P R O T O K Ó Ł Nr 45/2010
z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu
w Brzesku odbytego w dniu 23 m a r c a 2010 r o k u.

Rady

Miejskiej

Posiedzenie
komisji
odbyło
się
w
Publicznym
Przedszkolu
Nr1
w Jadownikach. W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz osoby zaproszone na
posiedzenie, według załączonej listy obecności. Obecnych na posiedzeniu komisji przywitała
Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 1 w Jadownikach Marta Łoboda. Posiedzeniu
przewodniczył radny Józef Kubas Przewodniczący Komisji. Witając również zebranych
przedstawił porządek posiedzenia, który członkowie komisji otrzymali wraz z materiałami na
posiedzenie. Zwrócił się z pytaniem czy do przesłanego porządku są uwagi członków
komisji? Uwag brak. W związku z czym poddał pod głosowanie porządek posiedzenia, który
został
przyjęty
jak
niżej
głosami:
4
za,
1 wstrzymał się, 0 przeciw
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Obserwacja zajęć z grupą dzieci starszych w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w
Jadownikach-omówienie lekcji.
3. Analiza funkcjonowania i stan bazy technicznej w przedszkolach prowadzonych przez
Gminę Brzesko.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski-rozpatrzenie pism wpływających do Komisji,
zaopiniowanie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
Radna Maria Kucia, zwróciła uwagę na fakt, że Komisja nie powinna się udać na teren
Przedszkola do dzieci, ponieważ nie mają uprawnień do obserwacji zajęć poza tym nie
posiadają książeczek zdrowia.
Przewodniczący
Komisji
Józef
Kubas,
stwierdził,
że
wszystko
jest
w porządku i nie ma ewentualnych zastrzeżeń, stwierdził, że nie hospitalizują i nie oceniają
lekcji tylko będą się przypatrywać-chodzi o to, żeby to spotkanie miało jakiś sens, będą tylko
zaproszeni Dyrektorzy Przedszkoli, ale można mieć na ten temat inne zdanie.
Ad. 1
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Przewodniczący Komisji Józef Kubas poinformował, że protokół
z posiedzenia
Komisji Oświaty Kultury i Sportu z dnia 19 lutego 2010 roku wyłożony był w Biurze Rady
Miejskiej. W związku z czym zapytał, czy do protokołu są uwagi? Członkowie Komisji nie
wnieśli uwag do protokołu, po czym Przewodniczący Komisji poddał go pod głosowanie.

Następuje głosowanie:
Protokół z dnia 19 lutego 2010 roku został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 4
Przewodniczący Komisji Józef Kubas, rozpatrzył pismo od Państwa Bujaków,
dotyczące
utworzenia
placówki
oświatowej
w
ich
budynku.
Pismo przedstawił Wiceprzewodniczący Franciszek Brzyk.
Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Józef Cierniak, poinformował, że podczas
sesji Rady Miejskiej była złożona interpelacja w tej sprawie. Odbył wizję lokalną z p.
Dobranowskim Naczelnikiem, oglądali budynek. Stwierdził, że po wstępnym rozpatrzeniu
budynku, stwierdzono, że budynek nie nadaję się na placówkę oświatową (przedszkole),
głownie
z powodu bezpieczeństwa- wnętrze domu jest wykonane z drewna-łatwopalne materiały. Do
dyspozycji był by parter i piętro, natomiast są tam też suteryny, jest tam kuchnia-wiązałoby
się to z bieganie z góry do dołu. Jego zdaniem nie nadaje się ten budynek ani na przedszkole
ani na żłóbek, podkreślił, że tym bardziej jeśli chodzi aby tam się znajdował żłóbek, ponieważ
są to dodatkowe przepisy. Uważa, że ten budynek nadaje się na zamieszkanie, że gdyby
Gmina zakupiła na cele mieszkalne, to są oddzielne pomieszczenia, była by wspólna łazienkaale podkreślił ponowienie, że była by mowa tylko na cele mieszkalne.
