zespole dyrektorów ale nie 

zaakceptowane, że to może funkcjonować.  

Przewodniczący komisji Bogusław Babicz, wyjaśnił, że jeśli była to 

przygotowana koncepcja to powinna być ta koncepcja wydrukowana, podpisana 

przez wszystkich dyrektorów szkół, jeśli było jednogłośnie przegłosowane.  

Pani Dyrektor Elżbieta Wójciak, poinformowała, że tą koncepcję przekazała do 

wydziału edukacji.  

Przewodniczący komisji Bogusław Babicz -mam trzy dokumenty, podpisane 

firmowane przez uprawnione osoby. Koncepcję przygotowaną przez Naczelnika 

Wydziału Edukacji i dwa pisma podpisane przez dyrektorów szkół. Innych 

dokumentów w tej sprawie nie ma.  

Radny Jarosław Sorys, z tego co naczelnik poinformował to interesują nas 

tylko i wyłącznie szkoły ośmioklasowe. Postępujemy wbrew dwóm dyrektorom 

szkół, PSP Nr 1 w Jadownikach i PSP w Sterkowcu.  

Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak, odpowiedział, że wbrew ich woli ale 

należy wziąć pod uwagę jedno- który dyrektor stanie i powie jednoznacznie na 

forum placówki, że on nie chce szkoły ośmioklasowej.  

Radny Jarosław Sorys, wyraził Pan Naczelnik zdanie, że szkoła nie może być 

samodzielną, jeśli nauka będzie w klasach od 1-4 a kiedy może być samodzielną? 

Kiedy by była od 1-5?!  

Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak, pełno ciągowa od 1-8.  

Przewodniczący komisji Bogusław Babicz, poinformował, że w projekcie ustawy 

dopuszcza się w pewnych przypadkach szkoły podstawowe o mniejszej liczbie 

oddziałów.  

Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak, jest taki zapis, lecz jest kwestia 

jego interpretacji. Nie potrafię zinterpretować tego zapisu w sposób 

jednoznaczny. Może być bezpośrednio uzgodniona z organem nadzoru. W tej 

ustawie jest wiele sprzecznych ze sobą zapisów.  

Radny Krzysztof Bogusz, poruszył kwestie propozycji, która została 

przedstawiona. Jest stanowisko Rady Rodziców, nie ma stanowiska kadry jak 

oni się będą odnosić do tej propozycji. Radny rozmawiał z panią dyrektor na 

temat tego co mogą zaproponować oraz na temat problemów jakich ma szkoła. 

Pojawił się między innymi pomysł, aby dodatkowy oddział przedszkolny, aby 

rozdzielić dzieci młodsze od starszych na bazie tego obiektu który dysponują. 

Starają się odbudować zaufanie do szkoły, zwiększyć liczbę dzieciaków. 



Kilkadziesiąt dzieci jest poza obwodem. Umożliwienie dzieciom ze Sterkowca 

z edukacji przedszkolnej. Na pewno będzie musiała się wypowiedzieć 

społeczność lokalna. Gdyby był obwód Sterkowiec-Wokowice to byłby większy 

niż sam Szczepanów. Część mieszkańców z Wokowic i tak zdecyduje, wysłać 

dzieci do Sterkowca. Ma szacunek do szkoły w Szczepanowie, przez wiele lat 

pracowali na swoją pozycję. Przede wszystkim jest też szczęśliwa lokalizacja 

dotycząca części dzieci z Mokrzysk, Przyborowa i Łęk. Z jego strony nie 

podoba się radnemu kwestia likwidacji i włączenia jako fili do Szczepanowa. 

Miejscowości jeśli chodzi o liczbę mieszkańców są porównywalne.  

Radny Kazimierz Sproski nie wie na jakiej podstawie zostały sformułowane te 

pisma, które zostały odczytane. Ani zespół dyrektorów ani zespół, który 

został powołany przez Burmistrza Brzeska nie jest instytucją władną i nie 

może o niczym zadecydować. Może ewentualnie przedstawić jakiś projekt, jakiś 

wariant i tyle. Władną jest tylko rada. W kwestii pism, nie wie czy Ci ludzie 

co się podpisali a są tam ludzie powinni już znać zarysy tej nowej ustawy 

oświatowej, która mówi wyraźnie, że nie tworzy się klas na wsi, jeżeli nie 

ma minimum 8 dzieci a w mieście minimum 12. Na jakiej podstawie 

przedstawiciele ze Sterkowca, chcą utworzyć siódmą, ośmioklasową szkołę na 

bazie trzech, siedmiu i sześciu uczniów w klasach kolejnych, które będą 

następowały po sobie. Na jakiej podstawie?! Oni napisali pismo wbrew ustawie, 

lecz to jest ich sprawa. Następna sprawa- oprócz tego, że wypracowujemy 

jakikolwiek wariant, musimy je przedstawić do konsultacji. Jest to obowiązek. 

