
Protokół Nr 38/2009

Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku 

odbytego w dniu  25 września   2009 roku.

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 

przedstawicieli  szkół,  dyrektorów  szkół  w  Szczepanowie  i  Nr  2  w  Brzesku,  pedagogów 

szkolnych i  Panią  Psycholog z  PSP Nr 3 w Brzesku P.  A.Kowalczyk,  członków komisji 

przedstawił proponowany projekt porządku posiedzenia. Dodatkowo w  ostatnim punkcie Pan 

Informatyk  Bogdan  Kopeć  przedstawi  komisji  sprawozdanie  z  działalności  Brzeskich 

Hotspotów.  Porządek  posiedzenia  ze  zmianami  został  przyjęty  jednogłośnie  i  stanowi 

załącznik do protokołu komisji.

Ad. 1.  Protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu 21 sierpnia 2009 roku został 

            przyjęty  jednogłośnie.

Ad. 2.    Problemy dydaktyczno- wychowawczo-opiekuńcze w placówkach oświatowych 

              w Gminie Brzesko. 

Radny Józef Kubas  przypomniał, że komisja wielokrotnie na swoich posiedzeniach 

dyskutowała na temat rozwoju dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach. 

Jednym z założonych celów było zwiększenie liczby zajęć z kultury fizycznej w szkołach 

i przedszkolach. Od nowego roku szkolnego została powołana w SP nr 2 w Brzesku klasa 

sportowa, poprosił panią dyrektor Urszulę Białka  o przybliżenie tematu.



Dyrektor PSP nr 2 w Brzesku Urszula Białka wyjaśniła komisji, że powołanie klasy 

sportowej  było  pomysłem nauczycieli  lekcji  wf.  W klasie  sportowej  uczniowie  mają  10 

godzin tygodniowo zajęć z wf. Ten program będzie kontynuowany w klasach IV-VI, są to 

zajęcia z piłki siatkowej. O przyjęciu do klasy sportowej  wpływ miało w głównej mierze, 

zaliczenie testu sprawnościowego.

Radny Józef Kubas uważa,  że  drugim bardzo ważnym założonym przez Komisję 

Oświaty zadaniem było, podniesienie poziomu nauczania w szkołach języków obcych. Brał 

udział w delegacji do miasta partnerskiego Szazhalombatta. Węgrzy na spotkaniu, byli bardzo 

chętni do współpracy z Gminą Brzesko w tym zakresie. Zauważyliśmy, że w ostatnim czasie 

w naszych szkołach dzieje się dużo dobrego i to nas bardzo cieszy.

Ponadto  Przewodniczący  Komisji  zwrócił  się  do  zaproszonych  na  posiedzeniu  komisji 

dyrektorów  szkół,  pedagogów szkolnych  i  Pani  Psycholog,  aby  pochwalili  się  członkom 

komisji wynikami swojej pracy z młodzieżą.

Następnie  przedstawił  członkom  komisji  i  zaproszonym  gościom  treść  artykułów 

prasowych  dot.  zachowania  się  uczniów  w  SP  i  Gimnazjach.  Około  80  %  wszystkich 

rodziców jest  zadowolonych  ze  szkoły  swoich  dzieci.  Badania  w  szkołach  wykazały,  że 

rodzice nie interesują się swoimi dziećmi, nie chodzą na wywiadówki i chcą, aby to właśnie 

szkoła, a nie oni sami byli odpowiedzialni za ich wychowanie.

Z artykułu zamieszczonego w GK przeczytał iż w jednej z gmin wójt kosztem wybudowania 

drogi połączył uczniów z klas I-III i zajęcia tych trzech klas odbywały się w jednej klasie. Jest 

to nie do pomyślenia aby tak odbywała się nauka i klasy były połączone, jest to bez sensu 

i takie rzeczy nie powinny mieć miejsca w dzisiejszych czasach.

