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Rada Miejska w Brzesku 
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 

Protokół nr 3/2019 

3 Posiedzenie w dniu 4 lutego 2019  

Obrady rozpoczęto 4 lutego 2019 o godz. 08:00, a zakończono o godz. 10:00 tego samego 

dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 5 członków. 

Obecni: 

1.      Franciszek Brzyk 

2.      Piotr Duda 

3.      Barbara Górczewska 

4.      Karol Mróz 

5.      Bartłomiej Turlej Przewodniczący komisji  

Ponadto udział w posiedzeniu wzięli: 

1.      Zastępca Burmistrza Brzeska Grzegorz Brach; 

2.      Naczelnik Józef Cierniak; 

3.      Radna Anna Lubowiecka, 

4.      Radny Rafał Cichoński  
 

 

Ad.1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

 

Posiedzeniu komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Radny Bartłomiej 

Turlej.  Przewodniczący Komisji otworzył obrady komisji i  powitał wszystkich zebranych 

na posiedzeniu komisji. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad komisji. 

Lista obecności stanowi załącznik  do protokołu Nr 1 .  

Ad.2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

 

Przewodniczący Komisji Bartłomiej Turlej   przedstawił proponowany porządek 

posiedzenia komisji jak niżej: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

3. Analiza uchwały Rady Miejskiej w sprawie dostosowania sieci szkół prowadzonych 

przez Gminę Brzesko do nowego ustroju szkolnego – zapoznanie się ze stanowiskiem 

Kuratora Oświaty w tym zakresie; 
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4. Informacja związana z dalszym wdrożeniem reformy szkolnej na terenie Gminy 

Brzesko - zapoznanie się z przyjętymi w Gminie Brzesko rozwiązaniami  związanymi 

z  funkcjonowaniem systemu oświaty po wprowadzeniu reformy oświaty; 

5. Wolne wnioski i zapytania – zaopiniowanie  projektów uchwał i pism skierowanych do 

komisji.  

6. Zamknięcie posiedzenia Komisji. 

Uwag do porządku obrad komisji brak. Porządek posiedzenia komisji został przyjęty stanowi 

załącznik nr 2.   

Ad.3. Analiza uchwały Rady Miejskiej w sprawie dostosowania sieci szkół 

prowadzonych przez Gminę Brzesko do nowego ustroju szkolnego – zapoznanie się ze 

stanowiskiem Kuratora Oświaty w tym zakresie; 

 

Dyrektor Wydziału EKiS Józef Cierniak  omówił projekt uchwały jw. Przedstawił wyniki 

prac związanych z ustaleniem sieci obwodów szkolnych szkół podstawowych  na terenie 

Miasta i Gminy Brzesko. Do chwili obecnej funkcjonują obwody szkolne  uchwalone na 

mocy uchwały podjętej w 2017 roku.  

Radna Barbara Górczewska zapytała, czy rodzice dzieci z Osiedla Ogrodowa i bloków na 

Osiedlu Ogrodowa zostali poinformowani o wprowadzeniu zmian w obwodach szkolnych, że 

bloki zostaną ponownie dołączone do obwodu szkolnego PSP nr 2. Czy rodzice dzieci z ul. 

Legionów Piłsudskiego nr 1-17 wiedzieli, że dzieci będą uczęszczać do PSP nr 1 , a nie Nr 3  

oraz, czy kierowali prośby by dzieci zostały w obwodzie PSP nr 3. 

Dyrektor Józef Cierniak odpowiedział, że dopiero taka informacja zostanie przekazana do 

Przewodniczących zarządów Osiedli celem poinformowania rodziców.  

W dyskusji omówiono  temat  przyłączenia  ul. Legionów Piłsudskiego nr 1-17 do obwodu PSP 

nr 1  i możliwości zmiany tego obwodu. 

Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach wyjaśnił, że w chwili obecnej ten obwód tak 

funkcjonuje i dzieci tak uczęszczają do szkoły. 

Radny Franciszek Brzyk  odniósł się w dyskusji  do obecnie funkcjonujących obwodów 

szkolnych  i możliwości zmiany tych obwodów, jednak wcześniej należy wziąć pod uwagę 

historię, położenie geograficzne szkół. Brzesko jest miastem 18 tysięcznym  i 3 szkoły 

podstawowe są nam niezbędnie potrzebne.  

Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach przedstawił komisji zarządzenie Burmistrza Brzeska 

w sprawie  ustalenia limitu klas pierwszych w poszczególnych szkołach podstawowych w 

Gminie Brzesko oraz propozycji utworzenia Centrum Usług Wspólnych – na czym  ta 

reorganizacja będzie polegać , przy założeniu, że takie rozwiązanie przyczyni się zapewne do 

obniżenia kosztów  funkcjonowania szkół. 

