Rada Miejska w Brzesku
Radni - Sesja

Protokół nr V/2019
V NadzwyczajnaSesja w dniu 6 lutego 2019
Obrady rozpoczęto 6 lutego 2019 o godz. 14:00,
a zakończono o godz. 16:06 tego samego dnia
W posiedzeniu wzięło udział 21 członków.
Obecni:
1. Barbara Borowiecka
2. Franciszek Brzyk
3. Ewa Chmielarz-Żwawa
4. Rafał Cichoński
5. Marcin Ciurej
6. Jadwiga Dadej
7. Piotr Duda
8. Barbara Górczewska
9. Marek Górski
10. Maria Kądziołka
11. Leszek Klimek
12. Maria Kucia
13. Adam Kwaśniak
14. Anna Lubowiecka
15. Zbigniew Łanocha
16. Karol Mróz
17. Bogusław Sambor
18. Jarosław Sorys
19. Kamil Trąba
20. Bartłomiej Turlej
21. Adrian Zaleśny
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu druk nr 1, 2, 3

1.

Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka otwarła obrady V nadzwyczajnej Sesji Rady
Miejskiej w Brzesku, kadencji 2018 – 2023 zwołaną na dzień 6 lutego 2019 r. i stwierdziła, że obrady
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sesji są prawomocne, gdyż zgodnie z lista obecności - na ogólną liczbę 21 radnych, w sesji uczestniczy
21 radnych.
Serdecznie powitała Wysoką Radę, Pana Burmistrza Tomasza Latochę, Pana Grzegorza Bracha
Zastępcę Burmistrza, Panią Skarbnik Celinę Łanocha, Pana Sekretarza Gminy Stanisława Sułka,
Radcę Prawną Urzędu Miejskiego Panią mecenas Stanisławę Dziadoszczyk, Panią Prezes Związku
Nauczycielstwa Polskiego, przedstawicieli jednostek pomocniczych Gminy Brzesko w osobach Pań
i Panów Sołtysów oraz Pań i Panów Przewodniczących Zarządów Osiedli oraz Dyrektorów Szkół.
Powitała wszystkich Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Brzesko, pracowników Urzędu
Miejskiego, mieszkańców oraz wszystkie te osoby, które nie wymieniła z imienia i nazwiska oraz
sprawowanej

funkcji,

a

którzy

są

dzisiaj

z

nami.

Powitała

przedstawicieli

mediów,

a szczególnie serdecznie powitała wszystkich tych, którzy są z nami dzięki transmisji sesji.
Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka
poinformowała, że obrady Sesji Rady Miejskie w Brzesku są transmitowane i nagrywane. Wydano
stosowne instrukcje – klauzule informacyjne, które są umieszczone:


w Biuletynie Informacji Publicznej,



na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brzesku;



na drzwiach wejściowych na Salę Obrad;



na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

2. Przedstawienie porządku obrad.
Przewodnicząca

Rady

Miejskiej

Maria

Kądziołka

przedstawiła

projekt

porządku

obrad

V nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Brzesku zwołanej na dzień 6 lutego 2019 r., tj.
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Analiza projektu 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 – podjęcie 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.
4. Informacja związana z dalszym wdrożeniem reformy szkolnej na terenie Gminy Brzesko - zapoznanie
się z Raportem o stanie oświaty na terenie Gminy Brzesko

z uwzględnieniem aktualnych danych

demograficznych.
5. Analiza projektu 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 – podjęcie 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.
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4. Informacja związana z dalszym wdrożeniem reformy szkolnej na terenie Gminy Brzesko - zapoznanie
się z Raportem o stanie oświaty na terenie Gminy Brzesko