Konsultacje powinny być przeprowadzone z osobami zainteresowanymi, bo jest 

w zanadrzu jeszcze jakiś tam okres przejściowy. Ten okres przejściowy, który 

ratuje gminę, ratuje nauczycieli, ratuje uczniów od niebezpiecznych spraw. 

Powinny być przeprowadzone indywidualne rozmowy z rodzicami. Okazuje się, że 

rozbieżność między dziećmi uczęszczającymi do szkoły a obwodem tej szkoły 

jest diametralnie różny. Podał przykład: w Porębie Spytkowskiej nie uczęszcza 

30 % dzieci do szkoły tylko gdzieś indziej, co stanowi 50 dzieci.  

W Mokrzyskach 25 %, to jest następne 50 dzieci, w Jadownikach w PSP Nr 1 35% 

dzieci, w Okocimiu 17 % dzieci, w Buczu 25 %. Jedynie Jasień, Szczepanów 

mają 100%, a szkoła PSP Nr w Brzesku 140%. Następnie poinformował, że milion 

dwieście tysięcy złotych wniosły by te dzieci do szkół, gdzie brakuje. 

Następnie poinformował, że pracownia z prawdziwego zdarzenia kosztuje około 

100 tysięcy złotych w pełni wyposażone obowiązujące programem ośmioklasowym.  



Dokonał omówienia przeliczeń subwencji oświatowej. Dzieci są bezcenną 

wartością, mamy im zapewnić wszelkiego rodzaju warunki. Radni muszą się 

zastanowić, co mogą dzieci zyskać w związku z reforma oświaty, co mogą 

stracić a co mogą uzyskać obywatele, jeśli my zrobimy taką a nie inną sieć 

szkół.  

Pani Dyrektor Elżbieta Wójciak, wyjaśniła, że ten czas przejściowy na pewno 

by pomógł.  

Radny Jarosław Sorys, poinformował, że porównał sobie dane z ostatnich trzech 

lat. Lata 2014-2015 było 500 uczniów w tej chwili jest uczniów 536 o 36 

uczniów jest więcej w PSP Nr 2 w Brzesku i teraz jest o 10 etatów 

pedagogicznych więcej plus 4,42 obsługi. W PSP Nr 3 561 dzieci plus 5 dzieci, 

teraz jest 560 jest tam więcej o oddział przedszkolny 25 dzieci, 7,89 etatów 

a obsługi 7,5 etatu – dodatkowo. Główna baza i problem jest troska  

o nauczycieli.  

Radny Kazimierz Sporski, wyjaśnił, że kiedy on pracował w szkolnictwie  

w klasach integracyjnych byli nauczyciele asystenci, miał tyle samo godzin 

co nauczyciel prowadzący.   

Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak, nie da się jedną miarą wszystkich 

szkół mierzyć. Szkoły, klasy jest różnorodność uczniów, jest różna liczebność 

uczniów w poszczególnych oddziałach. Fakt, że jest w niektórych szkołach 

jest więcej nauczycieli, nie wynika to z dodatkowych zajeść ponadwymiarowych, 

wynika to z potrzeby związanej z decyzją poradni psychologiczno-pedagogicznej 

lub z innych czynników zdrowotnych, którą otrzymuje dyrektor szkoły i musi 

wdrożyć dodając albo dodatkowe godziny dla danego ucznia albo rywalizacje 

albo nauczanie indywidualne domowe. W przypadku PSP Nr 2 w Brzesku są oddziały 

integracyjne, gdzie pracuje po dwóch nauczycieli plus jeszcze specjaliści 

zgodnie z orzeczeniami. Przy niektórych dzieciach muszą być tzw. cienie- 

polega to na tym, że taka osoba musi być przy danym uczniu ze względu na to, 

że to dziecko zrobiło by krzywdę drugiemu dziecku lub samemu sobie.  

W przypadku gdy przyjmowane były dzieci 6-letnie musiał być nauczyciel 

wspomagający. Wyjaśnił, że nie jest się w stanie porównać placówek, wydział 

systematycznie wykonuje analizy, lecz nie da się wszystkiego porównać.  