Radna Maria Kucia, stwierdziła, że załatwiło by to sprawę mieszkań socjalnych lecz 600
tysięcy jest to spora suma a na żłobek się nie nadaję, zwłaszcza z tego powodu, że jest to
budynek piętrowy -dodała Pani Radna.
Radna Maria Kądziołka, stwierdziła, że należy zwrócić uwagę na to, czy budować blok
komunalny czy zainwestować w ten jednorodzinny budynek, uważa, że lepiej jest wybudować
blok
komunalny.
Pani
Radna
zwróciła
się
z zapytaniem do Naczelnika EKiS Józefa Cierniaka w sprawie utworzenia żłobka, dodałajeżeli byśmy utworzyli żłobek, czy dostaje się na to dofinansowanie z Ministerstwa, czy jest
to nasze zadanie własne, ponieważ można było by rozpropagować aby ktoś niepublicznie
otworzył żłobek. Poprosiła, aby przygotować taką informację na następny raz.
Przewodniczący Komisji Józef Kubas, przedstawił i poddał pod głosowanie następującą
opinię:
Po zapoznaniu się z pismem Państwa Bujaków zam. Brzesko, dot. zakupu przez
Gminę Brzesko nieruchomości przy ul. Partyzantów 6 na cele przedszkola osiedlowego ,
komisja negatywnie ustosunkowała się do w. w propozycji. Głosowano 5 za, 0 przeciw, 1
wstrzymujący
Komisja udała się do Przedszkola Nr1 w Jadownikach.
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Ad. 2
Obserwacja zajęć z grupą dzieci starszych w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w
Jadownikach-omówienie lekcji.
Przewodniczący Komisji Józef Kubas, przywitał zaproszonych gości przybyłych do
Przedszkola Nr1 w Jadownikach, podkreślił, że chciał zamknąć temat przedszkoli, poświecili
już w swojej kadencji dość dużo czasu. Przewodniczący podkreślił, że Komisja Oświaty
chciała by się dowiedzieć, jak najwięcej co się dobrego dzieje w przedszkolach.
Dyrektor Przedszkola Nr 1 w Jadownikach-Marta Łoboda, również przywitała
przybyłych Radnych oraz Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Naczelnika
EKiS
Józefa
Cierniaka
oraz
Panie
Dyrektor
z Przedszkoli w Gminie Brzesko Siostry Zakonne oraz Panią Grażynę Skrzekucką, która jest
doradcą metodycznym Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie. Poinformowała, że
zajęcia będą krótkie, w przedszkolu mają dzieci od 3 do 5 lat, zajęcia są do 20 min. zgodnie z
podstawą programową.
Zajęcia grupy starszych-wystąpienie dzieci od 3 do 5 lat
z Przedszkola Nr1 w Jadownikach.
Przewodniczący Komisji Józef Kubas, w imieniu wszystkich gości podziękował Pani, która
prowadziła z dziećmi zajęcia, oraz dzieciom za to, że wprowadzili wszystkich w miły nastrój.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Brzyk, przekazał dzieciom słodycze w
podziękowaniu za zajęcia jakie przygotowali.
Przewodniczący Komisji Józef Kubas, poprosił aby Naczelnik Edukacji Kultury i Sportu
Józef Cierniak wprowadził wszystkich na temat funkcjonowania przedszkoli.
Naczelnik EKiS Józef Cierniak, poinformował, że dosyć nie dawno otrzymali szczegółowe
dane dotyczące funkcjonowania przedszkoli prowadzone przez Gminę Brzesko, omówił w/w
pismo, które stanowi jako załącznik do protokołu. Po analizie poinformował jak wygląda
sytuacja
z przyjęciem dzieci do przedszkola-dodał, że w dalszym ciągu liczba miejsc
w przedszkolach jest niewystarczalna. Naczelnik Józef Cierniak, stwierdził, że przedszkole są
dobrze wyposażone, posiadają kadry kierownicze, które są na wysokim poziomie, dobrze
zaopatrzone są również w pomoce dydaktyczne. Wyraził podziękowanie Radnym a
szczególnie Komisji Oświaty z którą często się spotyka za wyrozumiałość oraz Burmistrzowi
za nie oszczędzenie funduszów i środków tak aby przedszkola mogły funkcjonować na
wysokim poziomie. Poddał propozycję na przyszłość, że we zamian przedszkola można byłby
utworzyć żłobek, gdy była by taka możliwość ale na patrząc aby zamknąć którekolwiek
przedszkole.