z uwzględnieniem aktualnych danych

demograficznych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie Przekształcenia Publicznego Przedszkola Nr 1 w Brzesku, polegającego
na utworzeniu w jego miejsce oddziałów wyniesionych Publicznego Przedszkola Nr 4 im. Jana
Brzechwy w Brzesku;
6. Zamknięcie obrad sesji.
Zapytała czy są uwagi do przesłanego porządku obrad sesji – UWAG BRAK, zał. Nr 4
Przewodnicząca Rady Miejskiej przeszła do pkt 3 porządku obrad.
3. Analiza projektu 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 – podjęcie 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.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka poinformowała, że wszyscy dostali materiały na
dzisiejszą sesję jak również o odbytym posiedzeniu Komisji Oświaty. Poprosiła Przewodniczącego
Komisji Oświaty Kultury i Sportu Pana Bartłomieja Turleja o przedstawienie wniosków z Komisji.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Bartłomiej Turlej przedstawił opinie podjęte na
posiedzeniu Komisji zwołanej na dzień 4 lutego 2019 r. odnośnie pozytywnego zaopiniowania projektów
uchwał: w sprawie Przekształcenia Publicznego Przedszkola Nr 1 w Brzesku, polegającego na
utworzeniu w jego miejsce oddziałów wyniesionych Publicznego Przedszkola Nr 4 im. Jana Brzechwy
w Brzesku; 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.
Następnie Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka poprosiła Dyrektora Wydziału Edukacji
Kultury i Sportu o wprowadzenie do tematu.
Dyrektor

Wydziału

Edukacji

Kultury

i

Sportu

Józef

Cierniak

przedstawił

informację

z procesu legislacyjnego jaki przebiegał w związku z wprowadzeniem nowego systemu oświaty od 2017
roku. Nad pracami pracował Zespół w którego skład wchodzili Radni, Dyrektorzy szkół, pracownicy
administracyjni urzędu, Związki Zawodowe. Zadaniem Zespołu było opracowanie i przygotowanie
wariantów wprowadzenia nowego systemu oświaty dogodnych dla wszystkich. Zespół stworzył kilka
wariantów jednak na spotkaniu w Kuratorium Oświaty uzyskaliśmy informację, że jednoznacznie należy
wybrać wariant w którym droga dziecka do szkoły jest jak najkrótsza. Dyrektor Józef Cierniak
poinformował również o procesie tworzenia szkół podstawowych na bazie gimnazjów bez możliwości
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przenoszenia dziecka między klasami. Na bazie gimnazjów musiało nastąpić przekształcenie w szkoły
podstawowe ośmioklasowe bez możliwości wymiany uczniów między szkołami. Prowadzono również
rozmowy

