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PROTOKÓŁ Nr 10/2016 

 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w 

Brzesku odbytego w dniu  30 sierpnia 2016 r. w sali obrad  Urzędu 

Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51. 

 

W posiedzeniu Komisji 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: 

 

 Naczelnik Józef Cierniak - Wydział Edukacji i Sportu;  

 Grzegorz Wawryka – Burmistrz Brzeska;  

 Przewodniczący RM Krzysztof Ojczyk. 

 Dyrektor MOK Małgorzata Cuber; 

  

 

 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w 

Brzesku otworzył Przewodniczący komisji radny Bogusław Babicz.  

Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad komisji. 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek obrad 

komisji  zawarty w zaproszeniu.  

 

1. Informacja na temat przygotowania Brzeskich Placówek 

Oświatowych do pracy w roku szkolnym 2016/2017. 

2. Ocena pracy świetlic osiedlowych i wiejskich na terenie Gminy 

Brzesko. 
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3. Przyjęcie protokołów z posiedzenia komisji odbytych w dniach 15 

lipca i 3 sierpnia 2016 r.( Protokoły są dostępne do wglądu w 

Biurze Rady Miejskiej). 

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski rozpatrzenie pism skierowanych 

do komisji i projektów uchwał. 

 

Porządek obrad komisji  przegłosowano jednogłośnie. 

Ad.1. Informacja na temat przygotowania Brzeskich Placówek 

Oświatowych do pracy w roku szkolnym 2016/2017. 

 

Naczelnik Józef Cierniak przedstawił komisji informacje na temat 

przygotowania szkół  i przedszkoli do nowego roku szkolnego, oraz 

Zespołu Szkół w Jadownikach, pod względem organizacyjnym i 

remontowym. 

Pan Naczelnik Józef Cierniak  poinformował iż wszystkie placówki 

oświatowe zarówno szkoły jak i przedszkola są przygotowane do nowego 

roku szkolnego. W dniu wczorajszym odbyło się  spotkanie dyrektorów 

szkół w tym temacie. Zespół w Jadownikach wszystkie sprawy 

proceduralne są dograne. Burmistrz powierzył stanowisko dyrektora 

zespołu na okres 10 miesięcy  dyrektorowi Gimnazjum w Jadownikach 

natomiast dotychczasowa pani dyrektor SP nr 2 w Jadownikach będzie 

pełniła funkcje wicedyrektora i do jej kompetencji będzie należał 

nadzór nad szkołą podstawową i oddziałami przedszkolnymi. 

Poinformował o kłopotach z dostępem do  systemu informacji 

oświatowej co spowodowało pewne opóźnienia w dokumentacji, ale  w 

dniu 1 września ten dostęp winien być już odblokowany. Przedstawił 

problemy związane ze zbyt małą liczbą uczniów w klasie 6 w PSP w 

Sterkowcu,  gdzie jest 4 uczniów  i w ciągu najbliższych dni okaże 

się, czy klasa szósta w Sterkowcu będzie nadal, czy też nie. 

Problemy występują również w klasie pierwszej PSP w Porębie  

Spytkowskiej gdzie jest tylko 4 dzieci. Naczelnik przedstawił  

propozycje gminy  w zakresie dowożenia tych dzieci do innych szkół w 

Jasieniu lub w Brzesku jak również propozycje dyrekcji szkoły w tym 

zakresie tj. połączenia nauczania w  klasie pierwszej z drugą jak 

również pozostawienia dzieci z klasy drugiej w klasie pierwszej na 

wniosek rodzica.  

Radny Kazimierz Sproski  stwierdził, że komisja jest po to by pomóc 

Wydziałowi Oświaty i Burmistrzowi w podjęciu odpowiedniej decyzji do 

sytuacji jaka zaistniała w tej chwili. Winniśmy podjąć odpowiednie 

stanowisko tak odnośnie Sterkowca jak i Poręby Spytkowskiej. Wszyscy 

wiemy jaka od lat panuje sytuacja w szkołach i to co w tej chwili 

zaistniało pozwoli nam pomału uporządkować sieć placówek 
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oświatowych. Dyskutowaliśmy wcześniej na komisjach ile powinno być 

minimalnie dzieci by mogła zostać otwarta klasa pierwsza 

ustaliliśmy, że 12 i zostało to wyraźnie zapisane. Postępujmy 

zgodnie z prawem.    

