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Protokół Nr 34/2009
Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku
odbytego w dniu 23 czerwca 2009 roku
w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Brzesku .

Posiedzeniu komisji przewodniczył radny Józef Kubas przewodniczący
komisji. Udział wzięli członkowie komisji oraz goście zaproszeni wg. załączonej listy
obecności.
Przewodniczący komisji powitał wszystkich przybyłych na posiedzenie komisji

i

przedstawił proponowany projekt porządku posiedzenia– został przyjęty jednogłośnie
jak niżej:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Ocena

stanu

bezpieczeństwa

w

Gminie

Brzesko

ze

szczególnym

uwzględnieniem bezpieczeństwa w placówkach oświatowych.
3. Przygotowania do letniego wypoczynku

dzieci i młodzieży z terenu Gminy

Brzesko.
4. Rozpatrzenie pism wpływających do komisji, zaopiniowanie projektów uchwał
na sesję Rady Miejskiej w miesiącu czerwcu

2009 roku.

Ad.1 Protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu 21 maja 2009 roku
został przyjęty jednogłośnie .

Ad.2. Stan bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych
Gminy Brzesko , funkcjonowanie monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego w
placówkach przedstawił komisji Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak .
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W placówkach oświatowych gminy działa monitoring wewnętrzny i zewnętrzny który
zapobiega i przeciwdziała patologiom wśród młodzieży szkolnej .Według informacji
dyrektorów z poszczególnych placówek oświatowych w bieżącym roku szkolnym tylko
na terenie PSP w Buczu był jeden przypadek wandalizmu .

Komendant Powiatowy Policji w Brzesku Robert Biernat przedstawił komisji
informacje na temat bezpieczeństwa w placówkach oświatowych na terenie gminy
Brzesko. Zdarzają się przestępstwa wśród nieletnich , ilość tych czynów wzrasta z
roku na rok , powrót młodzieży do czynów przestępczych jest widoczna .Niepokojąca
jest również liczba czynów przestępczych związanych z rozprowadzaniem narkotyków
wśród nieletnich.
(Informacja Pana Komendanta stanowi załącznik do protokołu komisji)

W dyskusji członkowie komisji poruszyli:
Radny Józef Kubas

przedstawił komisji swoje spostrzeżenia i przemyślenia po

obejrzeniu filmu w TVP1 , gdzie realia
można

porównać

radny Kubas

zachowania się amerykańskiej młodzieży

z zachowaniem polskich

rodzin i polskiej młodzieży. Ponadto

zwrócił uwagę na przyjęte w ostatnich latach liberalne wzory dot.

wyjazdu młodych ludzi , uczniów szkół ponagimnazjalnych do pracy za granicą .

W dyskusji głos zabrał dyrektor PG w Jadownikach Pan Tomasz Wietecha który
ustosunkował sie do wypowiedzi pana Komendanta Policji . Zwrócił uwagę na
stosowany system kar dla osób młodocianych .Wg.Pana dyrektora
odnosi

zastosowanie

większy efekt

ostrzeżenia w stosunku do młodego człowieka , jeżeli

ponownie powróci on do realizacji czynów karalnych wówczas takie zdarzenie
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zgłaszane jest na policję i wszczęta zostaje sprawa karna .W chwili obecnej bardzo
duży wpływ na wychowanie młodego człowieka maja media publiczne których nie
jesteśmy jako opiekunowie w stanie ogarnąć, wiec najlepszym zabezpieczeniem
przed zdemoralizowaniem takiego młodego człowieka jest prewencja.

Następnie głos zabrała Pani Agata Kaczmarczyk psycholog szkolny PSP Nr 3 w
Brzesku , przedstawiła komisji wg. załącznika do protokołu, ocenę stanu
bezpieczeństwa w PSP Nr 3 w Brzesku .

Po wysłuchaniu Pani psycholog Przewodniczący Komisji Józef Kubas stwierdził
że w prawie w każdej placówce oświatowej występują takie problemy jak SP Nr 3 i
w każdej placówce są utrzymywane kontakty z policja brzeską , ale najważniejsze
jest to ze młodzież traktuje

wiele działań /zachowań/ zgodnych z tendencjami

światowymi , a nie zawsze zgodnych z normami

obowiązującymi w naszym

państwie.