z

nauczycielami

i

rodzicami

na

bazie

których

powstał

projekt

uchwały

o tzw. obwodach szkolnych. W terenach wiejskich obwody dotyczyły Sołectw. Jadowniki podzielono na
dwie granice tak jak to było w 1999 r. Natomiast granice w mieście Brzesko pokrywają się z rokiem
1999.
Z inicjatywy radnych z Jadownik oraz w wyniku wizyt Komisji Oświaty, stwierdzono, że Przedszkole na
ul. Wschodniej w Jadownikach nie spełnia podstaw do istnienia tam przedszkola gdyż ulokowane ono
było w budynku prywatnym nie spełniającym wymogów architektonicznych. W związku z tym
przystąpiono utworzenia w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Brzesku oddziałów przedszkolnych i
włączeniu ich do Szkoły Podstawowej nr 2 w związku z czym powstały 2 oddziały przedszkolne.
Przez Dyrektora Józefa Cierniaka został poruszony również problem Szkoły Podstawowej
Nr 1 w Brzesku, gdzie zarzucano że po reorganizacji pracownicy tej szkoły stracą pracę, że będzie mało
oddziałów. Poruszane było wiele problemów. Odbyło się kilka spotkań w Szkole Podstawowej Nr 3 oraz
Szkole Podstawowej Nr 1. Po uzgodnieniach przeszły dwa oddziały do Szkoły Podstawowej Nr 1.
Równocześnie został ogłoszony nabór do klasy O jak również do klasy 1 w Szkole Podstawowej Nr 1.
Dyrektor Józef Cierniak poinformował również, że rok temu zrodził się pomysł, aby dokonać rewizji
przyjętych wcześniej obwodów szkolnych. Przedstawił, że rewizja ta miała polegać na wyłączeniu z
obwodów Szkoły Podstawowej Nr 2 bloków: 14, 15, 16, 42 i 44 jak również dokonać podziału ul.
Legionów Piłsudskiego od nr 1-17 oraz ulic Solskiego od 1-16 i ul. Szarych Szeregów i przyłączenie ich
do obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1. Podjęta została stosowna uchwała jednak Małopolski
Kurator Oświaty wystosował pismo w tym zakresie informując, że akceptuje plan sieci publicznych
przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brzesko, a także granic obwodów w okresie od 1 września
2017 do 31 sierpnia 2019 z zastrzeżeniem wyłączenia z planowanego obwodu Publicznej Szkoły
Podstawowej Nr 1, Osiedla bloków 14, 15, 16, 42 i 44 i pozostawienie ich nadal w obwodzie Publicznej
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzesku. Powodem wniesionego zastrzeżenia jest wydłużenie dzieciom
zamieszkałym w w/w blokach drogi dojścia do szkoły oraz nie zapewnienie opiekuna przy przejściu
przez jezdnię przy ul. Bartosza Głowackiego do Szkoły Podstawowej nr 1.
Dyrektor Cierniak naświetlił jakie jeszcze zagrożenia towarzyszyły by dzieciom udającym się do Szkoły
Podstawowej nr 1 w Brzesku. Poinformował, że w związku z tym, iż Kuratorium Oświaty przesłał
zastrzeżenia, Rada Miejska powinna się zastosować do nich i podjąć stosowna uchwałę jednak tak się
nie stało. W związku z tym na dzień dzisiejszy obowiązuje Uchwała Rady Miejskiej w Brzesku podjęta
w 2017 roku i obowiązuje do 31 sierpnia 2019 roku. W związku z tym, że Rada Miejska jest władna do
podejmowania stosownych uchwał została przygotowana i przedstawiona Komisji Oświaty uchwała w
tym zakresie jak również zostały wzięte pod uwagę uwarunkowania o których poinformował Kurator
Oświaty. Po podjęciu uchwały przez Radę Miejską zostanie ona ponownie zaopiniowana przez
Małopolskiego Kuratora Oświaty. Po otrzymaniu tej opinii Rada Miejska w Brzesku podejmie ostateczna
Uchwałę która będzie obowiązywała od 1 września 2019 r.
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Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka podziękowała Dyrektorowi za przedstawione
informację jak również zapytała Pana Zastępcę Burmistrza Grzegorza Bracha o chęć wprowadzenia do