Dyrektor  PSP  w  Szczepanowie   Wojciech  Walasek poinformował  komisję,  że 

w PSP w Szczepanowie  uczy się 83 dzieci.  W szkole jest  zatrudnionych 16 nauczycieli 

w  tym  kilka  osób  na  pełnym  etacie.  Tak  jak  wszędzie  w  szkole  występują  problemy. 
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Miernikiem pracy szkoły jest sprawdzian zewnętrzny. Widoczny efekt naszej dobrej pracy 

jako  szkoły  mieliśmy  w  2007  roku,  kiedy  osiągnęliśmy  jeden  z  najwyższych  wyników 

z egzaminu zewnętrznego. Następnie pan dyrektor przybliżył komisji jaka jest efektywność 

pracy szkoły. Szkoła boryka się z dużym problemem jakim jest brak sali gimnastycznej i to 

właśnie powoduje, że nie mamy większych osiągnięć sportowych.

Jeśli chodzi o organizowane przez gminę rozgrywki sportowe, zwraca na to uwagę ponieważ 

każdy dyrektor będzie rozliczmy z realizacji programu nauczania, a organizacja zawodów od 

rana dezorganizuje prace nauczyciela wf. Pan dyrektor zwrócił się z prośbą do komisji, aby 

ten problem rozpatrzyła, zgodnie ze swoimi kompetencjami.

Pan dyrektor przybliżył jakie w PSP w Szczepanowie  są realizowane programy edukacyjne 

i programy profilaktyczno - opiekuńcze. W chwili obecnej ze stołówki szkolnej korzysta 63 

dzieci, są to dzieci które jedzą obiady. Poza obiadem w szkole wydawane jest mleko, herbata 

i owoce.

Radny Józef Kubas zapytał pana dyrektora czy rodzice czynnie uczestniczą w życiu 

szkoły, czy przychodzą na wywiadówki, czy w szkole występuje przemoc wśród uczniów czy 

też nie. 

Dyrektor Wojciech Walasek odpowiedział, że problem przemocy wśród młodzieży 

dotyka  nas  dopiero  w  Gimnazjum,  w  jego  szkole  przemoc  nie  występuje,  ale  poza  nią 

zdarzają się przypadki niszczenia mienia. W rozbojach tych uczestniczy młodzież z różnych 

miejscowości, należy się więc zastanowić czy taka sieć szkół w naszej gminie jest dobrym 

rozwiązaniem.

Dyrektor PSP Nr 2 W Brzesku Urszula Białka przedstawiła komisji wyniki ankiety 

jaka została przeprowadzona wśród rodziców na zebraniu wywiadowczym. Rodzice bardzo 

niechętnie podeszli do tej ankiety, natomiast dzieci w klasach od 1-3 wypowiedziały się, że 

czują się bezpiecznie. Jedyne obawy tych dzieci budzi to przejście koło bloków na osiedlu 

Ogrodowa i garaży ponieważ tam spożywany jest alkohol przez osoby dorosłe. Zdarzają się 

przypadki wyłudzenia pieniędzy, ale typowych pobić nie ma.
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Jeśli  chodzi  o  zachowanie  młodzieży  gimnazjalnej,  z  własnego  doświadczenia  wie  że 

realizacja odpowiednich programów i praca z nimi przyniosłaby efekty, tylko musimy do tej 

młodzieży  wyciągnąć  rękę.  Ponadto,  Pani  dyrektor  przybliżyła  jak  przedstawia  się  nauka 

języków obcych w jej szkole, oraz wymiana młodzieży z miastami zaprzyjaźnionymi.

Burmistrz  Grzegorz  Wawryka ustosunkował  się  do  wypowiedzi  Pana  Dyrektora 

PSP w Szczepanowie w temacie sieci szkół i funkcjonowania Gimnazjów w Gminie Brzesko.