Przewodniczący Komisji Józef Kubas, poinformował, że w marę orientują się co się dzieje
w przedszkolach, ponieważ dostają raporty jak również bywają na wizytach w przedszkolach.
Poinformował, że członkowie Komisji otrzymali raport dotyczący placówek oświatowych
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prowadzonych przez Gminę Brzesko do nowego roku szkolnego 2009/2010, stwierdził że
został on bardzo szczegółowo wykonany. Zwrócił uwagę na planowanie remontów
w obiektach oświatowych szkołach oraz przedszkoli Gminy Brzesko na 2010 rok, które
zostały zapisane i planowane wynikające z propozycji Dyrektorów przedszkoli.
Przewodniczący zaproponował, aby najpierw wypowiedziały się Dyrektorzy Przedszkoli,
powiedzieli co dobrego u nich się dzieję a następnie omówione zostaną sprawy remontów,
ponieważ są bardzo ważne.
Grażyna Skrzekucka- doradca metodyczny pedagogiki przedszkolnej, przedstawiła, że
zna każde przedszkole i warsztat pracy. Każe przedszkole cechuje się mimo pracy i podstawy
programowej czymś innym-te zajęcia które obserwowaliśmy to dominacja zabaw tylko
dlatego, że tak zawsze powinno być, stwierdziła, że w tym przedszkolu dobrze realizują
obecną podstawę programową. Pani Grażyna Skrzekucka, podziękowała wszystkim a
szczególne podziękowania wraz z dyplomem przekazała Przedszkolu Nr 4,
Nr 9 i Nr 10 w Brzesku.
Przewodniczący Komisji Józef Kubas- stwierdził, że jako komisja nie mogą dokonywać
oceny w zakresie merytoryczności, oddał głos Paniom:
Bernada Machnio- Dyrektor Przedszkola Nr 10 w Brzesku, do przedszkola uczęszcza 163
dzieci, grupy są bardzo przepełnione, prawie wszystkie oddziały są po 30 dzieci, oddział
integracyjny ze względu na przepisy które blokują jest mniej dzieci, już w tym roku mają
wydanych 200 kart, złożonych 119, rodzice ciągle przychodzą po karty, personel jest
przygotowany, wszystkie nauczycielki są z wyższym wykształceniem, 14 dzieci są
niepełnosprawnych. Pani Dyrektor poruszyła fakt, ze z niezrozumieniem rodziców dzieci
zdrowych, gdzie rodzic dziecka zdrowego składając kartę do przedszkola pisze na czerwono
na karcie-„tylko nie oddział integracyjny” lub – „moje dziecko ma nie mieć kontaktu z
dziećmi niepełnosprawnymi”.
Pomieszczenie kancelarii zostało przeniesione, ponieważ trzeba było powiększyć sale aby ta
maksymalną liczę dzieci przyjąć do przedszkola-dlatego jest dość ciasno, ale Pani Dyrektor
dodała, że w tym roku zwalnia się mieszkanie służbowe, które jest przy przedszkolu.
Poprosiła aby Komisja wystąpiła do Burmistrza, aby nie oddawał nikomu tego mieszkania,
ponieważ utworzyli by tam oddział integracyjny i przywrócono by gabinet rehabilitanta.
Nauczyciele pracują na programie własnym, biorąc pod uwagę podstawę programową,
przygotowały programy własne, które zostały służbową drogą zatwierdzone do realizacji,
również jedna Pani nauczycielka wykonał program nad dzieckiem 2,5 letnim, został on
wysłany na konkurs przygotowany przez krakowskie Kuratorium Oświaty i został
wyróżniony w tym konkursie.