tematu.
Zastępca Burmistrza podziękował informując, że na tym etapie nie chce zabierać głosu.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka otwarła dyskusję.
W dyskusji wzięli udział:
Radny Jarosław Sorys – zadał pytanie odnośnie nowego projektu uchwały czy zmiana obwodów
granic odnosi się tylko do bloków na Osiedlu Ogrodowa numerów które były odczytane czy są jeszcze
jakieś inne zmiany.
Dyrektor Józef Cierniak udzielił odpowiedzi na zadane pytanie i wyjaśnił, że w pierwszym względzie
brany był pod uwagę zarzut Małopolskiego Kuratora Oświaty. Poinformował również, że dokonano
również przeglądu wszystkich ulic, które ewentualnie powstały w tym okresie lub dokonano zmian nazwy
ulic. Reszta uchwały pozostała bez zmian.
Radna Barbara Borowiecka – odniosła się do przedstawionego planu sieci szkół. Na wniosek rodziców
wnosi poprawkę dotyczącą 3 ulic: ulic Legionów Piłsudskiego od nr 1-17 oraz ulic Solskiego od 1-16
i ul. Szarych Szeregów i przyłączenia ich do obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3.
Dyrektor Józef Cierniak udzielił odpowiedzi i wyjaśnił kwestię bezpieczeństwa dzieci jak również
poinformował, że były już uzgodnienia w tym zakresie i spotkania. Poinformował że Komisja Oświaty
zaopiniowała tą propozycję, która była przedstawiona.
Radna Barbara Borowiecka – odniosła się do wypowiedzi Dyrektora Józefa Cierniaka. Zgłosiła
argumenty rodziców i poinformowała o składaniu skargi przez rodziców w tej sprawie do Kuratora.
Zawnioskowała o wniesienie poprawki i wykreślenie z obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 ulic
Legionów Piłsudskiego od nr 1-17 oraz ul. Solskiego od 1-16 i ul. Szarych Szeregów, przyłączenie ich
do obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3.
Dyrektor Józef Cierniak odniósł się do wypowiedzi Pani Barbary Borowieckiej odnośnie dużego
obwodu i największego zaludnienia. Przedstawił również sytuację w szkołach dotyczącą przeludnienia
i ilości oddziałów w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Brzesku.
Radny Adam Kwaśniak – wniósł uwagę do propozycji wniosku Pani Barbary Borowieckiej odnośnie
ul. Legionów Piłsudskiego i Solskiego.
Radny Bogusław Sambor – zwrócił uwagę odnośnie wypowiedzi Dyrektora Józefa Cierniaka
dotyczącej potrzeby 2 szkół w Gminie Brzesko. Poprosił o doprecyzowanie wypowiedzi czy chodzi
o potrzebę 2 szkół czy 3.
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Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach – poinformował, że sesja została zwołana w celu przywrócenia
spokoju rodzicom, nauczycielom i mieszkańcom. Poinformował, że będą 3 szkoły, a podział ma na celu
przede wszystkim odtworzenie na nowo naboru do klas ośmioklasowych i aby 3 szkoły w Brzesku
funkcjonowały na najwyższym poziomie jak również proporcjonalnego rozłożenia obwodów.
Poinformował o objeździe szkół w którym dokonano przeglądu zaplecza i możliwości lokalowych szkól.
Burmistrz Tomasz Latocha – poinformował, że nie ma zamiaru likwidacji jakiejkolwiek szkoły.
W zmianie chodzi tylko o komfort uczniów.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka zapytała Radnej Barbary Borowieckiej czy jej
wniosek dotyczący przedstawionego wykreślenia ulic jest wnioskiem formalnym.
Radny Jarosław Sorys – odniósł się do odpowiedzi Dyrektora Józefa Cierniaka gdzie następuje
zmiana w obrębie bloków na ul. Ogrodowej. Poinformował, że temat był analizowany na wcześniejszych
posiedzeniach komisji i sesji Rady Miejskiej.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka poprosiła o sprawdzenie kworum po czym poddała
pod