Pani Agata Ciura pedagog PSP w Okocimiu poinformowała komisję, iż nie może 

w chwili obecnej zbyt dużo powiedzieć o pracy w Okocimiu ponieważ pracuje w tej szkole 

dopiero od 1 września br. Z obserwacji jednak może stwierdzić, że trudnościami w każdej 

szkoły  są  zapewne  utrudnione  kontakty   z  rodzicami.  Wzorem  innych  lat  wywiadówki 

w szkołach organizowane są zazwyczaj w godzinach 16.00 -17.00, a jest to czas kiedy rodzice 

jeszcze  pracują.  Ci  rodzice  którzy  chcą,  nie  mogąc  być  obecni  na  wywiadówce,  jednak 

rozmawiają bardzo często z nauczycielami w czasie przerw. Aby dobrze wypełnić wolny czas 

dzieci,  w  szkole  organizowane  są  różnego  rodzaju  kółka  zainteresowań  i  zajęcia 

wyrównawcze. Bardzo dobrze działa świetlica szkolna która pracuje do godziny 16.30.

Pani Agata Kowalczyk Psycholog PSP Nr 3 w Brzesku – poinformowała komisję, 

że od roku czasu pracuje jako Psycholog w PSP Nr 3 w Brzesku i z czystym sumieniem 

stwierdza, że problemów trudnych wychowawczych z naszą młodzieżą jest niewiele. Dzieci 

posiadają pełną pomoc dydaktyczną i opiekę. Przemoc wśród dzieci w szkołach istnieje,  ale 

nie jest ona tak drastyczna, raczej są to słowne przepychanki, nietolerancja dzieci pomiędzy 

sobą.

Około  80  %  rodziców  przychodzi  na  planowe  wywiadówki,  mniej  natomiast 

przychodzą  rodzice  dzieci,  które  mają  np.  problemy  z  nauką  lub  sprawiają  problemy 

wychowawcze.
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Pierwsze  problemy ujawniają  same  dzieci,  potem nauczyciele  i  dopiero  na  końcu 

rodzice, spectrum tych problemów przesuwa nam się do szkół podstawowych. Jeżeli jednak 

jest dobra komunikatywność w rodzinie na linii dziecko – rodzice to takie dziecko ze swoimi 

problemami  sobie  poradzi.  Pani  Psycholog  stwierdziła  po  dotychczasowej  obserwacji,  iż 

nasze dzieci  są  bardzo samotne i  nie  mają kontaktu z  rodzicami w takim stopniu jak by 

chciały, dlatego też bardzo często przychodzą indywidualnie po pomoc do psychologa.

Pani Marzena Łanocha PSP w Jasieniu - po wysłuchaniu dyskusji zgodziła się ze 

stwierdzeniem, że problemy wychowawcze występują nie tylko w Gimnazjach, ale również 

w  szkołach  podstawowych.  W  PSP  w  Jasieniu  są  dzieci  z  Domu  Dziecka,  te  dzieci  są 

trudniejsze w wychowaniu, wcześniej dojrzewają i ma to bardzo duży wpływ na pozostałe 

dzieci.  Dzieci  te  są  bardzo  trudne,  słabsze  w  nauce  i  dezorganizują  pracę  nauczyciela 

w klasie. Tak jak w przypadku pozostałych szkół w naszej szkole  zdarzają się przepychanki 

i wulgaryzmy wśród dzieci.  Jako pedagodzy musimy być przygotowani na to, że ta praca 

nasza w przyszłości nie będzie lżejsza.

W dyskusji z udziałem zaproszonych gości komisja poruszyła :

• Stwierdzono, że każdego rodzica stać jest na to, aby jeden raz zwolnić się z pracy, aby 

wsiąść udział w zebraniu wywiadowczym.

• Każda szkoła ma problemy z rodzicami, rodzice oczekują od szkoły,  aby to szkoła 

była całkowicie odpowiedzialna za wychowanie młodego człowieka.