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Przewodniczący Komisji Józef Kubas, zapytał czy ten problem który poruszyła Pani
Dyrektor Bernada Machnio związany z awersją do dzieci niepełnosprawnych występuje w
innych przedszkolach?
Jadwiga Fior- Dyrektor Przedszkola Nr 3 w Brzesku, zwróciła uwagę że
w jej przedszkolu jest problem w związku ze zdrowym odżywianiem. W tym przedszkolu
opracowano program własny dotyczący zdrowego odżywiania, a rodzice nie życzą sobie aby
dzieci
namawiać
i
zachęcać
coś
zmieniać
w jadłospisie.
Marzena Babicz- Dyrektor oddziału Wokowice oraz Szczepanów, poinformowała, że
mają
piękne
przedszkole
po
remontach,
piękna
sala
i zaplecze, były zburzone ścianki działowe. Dzieci jest obecnie 22, odejdzie 10 dzieci, ale jak
poinformowała Pani Dyrektor, że się nie boi, ponieważ to jest okolica gdzie jest mnóstwo
wybudowanych nowych domów, mamy przyrost naturalny a przede wszystkim są dzieci z
Mokrzysk, Sterkowca a dziecko jest meldowane tam gdzie jego matka została zameldowana
np. w Borzęcinie, ponieważ tam z kolei jej mama przekazała dom. W Szczepanowie jest 9
miejsc a chętnych jest na te miejsca jest już 19 osób, w Szczepanowie są dwa oddziały-jest
tam jeden problem związany z małą salą, co roku jest tam przekroczony stan dzieci w tym
roku
w
tej
jednej
sali
jest
44
dzieci
w Szczepanowie. W tym roku obchodzili 45-lecie istnienia przedszkola, są inicjatorami
„Przeglądu teatrzyków” gminnym i powiatowym. Rodzice dzieci są zadowoleni, dzieci jedzą
wszystko-stawkę żywienia mają 2zł, rodzice przynoszą warzywa, owoce- ¾ żywienia to są
dary które pozyskują.
Katarzyna Zaleśna- Dyrektor Przedszkola w Porębie Spytkowskiej, poinformowała, że
od 2 lat prowadzi to przedszkole, przejęła przedszkole „wiekowe”, będą obchodzić 55-lecie
istnienia przedszkola, od 1907 budynek istnieje, wiele remontów zastało zrobione,
kontynuacja była remontu łazienki, został tylko magazyn pokryty eternitem-jest to bardzo
szkodliwe dla dzieci, są dwa oddziały-jest 55 dzieci z racji tego, że Pani dyrektor przez wiele
lat pracowała w Gminie Bochnia, poznaje dopiero środowisko.
Jadwiga Fior- Dyrektor Przedszkola Nr 3 w Brzesku, odnośnie sanepidu brzeskiego,
stwierdziła, że idą na kompromis- nie jest to rzecz łatwa lecz wspólnie wypracowali
kompromis przemeblowania i innych zmian.
Maria Obruśnik- Dyrektor Przedszkola Nr 4 w Jadownikach, poinformowała, że mają
jeszcze drugi oddział na ul. Wschodniej, tam są warunki dużo gorsze ponieważ to jest
budynek prywatny, choć rodzice sobie chwalą, że jest tam domowa atmosfera, jest tam 25
dzieci o 3-5 lat, wynajmują to od właścicieli, którzy mieszkają w Tychach, jest tam niewielki
ogródek, ponoszą koszty tylko bieżące-remonty i modernizację wykonują właściciele. Jeśli
chodzi o Przedszkole Nr 4 to warunki są bardzo dobre, dwie duże sale, budynek ma 36 lat,
Pani Dyrektor jest w tym przedszkolu 10 lat, jest 30 dzieci, problemem jest ściek Grodna, jest
to ściek wodny przy każdej większej ulewie zalewa przedszkole, głownie ogród, wypłukuje
murek-bardzo dużo szkód wyrządza ten ściek podczas wielkich opadów, a przy takim
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zalewaniu podchodzi woda do piwnic. Piwnice są nie używane, ponieważ kiedyś tam była
kotłownia na magazyny węgla i drzewa, centralne ogrzewanie jest gazowe od 2004r.
wymienione są okna oraz drzwi. Pani Dyrektor dodała, że czekają na termoizolację, jest
bardzo konieczna.