głosowanie

formalny

wniosek

Radnej

Barbary

Borowieckiej

to

jest

wykreślenie

z obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 ulic Legionów Piłsudskiego od nr 1-17 oraz
ul. Solskiego od 1-16 i ul. Szarych Szeregów, przyłączenie ich do obwodu Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 3.
Głosowano w sprawie:
Wniosek Radnej Barbary Borowieckiej o wykreślenie z obwodu PSP Nr 1 ul. Legionów Piłsudskiego od
nr 1-17 oraz ulic Solskiego od 1-16 i ul. Szarych Szeregów, przyłączenie ich do obwodu PSP nr 3.
Wyniki głosowania
ZA: 2, PRZECIW: 12, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 7, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (2)
Barbara Borowiecka, Maria Kądziołka
PRZECIW (12)
Franciszek Brzyk, Rafał Cichoński, Piotr Duda, Leszek Klimek, Maria Kucia, Adam Kwaśniak, Anna
Lubowiecka, Karol Mróz, Bogusław Sambor, Kamil Trąba, Bartłomiej Turlej, Adrian Zaleśny
WSTRZYMUJĘ SIĘ (7)
Ewa Chmielarz-Żwawa, Marcin Ciurej, Jadwiga Dadej, Barbara Górczewska, Marek Górski, Zbigniew
Łanocha, Jarosław Sorys
Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Pana Kamila
Trąbę o odczytanie przedmiotowej uchwały.
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Głosowano 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.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 6, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (14)
Franciszek Brzyk, Rafał Cichoński, Jadwiga Dadej, Piotr Duda, Maria Kądziołka, Leszek Klimek, Maria
Kucia, Anna Lubowiecka, Karol Mróz, Bogusław Sambor, Jarosław Sorys, Kamil Trąba, Bartłomiej
Turlej, Adrian Zaleśny
PRZECIW (1)
Adam Kwaśniak
WSTRZYMUJĘ SIĘ (6)
Barbara Borowiecka, Ewa Chmielarz-Żwawa, Marcin Ciurej, Barbara Górczewska, Marek Górski,
Zbigniew Łanocha
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku Maria Kądziołka stwierdziła, że uchwała 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. – została podjęta;
Uchwała nr V/41/2019 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. – stanowi załącznik do
protokołu druk Nr 5

4. Informacja związana z dalszym wdrożeniem reformy szkolnej na terenie Gminy Brzesko zapoznanie się z Raportem o stanie oświaty na terenie Gminy Brzesko z uwzględnieniem
aktualnych danych demograficznych.

W dyskusji wzięli udział:
Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach – przedstawił sytuację oświatową dotycząca spadku liczby
uczniów i trudnej sytuacji pracowników w szkołach tj. nauczycieli, administracji i obsługi. Poinformował,
że taka sytuacja spowodowana jest sytuacją likwidacji gimnazjów z dniem 31 sierpnia i jest ona w całym
kraju. W związku z tym zostały przeanalizowane wszystkie dane i zostało zlecone przygotowanie

str. 7

zestawienia o liczbie zajęć i godzin jak również o liczbie nauczycieli, pracowników obsługi i administracji
tak aby była jasność sytuacji. Poinformował, że subwencja kształtowana jest na jednego ucznia a nie
na oddział. Dodał, że podjęte są działania które poprawią sytuację w szkołach. Poprosił Dyrektora
Józefa Cierniaka o przedstawienie raportu.
Przewodnicząca