• Rodzice winni posiadać większy szacunek dla pracy nauczyciela i zadbać o bliższy 

kontakt ze swoimi dziećmi.

Przewodniczący Krzysztof  Ojczyk przybliżył  jak pracuje  świetlica  szkolna w SP 

w  Okocimiu.  Praca  na  tej  świetlicy  jest  prowadzona  dobrze,  dzieci  mają  dużo  zajęć 

dodatkowych i dlatego jako rodzic uważa, że taka świetlica jest bardzo potrzebna.
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Następnie pan przewodniczący zapytał  Panią Kowalczyk czy nie  będzie problemem, aby 

w każdej szkole był na etacie psycholog, bo Pan Naczelnik Wydziału EKIS twierdzi, że nie 

ma takiej potrzeby.

Pani Agata Kowalczyk odpowiedziała, że jej postulatem było i jest, aby w każdej 

szkole był dostępny psycholog. W każdy poniedziałek jako psycholog ma dyżur w PSP Nr 3 

do  godziny  19.00  i  każdy  rodzic  zainteresowany  może  się  umówić  z  nią  na  spotkanie 

w sprawie problemów dziecka. Jeżeli w szkole zajdzie potrzeba rozmowy to będzie obecna na 

spotkaniu  wywiadowczym  z  rodzicami  i  przekaże  im  osobiście  informacje  o  dyżurach 

i możliwości spotkania się. Jeżeli chcemy dbać o dobro dziecka to jeden etat psychologa na 

taką ilość szkół w Gminie jest niewystarczający.

Radny Franciszek Brzyk zaproponował, aby rozważyć czy nie należy dociążyć pracą 

pedagogów pracujących w naszych Gimnazjach.

Dyrektor  Urszula  Białka zaproponowała,  aby  zastanowić  się  nad  utworzeniem 

Ośrodka  Wsparcia  Rówieśniczego,  którego  zadaniem  min.  byłoby  udzielanie  porad 

psychologicznych.

Naczelnik  Józef  Cierniak stwierdził,  że  w  ostatnim  czasie  temat  pomocy 

psychologicznej stał się bardzo modny. Faktem jest, że w niektórych przypadkach to właśnie 

rodzice nie mogą sobie poradzić sami ze sobą, ale nie z dziećmi.  Trudno powiedzieć jak 

propozycja pomocy psychologicznej zostanie odebrana w placówkach wiejskich, proponuje 

aby  nie  tworzyć  dodatkowych  etatów  tylko  przyporządkować  opiekę  psychologiczną 

w placówkach wiejskich psychologom zatrudnionym w Gimnazjach.
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Członkowie komisji uznali, że w  każdej szkole winna być podana do wiadomości 

publicznej  informacja  o  pracy  psychologa  szkolnego  i  możliwości  rozmowy  z  nim,  tak 

informacja  winna  być  przekazana  rodzicom.  Komisja  zobowiązała  Naczelnika  Wydziału 

EKiS o wystosowanie pisma do dyrektorów szkół z taka informacją.

Wniosek komisji:

Komisja  zapoznała  się  z  informacjami  nt.  problemów dydaktyczno  -  wychowawczo-

opiekuńczych w placówkach oświatowych w Gminie Brzesko, na podstawie wypowiedzi 

zaproszonych osób, nauczycieli, dyrektorów szkół pedagogów i psychologów. 

Ad. 3.     Podsumowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w Gminie Brzesko 

               w 2009 roku.

Pani  Magdalena  Rosa   Prezes  Stowarzyszenia  Rehabilitacyjno  –

Kinezjologicznego „Zawsze Aktywni”  przybliżyła komisji  jak prowadzona jest działalność 

Stowarzyszenia, jaki był udział dzieci w tych zajęciach. Stowarzyszenie jest prowadzone na 

zasadach wolontariatu, zajęcia prowadzone są nie tylko w czasie wakacji, ale przez cały rok. 