Radny Franciszek Brzyk  przedstawił jakie funkcje  i możliwości są zawarte w programie 

Vulcan , gdzie kilkanaście lat temu była możliwość  wdrożenia tego programu w  placówkach 

oswiatowych gminy.  
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Radny Rafał Cichoński stwierdził, że skoro   zaplanowane zostało utworzenie oddziałów 

zerowych przy PSP nr 1 w Brzesku zasadnym jest i bardzo potrzebnym  utworzenie placu 

zabaw dla dzieci tym bardziej, ze jest odpowiednie miejsce do tego przewidziane. 

Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach odpowiedział, że w tym zakresie prowadzone są już 

rozmowy,  temat ten zostanie zrealizowany.  

Następnie Radny Rafał Cichoński poruszył temat liczebności i naboru do klasy VII w PSP nr 

1 w Brzesku  i możliwości utworzenia takiej klasy od nowego roku szkolnego. 

Po dyskusji przewodniczący zaproponował podjęcie wniosku o treści: 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia projektu planu sieci 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzesko, a także określenia 

granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzesko od 

dnia 01.09.2019 r. Głosowano  3 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące  

 Ad.4. Informacja związana z dalszym wdrożeniem reformy szkolnej na terenie Gminy 

Brzesko - zapoznanie się z przyjętymi w Gminie Brzesko rozwiązaniami związanymi z 

funkcjonowaniem systemu oświaty po wprowadzeniu reformy oświaty; 

 

Dyrektor Józef Cierniak  przedstawił komisji według załącznika do protokołu informacje na 

temat opracowanego raportu i co zostało w nim zawarte. Raport stanowi załącznik nr 3.  

W dyskusji poruszono temat możliwości  utworzenia klas językowych w szkołach 

podstawowych i inwestycji gminy w 4 letni okres nauczania języków obcych w formie 

rozszerzonej. 

Dyrektor Józef Cierniak  przedstawił propozycje i założenia w zakresie zwiększenia liczby 

oddziałów przedszkolnych w zespole szkolno – przedszkolnym w Brzesku Nr 2  i zespole nr 2 

w Jadownikach. Ponadto omówił projekt uchwały w sprawie   Przekształcenia Publicznego 

Przedszkola Nr 1 w Brzesku, polegającego na utworzeniu w jego miejsce oddziałów 

wyniesionych PP nr 4 im. Jana Brzechwy w Brzesku oraz propozycje dalszego funkcjonowania 

stołówek szkolnym, temat ten jest w chwili obecnej na etapie dyskusji. 

Radna Barbara Górczewska zapytała, czy nauczyciele i obsługa przedszkola nr 1  nie stracą 

pracy po włączeniu w przedszkole nr 4. 

Dyrektor Józef  Cierniak odpowiedział, że  żadne ruchy kadrowe nie są przewidziane  

zarówno wśród nauczycieli jak i pracowników obsługi. 

Radny Franciszek Brzyk przybliżył wyliczenia kosztów związanych  z utrzymaniem jednego 

dziecka w przedszkolu nr 1  oraz w przedszkolu nr 4 po jego rozbudowie . Radny zaproponował 

przeniesienie dzieci do budynku przedszkola nr 4 , a stary budynek przeznaczyć dla potrzeb 

osiedla.  

Dyrektor Józef Cierniak przybliżył  jakie będą przypuszczalne koszty  rozbudowy 

przedszkola nr 4. Ponadto pan dyrektor zwrócił uwagę na bardzo pilną do wykonania  i ważną 
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sprawę jaką jest przeniesienie  oddziału zerowego z budynku PSP w Okocimiu do budynku 

Domu Ludowego.  

Więcej uwag i zapytań do przedstawionego Raportu nie zgłoszono.   

 Ad. 5. Wolne wnioski i zapytania – zaopiniowanie projektów uchwał i pism 

skierowanych do komisji. 

 

Projekt uchwały   Przekształcenia Publicznego Przedszkola Nr 1 w Brzesku, polegającego na 

utworzeniu w jego miejsce oddziałów wyniesionych PP nr 4 im. Jana Brzechwy w Brzesku. 

Został omówiony w pkc. 4 porządku posiedzenia komisji. 

Opinia komisji do projektu uchwały jw. : 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Przekształcenia Publicznego 

Przedszkola Nr 1 w Brzesku, polegającego na utworzeniu w jego miejsce oddziałów 

wyniesionych PP nr 4 im. Jana Brzechwy w Brzesku. Głosowano jednogłośnie  

Ad. 6. Zamknięcie posiedzenia Komisji. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący komisji Bartłomiej Turlej zamknął 

obrady komisji zwołanej na dzień 4 lutego 2019 roku.  

Obrady trwały od godz. 8.00 -10.00 

Pełna dyskusja członków komisji – płyta CD stanowi załącznik do protokołu.  

Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu  

Rady Miejskiej w Brzesku 

 mgr Bartłomiej Turlej    

 

 

 

 

 

 

Przygotował(a): Inspektor Marta Kółkowska Zespół do Spraw Samorządowych  

 

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  

 