Rady

Miejskiej

Maria

Kądziołka

poprosiła

Dyrektora

Józefa

Cierniaka

o przedstawienie tylko ważniejszych spraw z raportu, gdyż został on przesłany do wszystkich drogą
e-mailową.
Dyrektor Józef Cierniak przedstawił opracowany raport o stanie brzeskiej oświaty. Poinformował, że
nie będą dokonywane żadne zmiany ograniczenia czy likwidacji szkół. Wyjaśnił i przedstawił przesłany
raport i sytuację w szkłach.
Burmistrz Tomasz Latocha poinformowała, że każdy dostał raport więc jeśli są pytania to prosi
o zadawanie pytań i kontynuowanie omawiania raportu w pytaniach.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka otwarła dyskusję nad raportem oświatowym.
Radny Rafał Cichoński odniósł się do przesłanych danych. Zapytał odnośnie liczby dzieci w szkołach.
Ile uczniów będzie chodziło do Szkoły Podstawowej Nr 1, ile do Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły
Podstawowej nr 3.
Dyrektor Józef Cierniak udzielił odpowiedzi i poinformował o panującej sytuacji i liczbie oddziałów
w szkołach oraz o sytuacji dotyczącej zatrudnienia nauczycieli. Poinformował również o sytuacji jaka
może panować po naborze do szkół po 1 września.
Radna Ewa Chmielarz-Żwawa zadała pytanie odnośnie doposażenia szkół w klaso-pracowniach
w szkołach wiejskich oraz poruszyła temat doposażenia i remontów stołówek szkolnych, gdyż
Ministerstwo ogłosiło taki program.
Dyrektor Józef Cierniak udzielił odpowiedzi, że zostały przesłane już materiały do szkół i przeszkoli
odnośnie ogłoszonego programu. Wyjaśnił również problem doposażenia szkół w klaso-pracowniach.
Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach odniósł się do tematu doposażenia stołówek i poinformował
o kwocie jaka może dotrzeć z programu do szkół. Poinformował, że odbyło się spotkanie z dyrektorami
szkół na którym zostały omówione tematy remontów i doposażenia jak również o stałej kontroli tego
tematu.
Radna Ewa Chmielarz-Żwawa zadała ponownie pytanie czy są wyposażone klaso-pracownie
w szkołach wiejskich i czy będą doposażone.
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Dyrektor Józef Cierniak udzielił odpowiedzi, że klaso-pracownie mamy wyposażoną w Mokrzyskach
i częściowo w Szkole Podstawowej nr 3 w Zespole Szkół Jadownikach i Szkole Podstawowej Nr 1. Będą
systematycznie doposażane wszystkie placówki szkolne.
Radny Adam Kwaśniak zadał pytanie ile nauczycieli starci pracę lub ilu przejdzie na emeryturę
w przyszłym roku szkolnym.
Dyrektor Józef Cierniak udzielił odpowiedzi i przedstawił sytuację kadrową wśród nauczycieli
i pracowników obsługi w szkołach. Poinformował, że niepokojące jest to że ok 30-40 nauczycieli starci
pracę jak naświetlił temat nauki przez nauczycieli zgodnie z kwalifikacjami.
Radny Jarosław Sorys odniósł się do tematu programu Ministerstwa na doposażenie stołówek
i znajomości zapotrzebowania w szkołach. Poruszył również temat doposażenia placówek w kalsopracownie. Zapytał jakim kluczem będzie się szło jeśli chodzi o przedmiotowe doposażenie, czy będzie
brana wielkość szkół pod uwagę. Kolejnym poruszonym tematem był przedstawiony raport przez
Dyrektora Józefa Cierniaka. Zapytał o koszty inwestycji jakie są podane w przedstawionym raporcie.
Czy spodziewane są jakieś nowe środki. Odniósł się to pomysłu tworzenia oddziału specjalnego i klasy
specjalnej, że jest to dobry pomysł.
Dyrektor Józef Cierniak odniósł się do zapytań Radnego Jarosława Sorysa, Wyjaśnił kwestię
doposażenia i remontu w szkołach i najpilniejszych potrzeb w szkołach.
Burmistrz Tomasz Latocha w nawiązaniu do tematu poinformował, że należy mieć świadomość,
że kwota jaka została przyznana jest mała. Poinformował, że należy podejść to tego systemowo,
a wszystko jest monitorowane na bieżąco.
Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach poinformował, że program „pracownie” też nie ma dużych
środków finansowych jak również poinformował o terminach składania wniosków.
Radny Adam Kwaśniak odniósł się do kwestii utarty pracy przez nauczycieli. Zadał pytanie ile
nauczycieli znajdzie zatrudnienie w szkołach średnich i czy były prowadzone w tym temacie rozmowy