Pan Komendant Robert Biernat

zwrócił

uwagę ,że w jego komendzie

funkcjonuje komórka której zadaniem jest bliski kontakt ze wszystkimi szkołami z
terenu gminy Brzesko .Ponadto w szkołach funkcjonują etaty psychologa i pedagoga
którzy maja za zadanie nas wspomóc. W obecnych czasach bardzo dużo instytucji
zajmuje się profilaktyką ,policja również kładzie większy nacisk na profilaktykę i
zapobieganie, niż na karanie .Następnie pan komendant podziękował dyrektorom
szkół i pedagogom szkolnym za dotychczasową współpracę .
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Głos zabrała Pani Elżbieta Kural

pedagog w SP w Mokrzyskach , która

przedstawiła komisji jakie są realizowane programy profilaktyczne i zajęcia
pozalekcyjne w SP w Mokrzyskach wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Brzesku.
Dużym utrudnieniem dla szkół jest to że w niektórych szkołach brak jest pedagogów
natomiast w pozostałych pracują niekiedy na ½ etatu. Zaapelowała ,o zatrudnienie
przez szkoły pedagogów i psychologów ,którzy będą

na dzieci i młodzież

oddziaływać profilaktycznie .

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zwrócił uwagę iż w każdej placówce
oświatowej winien być monitoring , nawet w tych małych placówkach zwiększyłoby
to w znacznym stopniu bezpieczeństwo.

Przewodniczący Józef Kubas stwierdził ,ze w takich małych szkołach gdzie uczy
sie np. 110 dzieci jest bezpiecznie i nie ma potrzeby monitorowania. Rzetelna praca
nauczycieli na dyżurach w szkole ,zawsze przyniesie korzystne skutki wychowawcze.
Informacje na temat wykorzystania monitoringu w SP Nr 3,

przedstawiła komisji

dyrektor placówki Dorota Wójcik .Szkoła otrzymała kamery i rejestratory , ale sam
monitoring nie wystarcza

musi być odpowiedzialny w szkole pracownik aby to

wszystko nadzorował , kamery winny być umieszczone w każdym zakątku szkoły jak i
przed szkołą .

Dyrektor PG Nr 1 Bogusław Biernat

przybliżył jak system monitoringu

zewnętrznego i wewnętrznego działa w jego placówce .Bardzo duże znaczenie dla
szkoły ma monitorowanie obiektu w godzinach popołudniowych kiedy szkoła juz nie
pracuje .
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Radny Franciszek Brzyk zwrócił uwagę że w obecnym czasie młodzież szkolna
szczególnie ze szkół ponagimnazjalnych

jest bardzo agresywna i wulgarna ,mniej

się boi. Jeżeli nic się w tym temacie nie zmieni, to naprawdę będzie żle. My nic nie
zmienimy , musi być zmieniony system w Polsce a i w samych rodzinach winna być
większa dyscyplina .Nic nam nie pomoże ani sprzęt ani elektronika należy bardziej
skupić się

na pracy z młodzieżą

i zajęciach profilaktyczno-wychowawczych .

Ponadto radny poprosił o wskazanie w których szkołach brak jest świetlic .

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk nie zgodził się z wypowiedzią swojego
przedmówcy uważa, że monitoring w szkołach jest bardzo potrzebny.

Dyrektor Tomasz Wietecha

zwrócił uwagę, że na zajęcia pozalekcyjne

przychodzą ci uczniowie którzy nigdy czynów karalnych nie popełniają , jeżeli w
szkole jest zamontowany monitoring to i zdarzeń karalnych jest dużo mniej. Szkoła
powinna być rozliczana za bezpieczeństwo uczniów .Jego szkoła spełnia wszystkie
warunki szkoły bezpiecznej .

Radny Józef Kubas zapytał dyrektorów gimnazjów: Czy istnieją takie momenty w
szkołach , że są zdarzenia karalne ale nie są one zgłaszane na policję?
Na zapytanie odpowiedzieli kolejno dyrektor PG w Jadownikach Tomasz Wietecha i
Komendant Robert Biernat .
Ponadto pan Komendant

poruszył problem związany z bezpieczeństwem dowozu

młodzieży do Gimnazjów .Czy nie ma takiej możliwości aby w gminie ustalić zasady
dowozu tych dzieci a szczególnie ile dzieci powinno być przewożone w autobusie.
W chwili obecnej w jednym autobusie przewozi się około 110 dzieci, rodzice piszą
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liczne petycje bo twierdzą że jest zagrożone bezpieczeństwo tych dzieci przy takiej
dużej ilości pasażerów.