W zajęciach udział biorą głównie dzieci z rodzin patologicznych i dysfunkcyjnych.

/Sprawozdanie z prac Towarzystwa stanowi załącznik do protokołu/.

Przewodniczący  Krzysztof  Ojczyk zaproponował,  aby  pomyśleć  o  utworzeniu 

Ośrodka  Wsparcia  Rówieśniczego.  Ośrodek Wsparcia  Rówieśniczego przy  współpracy  ze 

Stowarzyszeniem „Zawsze  Aktywni”  byłby  odpowiednim organem  świadczącym pomoc 

dzieciom  i  młodzieży  z  trudnych  rodzin.  Stowarzyszenie  posiada  odpowiednio 

wykwalifikowaną  kadrę  pedagogiczną  i  gdyby  była  taka  wola  to  można  ten  wolontariat 

wykorzystać.
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Dyrektor  MOK  Małgorzata  Cuber oraz  Dyrektor  PiMBP  Maria  Marek 

przedstawiły  komisji  wg.  załączników do protokołu  informacje  na  temat  organizowanych 

zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji w 2009 roku.

Radna  Maria  Kądziołka przewodnicząca  ZO  „Kościuszki  –  Ogrodowa”, 

przedstawiła  komisji  sprawozdanie  z  organizacji  letniego wypoczynku dzieci  i  młodzieży 

zorganizowanego  przez  Zarząd  Osiedla.  Zarząd  Osiedla  organizując  wypoczynek  letni 

zwracał głównie uwagę na to, aby z wypoczynku korzystały całe rodziny. Przyświecał nam 

cel,  aby jak najwięcej  czasu dzieci  i  rodzice spędzali  razem. Podziękowała  Burmistrzowi 

Brzeska za pomoc w organizacji tego wypoczynku.

Opinia komisji:

Komisja  pozytywnie  ocenia  organizację  wypoczynku  letniego  dzieci  i  młodzieży 

w Gminie Brzesko w roku 2009, oraz jednostki organizacyjne Gminy i Stowarzyszenia. 

Głosowano jednogłośnie.

Ad. 4.    Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzesko za I półrocze 2009 

               roku.

Opinia komisji:

Komisja zapoznała się z informacją nt. wykonania budżetu Gminy Brzesko za I półrocze 

2009 roku i przyjęła do wiadomości. Głosowano jednogłośnie.

Ad. 5.     Sprawy bieżące i wolne wnioski.

• Komisja  zapoznała  się  z  pismem  Fundacji  „Trzeźwy  Umysł”  Stowarzyszenie 

Producentów i Dziennikarzy Radiowych  z Poznania o wynikach kampanii „Zachowaj 
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Trzeźwy  Umysł”,  gdzie  wśród  nagrodzonych  znaleźli  się  również  przedstawiciele 

Gminy Brzesko: Wioletta Jędryka, Gabriela Kózka, Krzysztof Palej, Karolina Małek. 

• Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano wniosek PSP Nr 2 w Jadownikach o nadanie 

szkole imienia Księdza Jana Twardowskiego.

•  Komisja zapoznała się z wyjaśnieniami do Uchwały XLV(322)2009 Rady Miejskiej 

w Brzesku z dnia 26 sierpnia 2009 roku  w sprawie likwidacji ZOSiP w Brzesku.

Burmistrz Grzegorz Wawryka polecił Naczelnikowi Wydziału EKiS o zaproszenie na 

kolejne posiedzenie komisji Panią radcę prawnego M. Domagała celem dokładnego 

wyjaśnienia tematu.

• Komisja zapoznała się z wnioskiem TKKF Sokół o zabezpieczenie w budżecie gminy 

środków finansowych na wymianę grzejników w budynku Kręgielni. 

Komisja  uzyskała  informację,  iż  na  powyższe  zadanie  zostały  z  budżetu  gminy 

przekazane i wniosek jest bezprzedmiotowy.

• Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawach:

1) zmian w Statucie Młodzieżowej Rady Gminy Brzesko,

2) zmiany  Statutu  jednostki  budżetowej  pod  nazwą  „Brzeski  Ośrodek  Sportu 

i Rekreacji” w Brzesku, 

3) Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z placów 

zabaw  oraz  terenów  rekreacyjnych  w  granicach  administracyjnych  Gminy 

Brzesko omówił Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk .

Opinia komisji:

Pozytywnie  jednogłośnie  zaopiniowano  projekt  uchwały  w  sprawie  wprowadzenia 

Regulaminu  korzystania  z  placów  zabaw  oraz  terenów  rekreacyjnych  w  granicach 

administracyjnych Gminy Brzesko.

• Omówiono projekt uchwały w sprawie  w sprawie określenia zasad i trybu 
korzystania z obiektów sportowych stanowiących własność Gminy Brzesko.
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Naczelnik  Józef  Ciernia zwrócił  uwagę  ze  w  posiadaniu  Wydziału  jest  opracowany 

szczegółowy pakiet zasad i trybu korzystania z obiektów sportowych przez dyrektorów szkół. 

Zaproponował,  aby  powyższy  projekt  uchwały  odłożyć  na  kolejną  sesję  i  przekazać 

propozycje do radcy prawnego celem wyrażenia opinii prawnej.

• Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XXXV/226/2005  Rady 

Miejskiej w Brzesku z dnia 28 września 2005 roku w sprawie: regulaminu 

przyznawania nagród Burmistrza Brzeska dla nauczycieli za ich osiągnięcia 

dydaktyczno - wychowawcze.

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk omówił projekt uchwały jw. 

Na  poprzednich  komisjach  projekt  uchwały  został  dokładnie  przeanalizowany, 

wątpliwości  niektórych  radnych  budził  zapis  zawarty  w  §  4,  że  prawo  wystąpienia 

z  wnioskiem o przyznanie nagrody Burmistrza Brzeska dla nauczyciela,  przysługuje min. 

radnym. Te wątpliwości zostały jednak rozwiane, radni uznali ostatecznie,  że zapis ten jest 

zasadny.

Radny Franciszek Brzyk jego wątpliwości budzi właśnie treść zapisu w uchwale, że 

radny ma prawo występować z wnioskiem o przyznanie nagrody Burmistrza, nie można tego 

tak ważnego tematu załatwić w ciągu pięciu minut na komisji. Rozmawiał z radnymi, którzy 

na komisjach głosowali nad tym projektem uchwały i mają duże wątpliwości co do tego czy 

radny może mieć takie prawo wniosku. Jest również drugi aspekt prawny, jeżeli mamy zamiar 

zmienić  tą  uchwałę  to  winniśmy  to  zrobić  na  spokojnie  i  taki  był  wniosek  komisji 

Finansowej. 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk odpowiedział, że na komisji Finansowej takiego 

wniosku nie było. Komisja Oświaty jest komisją merytoryczną do opiniowania tej uchwały. 

Jako  wnioskodawca  nie  widzi  żadnego  problemu,  aby  ten  projekt  uchwały  przesunąć  na 
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kolejną sesję, tylko chciałby usłyszeć propozycje, konkretne propozycje komisji, co jeszcze 

należało by zmieniały w regulaminie. Jest autorem przedmiotowego projektu uchwały, zrobił 

to w sposób jak najprostszy, nie negował niczyich uprawnień, które były w starym zapisie. 

Nie  jest  to  kompleksowa  zmiana  i  jeżeli  jest  taka  wola  to  możemy  to  kompleksowo 

przeredagować.