z Panem Starostą.
Burmistrz Tomasz Latocha poinformował, że są umówieni na rozmowy. Poinformował, że Starosta
wraz z Rada Powiatu maja pomysły w kwestii oświaty.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka zapytała czy są jeszcze jakieś zapytania po czym
poinformowała, że sesja jest po to, aby wyciszyć to co dzieje się na mediach społecznościowych
i wyciszyć pewne sprawy, które są nagłaśniane i nieprawdziwe.
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Następnie Przewodnicząca poinformowała, że Rada Miejska zapoznała się z raportem o stanie oświaty
na terenie Gminy Brzesko z uwzględnieniem danych demograficznych i przyjęła ją do wiadomości.
5. Podjęcie uchwały w sprawie Przekształcenia Publicznego Przedszkola Nr 1 w Brzesku,
polegającego na utworzeniu w jego miejsce oddziałów wyniesionych Publicznego Przedszkola
Nr 4 im. Jana Brzechwy w Brzesku;
W dyskusji wzięli udział:
Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach poinformowała, że odbyli wizje w jednym i w drugim
przedszkolu oraz o przeprowadzonej ankiecie wśród rodziców odnośnie przedłużenia pracy
w Przedszkolu Nr 1 w Brzesku jak również naświetlił temat wyniesienia oddziałów Publicznego
Przedszkola Nr 4.
Radny Jarosław Sorys odniósł się do wypowiedzi Zastępcy Burmistrza, że po części uzyskał już
odpowiedź czy ktoś nie straci pracy i czy nie zostaną okrojone etaty jak również poruszył temat
stanowiska Dyrektora Przedszkola.
Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach udzielił dodatkowych wyjaśnień i poinformował, że nikt nie straci
pracy oraz że zostaną wydłużone godziny pracy dla osób które pracują w przedszkolu.
Radny Jarosław Sorys (Ad Vocem) zadał pytanie odnośnie zaplecza kuchni czy nadal zostanie czy
zostanie zlikwidowana.
Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach wyjaśnił, że kuchnia zostanie gdyż jest dobrze przystosowana
i dwie osoby które tam pracują dalej pozostaną.
Radny Bogusław Sambor odniósł się do tematu kuchni w przedszkolu. Poinformował, że wcześniejsza
dyskusja dostarczyła mu już odpowiedzi na to pytanie.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka zapytała czy ktoś jeszcze chce zabrać głos.
Ze względu na brak pytań zamknęła dyskusję i poprosiła Wiceprzewodniczącego Adriana Zaleśnego
o odczytanie przedmiotowej uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie Przekształcenia Publicznego Przedszkola Nr 1 w Brzesku, polegającego
na utworzeniu w jego miejsce oddziałów wyniesionych Publicznego Przedszkola Nr 4 im. Jana
Brzechwy w Brzesku;
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Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (18)
Barbara Borowiecka, Franciszek Brzyk, Rafał Cichoński, Marcin Ciurej, Jadwiga Dadej, Piotr Duda,
Barbara Górczewska, Marek Górski, Maria Kądziołka, Leszek Klimek, Maria Kucia, Anna Lubowiecka,
Karol Mróz, Bogusław Sambor, Jarosław Sorys, Kamil Trąba, Bartłomiej Turlej, Adrian Zaleśny
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Ewa Chmielarz-Żwawa, Adam Kwaśniak, Zbigniew Łanocha
Uchwała nr V/42/2019 w sprawie Przekształcenia Publicznego Przedszkola Nr 1 w Brzesku,
polegającego na utworzeniu w jego miejsce oddziałów wyniesionych Publicznego Przedszkola Nr 4
im. Jana Brzechwy w Brzesku;– stanowi załącznik do protokołu druk Nr 6
Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka stwierdziła, że uchwała w sprawie Przekształcenia
Publicznego Przedszkola Nr 1 w Brzesku, polegającego na utworzeniu w jego miejsce oddziałów
wyniesionych Publicznego Przedszkola Nr 4 im. Jana Brzechwy w Brzesku; – została podjęta.

6. Zamknięcie obrad sesji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku zamknęła
V Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Brzesku kadencji 2018 – 2023 zwołaną na wniosek Burmistrza
Brzeska - zał. Nr 7.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Brzesku

Przygotował(a): Elżbieta Kania

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl
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