Radny Jarosław Sorys, wyjaśnił, że nie chodziło mu o porównanie szkół. Chciał 

zapytać czy ta różnica tych dzieci, powoduje zwiększenie o 10 etatów, tylko 

tyle.  



Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak, wyjaśnił, że te 36 dzieci nie 

powoduje o te 10 etatów. Jeśli to były oddziały 1-3 to musiały być podzielone 

na pół, w związku z tym musiało być zwiększone o 4 nauczycieli, a jeśli to 

były 6-latki do każdego oddziału musiał być nauczyciel wspomagający. 

Pozostałe etaty to są związane z innymi uwarunkowaniami. 

Przewodniczący komisji, zapytał członków komisji, czy są jakieś poprawki do 

przedstawionej koncepcji przez Naczelnika, poprosił o wypowiedzenie się, 

dodając, że muszą przyjąć coś konkretnego. Z samej dyskusji nic nie wynika, 

muszą przedstawić do zaopiniowania konkretne propozycje do dyskusji ze 

społecznościami szkolnymi i radami rodziców.  

Radny Kazimierz Sproski, stwierdził, że powinien być drugi projekt tzw. 

przejściowy.  

Przewodniczący komisji Bogusław Babicz poprosił radnego o zaprezentowanie go 

na piśmie. Stwierdził, że nie ma czasu na dyskusje dwa miesiące. Nie można 

wyjść do ludzi z dwoma koncepcjami, ponieważ wywoła się awanturę. Do 

mieszkańców należy wyjść z jedną opracowaną tutaj już koncepcją.  

Radny Jarosław Sorys, powiedział, że na pierwszym spotkaniu Naczelnik 

wyjaśnił, że państwo dyrektorzy wypracują koncepcje. Ta koncepcja zostanie 

przedstawiona. A dział Pana Naczelnika wypracuje drugą koncepcje. My później 

będziemy wiedzieć nad czym pracować, z tych dwóch moglibyśmy zrobić jedną 

koncepcje. Tylko, że na dzień dzisiejszy koncepcja jest jedna. Dlaczego nie 

ma faktycznie koncepcji dyrektorów szkół. Pani Dyrektor mówiła, że dyrektorzy 

zgodzili się na wariant przejściowy- przyjmuje to ale trochę się kłóci to  

z tym co Naczelnik przedstawił.  

Naczelnik Wydziału EKIS Józef Cierniak, oznajmił, że dyrektorzy nie 

przygotowali żadnej koncepcji. Została przedstawiona propozycja pani 

Dyrektor Wójciak, według jej rozeznania. Dyrektorzy przed przedstawieniem 

powiedzieli jednoznacznie- my chcemy szkoły ośmioklasowe i takie jest 

odczucie społeczeństwa.  

Pani Dyrektor Elżbieta Wójciak, dodała, że przed przedstawioną koncepcją 

zaopiniowali pozytywnie okres przejściowy.  

Przewodniczący komisji Bogusław Babicz poprosił o pokazanie dowodów, że ta 

koncepcja została zaopiniowana przez dyrektorów pozytywnie na okres 

przejściowy. Poinformował, że jeśli coś jest zaopiniowane przez różne 

instytucje to wymagane są podpisy. Poprosił o przedstawienie dokumentu, 

protokołu z którego wynika, że dyrektorzy zgodnie jednogłośnie zaopiniowali, 



że będzie to koncepcja na okres przejściowy a przeczą temu pisma, które 

zostały odczytane na posiedzeniu.  

Pani Dyrektor Elżbieta Wójciak- wynik pracy naszego zespołu został przesłany 

do Wydziału EKiS.  

Przewodniczący komisji Bogusław Babicz-proszę pokazać wynik tej pracy.  

Naczelnik Wydziału EKIS Józef Cierniak- nie przesadzajmy. To nie był wynik 

zespołu. Nikt na tym z dyrektorów nad tym nie pracował, tylko słuchał.  

Pani Dyrektor Elżbieta Wójciak- jest protokół, spisany podpisany przez 

dyrektorów, lista obecności wszystkich dyrektorów.  

Radna Maria Kądziołka, zapytała, czy jest jakiś problem aby się zapoznać  

z tym materiałem.  

Przewodniczący komisji Bogusław Babicz-poprosił, aby się zastanowić nad czym 

będzie pracować komisja dalej i poddał pod rozwagę wnioski, jakie nasunęły 

się mu po dyskusji.  