Na zapytanie radnego Bogusława Babicza Naczelnik Cierniak 

odpowiedział, że przyjęta jest ustawowo liczba dzieci w klasie 

pierwszej na wsi 8 , a w mieście 12.  

Radny Bogusław Babicz – odpowiedział, możemy dyskutować i 

zawnioskować by dzieci z Poręby Spytkowskiej zostały skierowane do 

innej placówki , ale ostateczna decyzja i tak należy do rodziców. 

Również pan Burmistrz winien podjąć decyzję i ostatecznie nie 

zgodzić się na łączenie klas bo taka decyzja jest po stronie organu 

prowadzącego. Jeśli chodzi o Sterkowiec i klasę szóstą to należy 

poczekać i sytuacja może się sama rozwiązać gdy rodzice przeniosą 

swoje dzieci np. do Szczepanowa.   

Radny Franciszek Brzyk stwierdził, że bardzo ważna jest tutaj rola 

dyrektora szkoły. To dyrektor w pierwszej kolejności winien 

rozmawiać z rodzicami i tak im tłumaczyć, by to było dobre zarówno 

dla dzieci jak i dla szkoły i gminy. Dyrektor szkoły jest powołany 

jako przedstawiciel gminy i winien nad tym czuwać. 

Radna Barbara Borowiecka  potwierdziła, wypowiedź radnego Brzyka.  

W czasie kiedy komisja dyskutowała przy okazji poprzednich spraw 

były zapewnienia, że dzieci w szkole będą. Jeśli pozostanie w klasie 

szóstej troje dzieci to pozostali rodzice również zabiorą swoje 

dzieci do innych szkół i nie będzie wówczas obciążenia tym stanem 

rzeczy radnych, burmistrza tylko samo się to zweryfikuje. 

Naczelnik Józef Cierniak przypomniał, że rok temu były szerokie 

dyskusje, a teraz widzimy iż rodzice mają inne zdanie na ten temat. 

Ponadto  Naczelnik Józef Cierniak przedstawił komisji informacje 

dot. organizacji pracy w przedszkolach w nowym roku szkolnym tj. 

pierwszy  raz od wielu lat w przedszkolach pozostały wolne miejsca. 

Od nowego roku szkolnego powstały dodatkowo dwa przedszkola w 

Jasieniu i Gimnazjum Katolickim. Utworzenie dodatkowych dwóch 

oddziałów przedszkolnych w SP nr 3 i jednego nr 2 spowodowało, że 

dodatkowo mamy 75 miejsc. 

Radny Franciszek  Brzyk odniósł się do możliwości organizacji 

przedszkola w Okocimiu w istniejącym Domu Ludowym co znacznie 

odciążyłoby brzeskie przedszkola. W Domu Ludowym są wolne 

pomieszczenia, przedstawił warunki lokalowe placówki. 
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Naczelnik Józef Cierniak omówił  działalność oddziałów 

przedszkolnych w SP nr 2 i SP Nr 3 , oraz odpłatności  za 

przedszkole i spraw tych związanych. 

Radny Jarosław Sorys zapytał, prace remontowe w Jadownikach już 

rozpoczęły się, czy jest odpowiednia liczba dzieci na te dwa 

oddziały przedszkolne?, czy  ten oddział przedszkolny z ul. 

Wschodniej przejdzie do szkoły i czy będą jeszcze wolne miejsca dla 

pozostałych dzieci, czy nabór dodatkowy został ogłoszony?.  

 

Naczelnik Józef Cierniak odpowiedział, że w chwili obecnej jest 

oddział przedszkolny , który znajduje się w szkole natomiast po 

skończonym remoncie zostanie przeniesiony oddział z ul. Wschodniej 

będzie to  około 15 października br. Nie został ogłoszony dodatkowy 

nabór, W chwili obecnej bardzo dużo dzieci z Jadownik  chodzi do 

Maszkienic i mamy nadzieję, że w chwili kiedy  utworzymy ten 

dodatkowy oddział te dzieci do nas wrócą. Ponadto na zapytanie 

radnego Sorysa Pan naczelnik zapewnił iż w czasie trwania remontu w 

SP nr 2 nie będzie żadnego konfliktu , który by spowodował, że 

pozostałe dzieci miałyby zakłóconą naukę. 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zapytał, czy pod ten jeden rezerwowy 

oddział są pisemne zapewnienia rodziców. 

Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, w remont i utworzenie 

zespołu szkół włożyliśmy duże środki finansowe i oczekujemy od 

Dyrektorów tej placówki pełnej mobilizacji. Będziemy wymagać ich 

zaangażowania w temat pozyskania dodatkowych dzieci do oddziałów  

przedszkolnych.  

Radna Barbara Borowiecka – bardzo cieszy ją informacja dot. remontu 

łazienek w SP nr 2 , pani dyrektor również wyraziła zadowolenie z 

tego powodu, poprosiła o informacje, czy ten remont się już 

zakończył?. Radna nawiązała również do wniosków zespołu kontrolnego 

dot. wygospodarowania dodatkowych pomieszczeń dla Szkoły Muzycznej. 

Ponadto radna zapytała w sprawie remontu dachu na budynku Gimnazjum 

nr 2, czy remont został wykonany. 

Naczelnik Józef Cierniak odpowiedział, że remont łazienek w  SP nr 2 

zakończył się , nie udało się jednak pozyskać dodatkowych 

pomieszczeń dla Szkoły Muzycznej .Remont dachu na budynku Gimnazjum 

został wykonany. 

W krótkiej dyskusji pomiędzy Przewodniczącym Krzysztofem 

Ojczykiem , Burmistrzem Brzeska oraz radnym Bogusławem Babiczem 

omówiono temat  wykonania projektu  oraz budowy  drugiej bramy 

wjazdowej w SP nr 2 w Brzesku co znacznie ułatwiłoby komunikację w 
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tym terenie. Ustalono, że w chwili obecnej najważniejsze dla szkoły 

były wyremontowane łazienki , nie wiadomo jeszcze jak ostatecznie 

będzie wyglądał nowy system oświaty, temat ten jest znany tak 

Urzędowi jak i Pani Dyrektor. 

Radny Bogusław Babicz zapytał w temacie pozyskanych środków 

finansowych na odnowienie elewacji budynku przedszkola nr 9 w 

Brzesku. Co w tym zakresie zostało wykonane – na zapytanie 

odpowiedział naczelnik J. Cierniak  przedstawił komisji co zostało 

wykonane w ramach tego remontu. 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zapytał w temacie remontu 

pomieszczeń przeznaczonych na Muzeum Ziemi Brzeskiej. 

Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, że remont pomieszczeń 

zostanie do końca roku zakończony , jednak braknie środków 

finansowych na ich wyposażenie. 

Radny Krzysztof Bogusz zwrócił uwagę ,że środki na wyposażenia 

muzealne są do wykorzystania w Ministerstwie Kultury i do końca 

listopada należy złożyć wniosek.  

Do tematu odniósł się Burmistrz -  zostanie to sprawdzone, jeśli 

będą możliwości to gmina będzie aplikować o te środki. Co roku 

robimy jakiś fragment prac związanych z Muzeum – przedstawił zasady 

przeniesienia Wydziału Oświaty do budynku  przy ul. Kościuszki 2. 

Po dyskusji opinia komisji: 

Komisja wysłuchała informacji na temat przygotowania placówek 

oświatowych Gminy Brzesko do pracy w roku szkolnym 2016/2017 i 

pozytywnie ocenia stan przygotowania szkół i przedszkoli do pracy w 

tym roku szkolnym. Głosowano jednogłośnie  

  W dalszej ponownej dyskusji komisja  omówiła temat  zasad  

działalności klasy VI w PSP w Sterkowcu przy 4 dzieci  oraz  naboru 

do klasy pierwszej w PSP w Porębie Spytkowskiej. Komisja  ustaliła 

iż należy przeprowadzić rozmowy z rodzicami obu placówek w tym 

zakresie.  

W dyskusji pojawiło się również ustalenia, że bez ostatecznej 

decyzji Burmistrza nie można powołać klasy pierwszej przy 4 dzieci. 

Należy zaproponować rodzicom dowożenie dzieci do innej szkoły 

ponieważ koszt dowozu uczniów jest niższy niż utrzymanie  klasy 4 

osobowej.  Należy porozmawiać z rodzicami by wysłanie dzieci do 

innej szkoły było dobrowolne. 