Naczelnik Józef Cierniak odpowiedział że przy przewozie dzieci do gimnazjów,
najważniejszą kwestią jest

opieka wychowawcza

, wsiadanie i wysiadanie z

autobusu uczniów .Należy to zorganizować tak aby

był zapewniony porządek i

bezpieczeństwo .

Radny Franciszek Brzyk stwierdził , że wiele można zmienić ale wiąże się to z
kosztami .Należy mieć wyznaczony priorytet. Mówiliśmy kiedyś na komisji, o zadbaniu
o szkoły wiejskie , teraz mówimy o potrzebie zatrudniania w każdej szkole pedagoga
zwiększeniu bezpieczeństwa dowozu dzieci do gimnazjów, monitoringu – wszystkie
te sprawy można uregulować ale na to wszystko są potrzebne pieniądze i to wcale
nie takie małe. Dyrektor sam bez zabezpieczonych środków nie dokona niczego.
Dyrektorzy szkół winni wszystkie wnioski w sprawie potrzeb zgłaszać do nas jako
Komisji Oświaty, a my winniśmy się skupić nad tym co jest ważniejsze do wykonania
musimy się skupić nad tym co jest dla nas priorytetem.

Radny Józef Kubas stwierdził ,że uczestnictwo

w życiu młodzieży

jest bardzo

ważne. Szkoda tylko że o wielu sprawach ważnych tylko się mówi , a kontakt z
dziećmi i młodzieżą polega tylko i wyłącznie na wyłożeniu teorii w czasie lekcji, a
nie

obopólnym

współdziałaniu

podczas

przerw

międzylekcyjnych

pozalekcyjnych ,wycieczek itp. Tutaj jest bardzo dużo do
młodzieżą trzeba
rodzinny.

,zajęć

zrobienia .Z dziećmi

i

ciągle rozmawiać .Tych problemów nie rozwiązuje wogóle dom
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Na zakończenie dyskusji przewodniczący komisji radny Józef Kubas podziękował
wszystkim za przybycie na posiedzenie komisji , przygotowanie informacji i ich
przedstawienie.

Opinia

komisji:

bezpieczeństwa

Komisja
w

zapoznała

placówkach

się

z

informacjami

oświatowych

Gminy

na

temat

Brzesko

,

przedstawionymi przez przedstawicieli szkół, Komendanta Powiatowego
Policji ,Naczelnika Wydziału EKiS i ocenia obecny stan pozytywnie.

Korzystając z obecności na posiedzeniu komisji Dyrektora PG w Jadownikach Pana
Tomasza Wietechy , komisja

wysłuchała wyjaśnień pana dyrektora do pisma

złożonego przez Panią Celinę Olchawa zam. Jadowniki, która w imieniu mieszkańców
ulic Kozuba i Szkolnej wnosi do Pana Burmistrza o likwidację uciążliwości w postaci
hałasu ze strony korzystających z boiska sportowego przy PG w Jadownikach.
Materiały dot. prowadzonej korespondencji przez Pana Dyrektora Wietecha w tym
temacie

stanowią

załącznik

do

protokołu

komisji.

Odbyło

się

w

dniu

22 czerwca br. spotkanie w tej sprawie z udziałem zainteresowanej Pani Celiny
Olchawa oraz pana Naczelnika Dobranowskiego i Inspektora Michała Kosteckiego.
Wypracowaliśmy propozycje pewnych rozwiązań –przedstawił jakie /notatka ze
spotkania stanowi załącznik do protokołu komisji/.

Radna Maria Kucia przypomniała ,że dwa lata temu komisja oświaty była w tej
samej sprawie na wizji lokalnej w PG w Jadownikach podjęto wówczas wniosek aby
pan dyrektor obsadził teren boiska szkolnego

żywopłotem ,krzewami

które w
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obecnym czasie znacznie by urosły i tym samym zatrzymywałyby hałas z boiska .Do
chwili obecnej w tym temacie nic nie zostało zrobione , rodzi się pytanie dlaczego ?

Opinia komisji: Zapoznano się z pismem Pani Celiny Olchawa

zam.

Jadowniki dot. likwidacji uciążliwości w postaci hałasu ze strony boiska
sportowego przy PG w Jadownikach ,oraz wyjaśnieniami i ustaleniami w
tej sprawie przedstawionymi komisji

przez

Pana

Dyrektora PG w

Jadownikach Tomasza Wietecha .