Naczelnik Wydziału EKIS Józef Cierniak, poinformował, że jakiekolwiek 

przedstawianie dwóch koncepcji i wychodzenie poza obręb tej sali jest 

wskazane na niepowodzenie jednej i kłótnia przy drugiej. Dodał, że tak się 

stało w Wokowicach. Wyjaśnił, że jeśli dopuści się drugą koncepcje to prosi 

aby zaprosić wszystkich dyrektoriów szkół na komisje następną, aby się 

wypowiedzieli w tym temacie.  

Podjęto wniosek: 

Komisja postanawia dopuścić pod obrady na następnym posiedzeniu drugą 

koncepcję reformy oświaty dyskutowaną na zespole Dyrektorów szkół.   

Głosowano 4 za, 3 wstrzymujące, 0 przeciw.  

 

Radna Maria Kądziołka, poprosiła, aby w tej koncepcji która została 

przygotowana przez Naczelnika Wydziału EKiS uzupełnić o dane demograficzne, 

tj. ilości dzieci w poszczególnych klasach i w poszczególnych szkołach.  

 

Komisja wnioskuje do Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu o 

uzupełnienie przygotowanej koncepcji reformy oświaty o informację dotyczącą 

liczebności dzieci w poszczególnych klasach oraz szkołach. Głosowano 

jednogłośnie.  

 

(Pełna dyskusja członków komisji znajduje się na płytce CD która stanowi 

załącznik do protokołu).  



 

Ad. 3 Analiza realizacji wniosków komisji za pierwsze półrocze 2016 roku. 

Z powodu braku pracowników do omówienia w/w tematu, członkowie komisji 

przegłosowali o przełożenie tego punktu na następną komisje. Głosowano 

jednogłośnie.  

Ad.4 Analiza projektu budżetu Gminy Brzesko na rok 2017 ze szczególnym 

uwzględnieniem propozycji z zakresu oświaty, kultury i sportu. 

Skarbnik Gminy Celina Łanocha, dokonała omówienia najważniejszych pozycji 

zawartych w projekcie budżetu Gminy Brzesko na rok 2017 tj.(wydatków, 

przychodów, dochodów).  

Poruszono kwestię środków finansowych na remonty w placówkach oświatowych 

oraz zmianę zasad opłatności za 6-letnie dzieci uczęszczające do przedszkola.  

Po dyskusji podjęto wniosek:  

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt Budżetu Gminy Brzesko na rok 2017 

przedstawiony przez Burmistrza Brzeska. Głosowano: 3 za, 3 wstrzymujące, 0 

przeciw.  

Ad. 5 Przyjęcie planu pracy komisji na 2017 rok. 

Temat ten został przełożony na następne posiedzenie komisji.  

Ad. 6 Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji z dnia  

22 listopada 2016r. 

Protokół z dnia 22.11.2016r. został przyjęty jednogłośnie, głosowano 5 za.   

Ad. 7 Sprawy bieżące i wolne wnioski- zaopiniowanie projektów uchwał na 

najbliższą sesję Rady Miejskiej w Brzesku. 

Naczelnik Wydziału EKIS Józef Cierniak, omówił projekt uchwały w sprawie 

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego 

prowadzonych na terenie Gminy Brzesko oraz trybu  i zakresu kontroli 

prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji. 



Komisja zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie projekt uchwały w sprawie trybu 

udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego 

prowadzonych na terenie Gminy Brzesko oraz trybu  i zakresu kontroli 

prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji. 

 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o podjęcie działań niezbędnych do 

zgłoszenia wniosku o dofinansowanie na dostosowanie pomieszczeń w PSP Nr 2 

w Brzesku do oddziałów przedszkolnych. Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zabezpieczenie lokalu mieszkalnego 

dla Pani A.D wynajmującej pomieszczenia w PSP Nr 1 w Jadownikach w związku 

z planowanym przeniesieniem i uruchomieniem oddziałów przedszkolnych w tej 

szkole. Głosowano jednogłośnie.  

 

 

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Bogusław Babicz 

podziękował wszystkim za udział i zamknął posiedzenie. 

Posiedzenie trwało od godziny 12:00 do godziny 16:00
  

 

                                                                                                             Przewodniczący 

              Komisji Oświaty Kultury i Sportu 

                      Rady Miejskiej  w Brzesku 

 

                       mgr Bogusław Babicz 

 
 

 

 

Protokół opracowała: 

 

mgr Joanna Szczepka 

Inspektor UM w Brzesku 

 

 

 

 