Radny Kazimierz Sproski – nie zgodził się z takim stwierdzeniem , 

należy przedstawić rodzicom konkretne propozycje. Tak samo było w SP 



S t r o n a  6 | 9 

 

w Sterkowcu, było zapisanych 11 dzieci, a ostatecznie przyszło ich 

4. 

Naczelnik Józef Cierniak -  stwierdził, że dopóki nie  będzie 

minimalnej liczby 8 dzieci w klasie pierwszej  wskazanej w ustawie 

jest przeciw by tworzyć klasę pierwszą  przy 4 dzieci. Przedstawił 

wyniki przeprowadzonych rozmów z rodzicami  w tym zakresie. Taka 

sytuacja wystąpiła w Porębie tylko w tym roku, za rok będzie 

normalna klasa, a w Sterkowcu nie będzie w ogóle pierwszej klasy. 

Radny Krzysztof Ojczyk uważa, że stanowisko komisji winno być jedno 

iż w przypadku nie osiągnięcia minimum ustawowego do utworzenia 

klasy , organ prowadzący nie powinien tworzyć klas pierwszych , 

stanowisko winno być jasne i klarowne i wnioskuje by takie 

stanowisko poddać pod głosowanie. Decyzja należy do Burmistrza. Ta 

tegoroczna decyzja będzie miała szeroko idące konsekwencje w latach 

następnych w stosunku do wszystkich szkół i wówczas będzie kłopot.   

Przewodniczący komisji Bogusław Babicz odniósł się do propozycji 

wniosku jw. stwierdził, że we wniosku należy zawrzeć  propozycje iż 

„ nie powinno się tworzyć”, my nie mamy kompetencji by wkraczać w 

kompetencje burmistrza , mimo iż jest to opinia komisji. 

Radny Franciszek Brzyk – zapisy w ustawie nie dają dowolności 

burmistrzowi, przepis w ustawie jest taki, a nie inny i w ustawie 

nie pisze nic, że jeśli burmistrz ma finanse to może taką klasę 

utworzyć. 

Przewodniczący komisji Bogusław Babicz zaproponował zapis we wniosku 

„ nie powinno” zamiast” nie tworzy się” . 

Radna Maria Kądziołka – zauważyła, skoro mamy przepisy prawa to po 

co podejmujemy taki wniosek.  

Za propozycją radnego B. Babicza głosowano 4 za, 2 przeciw, 1 

wstrzymujący 

Wniosek komisji: 

W związku z małą liczbą dzieci w klasach pierwszych komisja wyraża 

opinię , że w przypadku nie spełnienia minimalnej liczby uczniów w 

danej szkole podstawowej  nie powinno się tworzyć klas pierwszych. 

Głosowano 4 za, 1 wstrzymujący  

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk stwierdził, że przy takiej małej  

liczbie dzieci należy porozmawiać z rodzicami by się zgodzili na 

konkretne alternatywne rozwiązanie. 
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Radna Barbara Borowiecka przedstawiła Naczelnikowi  Cierniakowi  

problem dziecka w rodzinie zastępczej, które potrzebuje 

indywidualnego nauczania. 

Naczelnik Józef Cierniak jak również pozostali członkowie komisji 

przedstawili jakie są możliwości rozwiązania problemu. 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poruszył temat urlopów dla 

poratowania zdrowia nauczycieli. 

Ad.2. Ocena pracy świetlic osiedlowych i wiejskich na terenie Gminy 

Brzesko. 

 

Dyrektor MOK Małgorzata Cuber przedstawiła komisji informacje na 

temat jw. informacja stanowi załącznik do protokołu. 

W dyskusji nad sprawozdaniem omówiono: 

- rozważono możliwości utworzenia świetlicy w Wokowicach ,radny 

Krzysztof Bogusz  poinformował, że były propozycje by świetlicę w 

Wokowicach powierzyć Stowarzyszeniom tam działającym , gmina winna 

ogłosić konkurs  na prowadzenie świetlicy w Wokowicach , należy 

zrobić to pilotażowo na bazie dwóch miejscowości Wokowice i Okocim, 

natomiast radny Franciszek Brzyk przybliżył jak kiedyś funkcjonowała 

świetlica w Okocimiu i możliwości utworzenia nowej natomiast 

świetlice, które obecnie funkcjonują należy pozostawić na  

dotychczasowych zasadach, 

Radna Barbara Borowiecka poinformowała komisję o dobrej współpracy z 

Młodzieżową Radą Gminy , poprosiła o przekazanie informacji dot. 

działalności Rady Seniorów. 