Elżbieta Krzyżak- Dyrektor Przedszkola Nr 9 w Brzesku, to przedszkole obchodziło 4 lata
temu 50-lecie istnienia przedszkola. W ubiegłym roku mieli nadane imienia patrona im. Marii
Kownackiej, dzieci wyjeżdżają do biblioteki na zajęcia, realizowany jest projekt „Promocji
zdrowia psychicznego-Przyjaciele Zippiego”, do przedszkola uczęszcza 78 dzieci, do szkoły z
tego pójdzie 15 osób, kart zostało wybranych 42, sprawa remontów- podziękowanie od Pani
Dyrektor dla Naczelnika EKiS Komisji oraz Burmistrzowi Brzeska, ponieważ wiele środków
zostało przekazanych
w ubiegłym roku na remonty, mieliśmy głownie problem odwodnienia, izolacji zewnętrznej
ścian.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Józef Kubas- sprawdzając środki na remonty Gmina
przeznaczy 271 mln. najwięcej będzie w Szczepanowie 85 tysięcy złotych, na Przedszkole Nr
4 w Brzesku 60 tysięcy zł. oraz Przedszkole Nr 9, oraz wiele innych.
Jadwiga Fior- Dyrektor Przedszkola Nr 3 w Brzesku, zaapelowała, że jej przedszkole jest
popowodziowe, borykają się co roku z tym samym problemem odwodnienia, również
problem
dachu,
który
przecieka,
P. Dyrektor poprosiła radnych komisji, aby poparli wniosek wspólny
z Dyrektor MOPS-u, dotyczący remontu.
Radna Maria Kądziołka, zgadza się z tym, aby gruntowny remont tego budynku powinien
być wykonany, ponieważ trzeba zapewnić godne warunki dzieciom w przedszkolu jak
również osobom w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, poinformowała, że powinno być
wybudowane przedszkole na Pomianowskim Stoku, ponieważ za 2-3 lata odejdą 6-latki, w
tym kierunku podejmować kroki dotyczące budowy, będzie tam nowe piękne duże osiedle
stwierdziła, również, że komisja Oświaty przez swoją kadencję odbyła wizyty prawie we
wszystkich przedszkolach na terenie Gminy Brzesko, zapoznali się z dokładną bazą oraz
problemami dodając, że bardzo duże środki trafiły do przedszkoli, ponad 200 tysięcy złotych
jako Rada przeznaczyli pieniądze na remonty-w tym roku jest mniej przeznaczonych
środków, lecz ten rok jest dość specyficzny, ponieważ gmina „weszła” w kryzys, których
wszystkich już dotyka, a są pilne zadania, które trzeba wykonać, które ciągną się od kilku lat,
min. rewitalizacja Rynku, kanalizacja, ponieważ środki które pozyskaliśmy zostały by
utracone oraz dokumentacje, które zostały przygotowane.
Ewa Tomana z Przedszkola z Mokrzysk, obecnie przedszkole jest po remoncie, warunki
zostały
poprawione,
stwierdziła,
że
troszkę
zmian
w przedszkolu nastąpiło, od tego roku nie ma sióstr do pomocy, ponieważ Zgromadzenie
zabrało wszystkie siostry z Mokrzysk, co tydzień jest ksiądz na religii, kart zostało wydanych
70, dużą pomoc mają od mieszkańców
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i rodziców oraz od zaprzyjaźnionych firm, które pomagają. 26 kart już zostało wydanych 4latkom
a
18
kart3
latkom,
ma
26-6-latków,
przedstawiła,
że ma pomoc wychowawczą, która jest do godziny 13:00, problemem głownie jest plac
zabaw, przed zimą zaatakowały dziki, pomimo, że jest zagrodzony teren siatkami
specjalnymi, plac zabaw jest zrujnowany,
s. Marta Wojnicka- Niepubliczne Przedszkole przy Pl. Kazimierza Wielkiego, 30 kart
zostało już wydanych, dzieci obecnie jest 31, na następny rok zostanie im 18 dzieci,
współpracują
z
Parafią
Św.