Ad.3. Przygotowania do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu
Gminy Brzesko.
Pani Małgorzata Białka pracownik BOSiR w Brzesku przedstawiła komisji

wg.

załącznika do protokołu informację na temat wakacyjnych promocji na brzeskim
basenie dla dzieci, młodzieży i dorosłych .(materiały dołączono do protokołu)
Ponadto komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości informacje na temat
organizacji

letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z Gminy Brzesko przygotowane

przez MOK, MOPS, PiMBP Wydział Oświaty.

•

Opinia komisji: Komisja zapoznała się z informacjami na temat
organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Gminie
Brzesko

,przedstawionymi

przez

MOK,

MOPS,

PiMBP,

BOSiR

Naczelnika Wydziału EKiS .

•

Wniosek komisji: Komisja Oświaty zwraca się z prośbą do Burmistrza
Brzeska o przedstawienie przez Wydział EkiS jeden raz na kwartał
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wniosków placówek oświatowych Gminy ,dotyczące organizacji i
funkcjonowania tych placówek.
Głosowano 4 za,1 wstrzymujący

Ad.4.W sprawach bieżących komisja rozpatrzyła :
•

Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała komisja projekt uchwały w
sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad i trybu postępowania
przy nadawaniu tytułów „Honorowy Obywatel Miasta Brzeska „i
„Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska „

•

Komisja zapoznała się z wnioskiem Prezesa TKKF Sokół dot.
zabezpieczenia w budżecie gminy środków finansowych w wysokości
7 tysięcy złotych na remont automatów i torów kręglarskich i
wnioskuje do Pana Burmistrza o zabezpieczenie w budżecie
środków na ten cel. Głosowano jednogłośnie

•

Komisja zapoznała się z odpowiedzią GDDKiA w sprawie wniosku
skierowanego przez mieszkańców Osiedla Kopaliny Jagiełły do Rady
Miejskiej w Brzesku.

Sekretarz Gminy Stanisłąw Sułek poinformował komisję o odbytym w Kuratorium
Oświaty

spotkaniu podsumowującym

zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży w

Gminie Brzesko i przydział stypendiów .Gmina Brzesko zajęła pod tym względem
czołowe miejsce

w województwie małopolskim .Ponadto na najbliższej sesji RM

zostanie wprowadzony pod obrady projekt uchwały
Pani Marii Śledź zam.Jadowniki.

w sprawie odrzucenia skargi
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•

Komisja omówiła temat dot. możliwości finansowych gminy
utworzenia świetlic w

w temacie

placówkach oświatowych w których jeszcze takie

świetlice nie funkcjonują. Naczelnik Józef Cierniak

zwrócił uwagę

że taka

świetlica może zostać utworzona na wniosek rodziców dzieci uczęszczających
do danej szkoły. Ponadto Pan Naczelnik poinformował komisję o zmianach
jakie nastąpią w najbliższym czasie w ZAESiP , w związku z rezygnacją Pani
Dyrektor Helak Zespół ten zostanie przeniesiony do Przedszkola Nr 4 pod
kierownictwo Pani Dyrektor
funkcje głównej księgowej

Obruśnik .Do końca roku kalendarzowego
Zespołu będzie nadal pełnić Pani

Leśniak, ale od nowego roku przechodzi na emeryturę i

Krystyna

musi zostać

ogłoszony konkurs na stanowisko głównej księgowej.

Przewodniczący

Krzysztof

Ojczyk

stwierdził

iż

należy

ujednolicić

oprogramowanie placówek oświatowych w zakresie zarządzania i finansów w jak
najszybszym czasie ponieważ jest to w obecnych czasach najlepsza forma
zarządzania.
Radny Franciszek

Brzyk

przypomniał ,że jest stworzony specjalny program

odpowiedni dla szkół , gdzie cała księgowość jest zawarta w wersji elektronicznej ,
taki

należy wybrać program aby był on

kontabilny z programem w Urzędzie

Miejskim w Brzesku .
Wniosek

komisji

ujednolicenie

:Komisja

wnioskuje

do

Burmistrza

oprogramowania placówek oświatowych

zarządzania i finansów w terminie do 31 grudnia 2009 roku .
Głosowano jednogłośnie

Brzeska

o

w zakresie
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Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Obrady trwały od godziny 10.00- 13.30
Przewodniczący Komisji
Oświaty Kultury i Sportu Rady
Miejskiej w Brzesku
mgr Józef Kubas

protokołowała: Inspektor Marta Kółkowska