 Ponadto w dyskusji z udziałem Pani Dyrektor MOK Małgorzaty 

Cuber komisja omówiła sprawy organizacyjne związane z utworzeniem 

Muzeum Ziemi Brzeskiej- remontem lokalu, wyposażeniem lokalu i  

możliwości składania wniosków o środki unijne na ten cel. 

Po dyskusji komisja podjęła wnioski o treści: 

1. Komisja po wysłuchaniu informacji przedstawionej przez Panią 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury pozytywnie ocenia 

działalność świetlic na terenie Gminy Brzesko. Głosowano 

jednogłośnie 

  

2. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zabezpieczenie  w 

budżecie gminy  na rok 2017  z  działu - przeciwdziałanie 

alkoholizmowi środków finansowych na realizację  programów 

związanych z prowadzeniem świetlic w tych miejscowościach i 
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osiedlach gdzie nie funkcjonują świetlice stacjonarne, w celu  

ich prowadzenia przez organizacje pozarządowe w formie 

otwartego konkursu ofert. Głosowano jednogłośnie 

Ad.3. Przyjęcie protokołów z posiedzenia komisji odbytych w dniach 

15 lipca i 3 sierpnia 2016 r.( Protokoły są dostępne do wglądu w 

Biurze Rady Miejskiej). 

  

Komisja przyjęła protokoły z komisji odbytych w dniach: 

 Protokół z dnia 15 lipca 2016 roku został przyjęty 

jednogłośnie; 

 Protokół z dnia 3 sierpnia 2016 roku został przyjęty 

jednogłośnie. 

 

Ad.4. Sprawy bieżące i wolne wnioski: 

Radny Bogusław Babicz zgłosił wniosek do projektu budżetu roku 2017  

by w celu poprawienia komunikacji i bezpieczeństwa wokół szkoły PSP 

Nr 2 w Brzesku  wykonać przebudowę ogrodzenia i bramę wjazdową. 

Komisja poparła propozycje radnego i podjęła wniosek o treści: 

 Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o ujęcie w projekcie 

budżetu Gminy Brzesko na rok 2017 przebudowy ogrodzenia i 

wjazdu  przy PSP nr 2 w Brzesku. Głosowano jednogłośnie  

Komisja zapoznała się z treścią pisma Pani J.P dot. szkód 

wyrządzonych przez dziki.  

Radni przedstawili wnioski pozostałych komisji w sprawie pisma Pani 

J.P. 

Wniosek komisji:  

 Po odczytaniu pisma Pani J.P dot. szkód wyrządzonych przez 

dziki, komisja przyjmuje pismo do wiadomości i zwraca się z 

prośbą do Pana Burmistrza Brzeska o zorganizowanie spotkania z 

Kołami Łowieckimi z terenu Gminy Brzesko  by ponownie 

przedstawić uciążliwość problemu i podjęcie stosownych 

koniecznych rozwiązań. Głosowano jednogłośnie   

Radna Maria Kądziołka Przewodnicząca Rady Seniorów – poinformowała, 

że Prezydium  rady Seniorów spotyka się cyklicznie, jest bardzo dużo 

spraw , które chcemy uregulować.Dokładne sprawozdanie z działalności 

Rady Seniorów  przedstawi na sesji Rady Miejskiej. 
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Na tym posiedzenie  komisji zostało zakończone. 

Obrady komisji trwały od godz. 8.00 – 10.10   

 

Pełna dyskusja członków komisji w poszczególnych tematach 

znajduje się na nośniku informacji  (płyta CD), która znajduje się  

w aktach komisji. 

 

Przewodniczący Komisji  

Oświaty Kultury i Sportu RM w Brzesku  

 

        …………………………………………………………………………………. 

 Bogusław Babicz  

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół sporządziła: 

Inspektor  

Marta Kółkowska 

Biuro Rady  Miejskiej  