Naczelnik  Józef  Cierniak zaproponował,  aby  się  wstrzymać  z  podjęciem 

przedmiotowej  uchwały  ponieważ  weszło  w  życie  nowe  rozporządzenie,  które  zmienia 

sposób oceny szkoły dyrektora i nauczyciela, jest to tzw. ewaluacja zewnętrzna i ewaluacja 

wewnętrzna. Jest to wszystko w fazie prac.

Radny Franciszek Brzyk uważa, że kryteria przyznawania tych nagród winny być 

określone jasno i czytelnie.

Radna  Maria  Kądziołka –  przyjęte  kryteria  są  dość  czytelne,  nauczyciel  będzie 

oceniany za pracę, za to co zrealizował, co dobrego wprowadził, i w tym miejscu zacytowała 

niektóre zapisy regulaminu. 

Radny Franciszek Brzyk – stwierdził, że nie zgadza się ze swoją przedmówczynią 

ponieważ nie każdy wnioskodawca będzie miał taki sam dostęp do informacji. Są dwie różne 

rzeczy, burmistrz przyznaje nagrody tak jak i dyrektor te nagrody przyznaje, jest to nagroda 

burmistrza i dyrektora. Może sobie powołać organ pomocniczy w postaci komisji o jakiej 

mowa. Regulamin powinien być jasny i czytelny dla wszystkich wnioskodawców oraz osób 

które mogą tą nagrodę otrzymać i w tym regulaminie powinny być te kryteria określone.

W tym momencie te kryteria są najważniejsze, bo winno być wszystko w nich zawarte tak, 

aby  nie  było  żadnych  wątpliwości.  W  tym  przypadku  nie  będzie  wiadome  czy  radny 

zgłaszając taki wniosek to czy ten jego wniosek będzie ważniejszy od pozostałych wniosków. 
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Rozmawiał  na  temat  tego  projektu  uchwały  z  dyrektorami  niektórych  szkół,  uznali  co 

niektórzy że zawarcie w projekcie zapisu, że min. radny będzie wnioskował o nagrodę dla 

nauczyciela nie jest trafny.

Radna  Maria  Kądziołka przedstawiła  zapisy  zawarte  w  projekcie  regulaminu. 

Projekt regulamin jest opracowany, jeżeli wątpliwości radnych budzi zapis, że radni mogą 

wnioskować  o nagrodę dla nauczycieli to wykreślmy ten zapis.

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk nie zgadza się na wykreślenie tego zapisu, gdyż 

nie ma  merytorycznego argumentu  przemawiającego c za jego wykreśleniem.

Radny Józef Kubas – stwierdził iż sam osobiście ma pewne wątpliwości do zapisu 

mówiącego o tym, że radny może wnioskować o przyznanie nagrody, ale nie wiemy kiedy 

będą obowiązywać przepisy o których mówił Pan Naczelnik Cierniak. Przyjmijmy ten projekt 

uchwały, bo zawsze jest możliwość jego zmiany.

Radny Franciszek Brzyk poinformował, iż ze zrozumieniem przeczytał  powyższy 

projekt uchwały, cała istota sprawy polega na tym, że jak przegłosujemy nowy regulamin, 

uzgodnimy te zapisy ze Związkami Zawodowymi, będziemy mieli uzgodniony regulamin już 

ostatecznie, a nie będziemy uzgadniać go za każdym razem.

Radna Maria Kądziołka - wprowadzając powyższe zmiany do regulaminu właśnie 

chodziło o to, aby wnioski danego podmiotu o przyznanie nagrody dla nauczyciela nie były 

zależne od opinii np.  Związków, Rady Pedagogicznej itd. Każdy podmiot składa wniosek, 

który oceniać będzie niezależna komisja. W poprzednim regulaminie dyrektor był związany 

opinią Związków Zawodowych,  Rady Pedagogicznej itd.  i nie mógł nic zrobić.
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Radny  Franciszek  Brzyk w  związku  z  tym,  że  ten  regulamin  i  tak  nie  będzie 

obowiązywał  w  tym  roku,  zgłosił  formalny  wniosek  o  odłożenie  powyższego  projektu 

uchwały na kolejne posiedzenie sesji.