Jakuba
w uroczystościach.
s. Renata Arian- Dyrektor Integracyjnego Przedszkola przy Miłosierdziu Bożym, siostra
jest dopiero od września poznaje pracę, nauczyciele, którzy pracują bardzo ładnie
współpracują z dziećmi, są bardzo oddani dzieciom, mogą przyjąć 11 dzieci, a mają mnóstwo
chętnych,
40
dzieci
mogą
mieć,
w tym momencie mają ponad stan dzieci, ponieważ jest 45 a chętnych ciągle przybywa.
s. Zofia Bakuła- Przedszkole w Jasieniu, przedszkole jest jedno oddziałowe, w przedszkolu
jest 30 dzieci, do szkoły w tym roku odejdzie 14 dzieci, dużo jest chętnych, ponieważ dużo
młodych
małżeństw
buduje
się
w
Jasieniu
i chciały by swoje dzieci zapisać do przedszkola, choć nie ma miejsc, przedszkole jest duże,
duży plac zabaw, jest do zagospodarowania duży plac, była możliwość rozbudowania tego
przedszkola, był wykonany projekt aby pozyskać fundusze z Unii Europejskiej ale projekt nie
przeszedł.
Po dyskusji i analizie komisja podjęła następujące wnioski i opinie:
Wniosek
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o pozostawienie mieszkania znajdującego
się w budynku Przedszkola Nr 10 w Brzesku dla potrzeb przedszkola. Docelowo zwalniane
mieszkania w obiektach oświatowych należy przeznaczyć na potrzeby tych placówek.
Głosowano jednogłośnie.
Wniosek
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, o wystąpienie do właściciela cieku
wodnego „Grodna” w Jadownikach o podjęcie działań związanych z jego regulacją, w celu
zabezpieczenia placówek oświatowych tj. przedszkole i Szkoła Podstawowa w Jadownikach,
przed zawilgoceniem pomieszczeń piwnicznych tych obiektów. Komisja wnioskuje również
o nawiezienie ziemi na plac zabaw przy Przedszkolu Nr 1 w Jadownikach
w celu ochrony budynku przed zawilgoceniem.
Głosowano jednogłośnie.
Wniosek
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W związku z rozwojem miasta na Pomianowskim Stoku, komisja wnioskuje do
Burmistrza Brzeska, o rozpatrzenie możliwości lokalizacji nowego przedszkola w mieście.
Głosowano jednogłośnie.
Wniosek
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o kompleksowy remont budynku przy ul.
Mickiewicza, będącego siedzibą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, oraz Przedszkola
Nr 3 w Brzesku.
Głosowano jednogłośnie.
Opinia
Komisja na podstawie uzyskanych informacji od dyrektorów przedszkoli, oraz
własnych obserwacji, wysoko ocenia działalność tych placówek działających na terenie
Gminy Brzesko.
Głosowano jednogłośnie.
Opinia
Po zapoznaniu się z pismem Państwa Bujaków zam. Brzesko, dot. zakupu przez Gminę
Brzesko nieruchomości przy ul. Partyzantów 6 na cele przedszkola osiedlowego , komisja
negatywnie ustosunkowała się do w. w propozycji. Głosowano 5 za, 0 przeciw, 1
wstrzymujący
W tym miejscu Przewodniczący Komisji Józef Kubas podziękował Dyrektor Publicznego
Przedszkola Nr 1 w Jadownikach za przyjęcie Komisji Oświaty i uczestniczenia w lekcji
pokazowej oraz wszystkim obecnym.
Po wyczerpaniu porządku Przewodniczący Komisji Józef Kubas podziękował wszystkim za
udział i zamknął posiedzenie .
30

30

Posiedzenie komisji trwało od godziny 10 do godziny 14.
Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.

Protokołowała
Mł. referent
Joanna Szczepka
Przewodniczący
Komisji Oświaty Kultury i Sportu
Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Józef Kubas
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