Przewodniczący Krzysztof  Ojczyk zauważył,  iż  należy  uszanować wolę  i  zdanie 

dwóch  poprzednich  komisji,  które  jednogłośnie  zaopiniowały  powyższy  projekt  uchwały. 

Było  3  lata  czasu  aby  przygotować  zmianę  uchwały,  nikt  tego  nie  zrobił,  a  jak  już 

przygotował sam zmianę to jest wówczas wielkie halo. 

Radny Franciszek Brzyk –  stwierdził,  iż  Przewodniczący RM przygotował  sobie 

projekt uchwały i ujął zapis, że do komisji wejdzie np. Przewodniczący Rady Miejskiej.

Przewodniczący  Krzysztof  Ojczyk –  odpowiedział,  że  jeżeli  taki  zapis  radnemu 

przeszkadza to nic nie stoi na przeszkodzie, aby go wykreślić, nigdy w komisji nie był, nie 

pcha się tam, a przewodniczącym Rady Miejskiej całe życie nie będzie. 

Radna Maria Kądziołka zauważyła,  iż  radny Brzyk zaproponował,  iż  przygotuje 

zmiany do  przedmiotowego projektu uchwały,  w związku z  tym przenieśmy podjęcie  tej 

uchwały  na  kolejną  sesję,  którą  przyjmiemy  po  analizie  zmian  zaproponowanych  przez 

radnego Brzyka.

Radny  Adam  Kwaśniak –  uważa,  że  winniśmy  mieć  jako  komisja  również 

wątpliwości do zapisu mówiącego o Związkach  Zawodowych,  bo nie wszyscy nauczyciele 

są  członkami tych związków i wiadomo, że jak będą decydować to będą zabiegać o swoich 

członków. Skoro ZZ mają prawo zgłaszać wnioski to dlaczego  radni nie mają mieć takich 

uprawnień ?
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Radny Franciszek Brzyk wyjaśnił, że ZZ mają prawo wypowiedzieć się co do zasad 

zawartych w projekcie uchwały,  mają zaopiniować projekt  uchwały i  jeżeli  zaopiniują go 

pozytywnie to  na tym ich rola  się  kończy.  Jest  obowiązek ustawowy zaopiniowania tego 

projektu uchwały przez ZZ.

W  sprawach  bieżących  radna  Maria  Kądziołka poruszyła  temat  związany 

z  przeprowadzaną  modernizacją,  przebudową  ulicy  Okulickiego,  szczególnie  studzienek 

kanalizacyjnych stwarzających zagrożenie dla kierowców, oraz pilną potrzebą oznakowania 

nowej  wysepki  jaką  wykonano  przy  Szkole  Podstawowej  Nr  2.  Jest  to  nowa  droga 

i niedopuszczalnym jest, aby studzienki były zaniżone w stosunku do nawierzchni drogi.

Radna zapytała Pana Burmistrza w sprawie dotyczącej budowy du żego sklepu na Os. Jagiełły 

- Czy prawda jest, że na osiedlu Jagiełły powstaje nowy market handlowy ?

Na zapytania radnej odpowiedzi udzielił Burmistrz Grzegorz Wawryka.

Komisja nie zrealizowała przyjętego na wstępie posiedzenia punktu dot. wysłuchania 

sprawozdania z realizacji zadania tj. działalności Brzeskich Hotspotów. Członkowie komisji 

jednogłośnie zaopiniowali wprowadzenie zmiany w porządku obrad komisji jw.

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.

Obrady trwały od godz. 10ºº- 14ºº

Przewodniczący Komisji Oświaty 

Kultury i Sportu Rady Miejskiej 

w Brzesku mgr Józef Kubas

 Protokołowała: Inspektor Marta 

Kółkowska 
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