P R O T O K Ó Ł Nr 49/2010
z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu
w Brzesku odbytego w dniu 30 sierpnia 2010 r o k u.

Rady

Miejskiej

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz osoby zaproszone na posiedzenie,
według załączonej listy obecności. Posiedzeniu przewodniczył radny Józef Kubas
Przewodniczący Komisji. Witając 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 poniższy porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie :
1. Przygotowanie przedszkoli i szkół z terenu Gminy Brzesko do pracy
w nowym roku szkolnym 2010/2011.
2. Informacja na temat bieżących remontów i inwestycji w obiektach oświatowych
Gminy Brzesko-wizja lokalna wykonanych remontów w Gimnazjum Nr 2 w
Brzesku, PSP Nr 3 w Brzesku, PSP w Porębie Spytkowskiej / około godziny 12:00.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski - rozpatrzenie pism wpływających do Komisji,
zaopiniowanie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
Ad. 1.
Przygotowanie przedszkoli i szkół z terenu Gminy Brzesko do pracy w nowym
roku szkolnym 2010/2011
Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Józef Cierniak, poinformował, że w
czwartek odbyła się narada dyrektorów placówek oświatowych wraz z Burmistrzem
Grzegorzem Wawryką. Każdy z dyrektorów miał możliwość przedstawić stan w jakim
znajdują się placówki oświatowe przed rozpoczęciem roku szkolnego. Według wszystkich
obecnych dyrektorów stwierdził, że placówki są przygotowane, nie ma żadnego zagrożenia, iż
zajęcia nie rozpoczną się od 1 września. Obecnie trwają remonty: elewacji budynku przy
Gimnazjum
Nr
2
w
Brzesku,
przy
Szkole
Podstawowej
Nr
1
w Jadownikach wymieniana tam jest instalacja centralnego ogrzewania ale według zapewnień
dyrektorów nie zakłóci to rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Poinformował, że szkoły oraz
przedszkola są przygotowane do pracy w nowym roku szkolnym.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, poinformował, że w
przedstawionym materiale przez Wydział EKiS jest przedstawione, iż spadła liczba dzieci.
Zapytał jak to się przekłada na nauczycieli, czy w ślad za tym idzie również spadek
zatrudnienia nauczycieli oraz jak wygląda sytuacja nauczania w szkole podstawowej w
Wokowicach, czy dalej są tam łączone klasy?

Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Józef Cierniak, przedstawił, iż dyrektorzy
w swoich arkuszach przewidzieli takie sytuacje zgodnie z tym i dokonali zmian. Np. w
przypadku
Publicznego
Gimnazjum
Nr 1 w Brzesku, nauczyciele mają zmniejszony wymiar pracy, oraz jest kilka zwolnień.
Gorsza jest sytuacja w szkołach podstawowych w mieście. Oddziały liczą tylko ponad 20
dzieci przez co ciężko będzie podzielić dzieci na grupy językowe oraz zajęcia z wychowania
fizycznego. Etatów ubyło ogólnie ponad 2, na emeryturę nie odchodzi żaden nauczyciel w
obecnym roku szkolnym.
W szkole podstawowej w Wokowicach jest 30 uczniów. Łączone są klasy druga z trzecią,
oraz czwarta z piątą. Dla ucznia nie ma komfortowych warunków pracy. Na początku
przyszłego roku, będzie trzeba podjąć decyzję o utworzeniu jednej szkoły w Szczepanowie,
ponieważ jest tam dobra baza dydaktyczna.
Radny Franciszek Brzyk, w przedstawionych materiałach zauważa, że dzieci ubywa w
oddziałach, nowych domów może przybywać lecz nie przybywa dzieci.
Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Józef Cierniak, będzie to trudna decyzja,
ale są to zbyt duże koszty i nie widzi innej możliwości.
Radna Maria Kucia, poddała przykład. Gdyby w klasie szóstej w Szkole Podstawowej w
Wokowicach nie przyszło dwoje uczniów, to zostanie tylko troje uczniów w tej klasie. Jest to
niekorzyść dla tych dzieci.
Radny Franciszek Brzyk, pod koniec roku szkolnego wykonuje się sprawozdanie co zostało
zrealizowane z uczniami, oraz z jakich przyczyn nie został zrealizowany program. Jeśli
zdarzy się taka sytuacja o której poinformowała Radna Maria Kucia, to z przyczyn
obiektywnych nauczyciel nie jest w stanie zrealizować programu z trójką szóstoklasistów.
Radna
Maria
Kądziołka,
jedyna
szansa
jaka
jest
w obecnym czasie to dotrzeć do rodziców i uświadomić ich co dzieci tracą. Wyrządzają
dzieciom ogromną krzywdę, żeby uczyły się w takich trudnych warunkach.
Przewodniczący Komisji Józef Kubas, poinformował, że w 1963r. przez miesiąc był na
praktyce
w
szkole
w
Łoponiu
z
klasami
łączonymi.
Nie
widzi
w dzisiejszych czasach takiego systemu, ponieważ przede wszystkim inna jest młodzież,
trzeba również wyjątkowych nauczycieli, którzy byli by w stanie ogarnąć łączoną klasę.
Radna Maria Kucia, proponuje, aby zawieść tych rodziców, których dzieci uczęszczają do
Szkoły Podstawowej w Wokowicach i pokazać jak wyglądają zajęcia w tej szkole. Następnie
aby
udali
się
do
szkoły
w
Szczepanowie
i Sterkowcu, by sami zadecydowali, gdzie są skłonni posłać swoje dzieci. Uważa, że
normalny
rodzic,
który
myśli
o
przyszłości
swojego
dziecka
jest
w stanie zauważyć różnice prowadzenia lekcji w obu placówkach.
Radny Franciszek Brzyk, dodał, iż należy przedstawić rodzicom finansowe całościowe,
jakiej wielkości są to koszty ich i gminy.
Radna Ewa Chmielarz, zapytała o obsługę administracyjną. Stwierdza, że jest zwiększona o
trzy etaty, lecz nie ma napisane w jakim charakterze są te etaty? Dlaczego?

Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Józef Cierniak, odpowiedzieć na to
pytanie nie był w stanie, ponieważ nie miał ze sobą arkusza organizacyjnego. Zostanie to
przygotowane na sesję, która będzie we wrześniu lub w październiku.
Radny
Adam
Kwaśniak,
zapytał
sprawę
dotyczącą
gimnazjów.
W materiałach zostało napisane, że gimnazja będą pomniejszone o 6 etatów kadry
pedagogicznej. W przypadku Gimnazjum Nr 1 w Brzesku, traci 8 etatów w związku z tym, że
uczniów
ubyło
prawie
80,
natomiast
w Gimnazjum w Jadownikach również ubywa uczniów ok. 20 uczniów, natomiast wzrasta
zatrudnienie o 2 etaty, jak to jest możliwe?
Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Józef Cierniak, odpowiedział, że trudno
jest odpowiedzieć w tej kwestii, ponieważ nie ma arkusza organizacyjnego ze sobą.
Szczegółowo rozpracuje temat i przedstawi na najbliższej sesji.
Radny Adam Kwaśniak. W związku z reorganizacjami w szkołach podstawowych zapytał,
czy planowane są jakieś przymiarki o zamknięciu przedszkola na terenie Gminy Brzesko?
Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Józef Cierniak, jeśli chodzi o przedszkola,
jest bardzo duży napływ dzieci do tych placówek.
Uruchomiony został dodatkowy oddział w przedszkolu Nr 10 w Brzesku, oraz dodatkowy
oddział przedszkolny w Jadownikach. Na obecny stan jeszcze około 40 dzieci nie zostało
przydzielonych do żadnego przedszkola. Są to dzieci, których jedno z rodziców nie pracuje i
jest
w
domu.
Zostało
ustalone
z góry w uzgodnieniu z Burmistrzem Grzegorzem Wawryką, żeby przedszkola miejskie nie
przyjmowały dzieci z terenów wiejskich (Jadowniki, Jasień, Mokrzyska). Likwidacji
przedszkoli nie będzie, jak również zwalnianie nauczycieli w tych placówkach.
Przewodniczący Komisji Józef Kubas, zadał trzy pytania. Zmniejsza się liczba dzieci w
wieku obowiązku szkolnego zamieszkałych w obwodzie a rzeczywistą liczbą uczniów w
Szkołach
Podstawowych
i
Gimnazjach
w Gminie Brzesko. W szkołach podstawowych ta różnica wynosi 15 uczniów a w gimnazjach
ta różnica wynosi 5 uczniów. 1. Co dzieję się z tymi uczniami? Czy uczą się na terenach
innych gmin? 2. Jaka liczba uczniów ma orzeczenie poradni pedagogiczno-psychologicznej i
korzysta z nauczania indywidualnego? W związku ze zmniejszeniem się liczby dzieci w
Szkołach Podstawowych i Gimnazjach na terenie Gminy Brzesko, zmniejsza się liczba
nauczycieli w Szkołach Podstawowych o ponad 2 etaty, w Gimnazjach
o ponad 6 etatów. Nauczycieli z jakich przedmiotów brakuje do zatrudnienia w roku
szkolnym 2010/2011? 3. Jak pan Naczelnik ocenia poziom kształcenia w szkołach na terenie
Gminy Brzesko?
Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Józef Cierniak,
Sprawa uczniów z orzeczeniami poradni pedagogiczno-psychologicznej jest złożona,
orzeczeń jest dużo, nie można w tej chwili podać liczb. Na obecny czas nie brakuje żadnych
nauczycieli. Obecnie jest nadmiar nauczycieli ze wszystkich przedmiotów z pełnymi
kwalifikacjami. Poziom kształcenia na podstawie gimnazjów jest bardzo dobry. Wiodące są

dwa gimnazja brzeskie, Gimnazjum Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 2 w Brzesku. Między nimi
różnica jest tylko przedmiotowa. Gimnazjum w Jadownikach zaczęło dorównywać
gimnazjom brzeskim. Poziom kształcenia w szkołach podstawowych. Obecnie jest
rywalizacja
pomiędzy
Szkołą
Podstawową
Nr
2
i Szkołą Podstawową Nr 3 w Brzesku.
Opinia
Komisja pozytywnie opiniuje raport o przygotowaniu placówek oświatowych
prowadzonych przez Gminę Brzesko do nowego roku szkolnego 2010/2011.
Głosowano jednogłośnie.

Ad. 2 Informacja
na
temat
bieżących
remontów
w obiektach oświatowych Gminy Brzesko.

i

inwestycji

Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Józef Cierniak, podczas wakacji,
remontów wykonano sporo, na koszt ponad 2 mln. złotych.
Największe koszty jakie zostały poniesione na remonty w szkołach to m.in
w Gimnazjum Nr 2 w Brzesku, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jadownikach, Szkoła
Podstawowa
w
Porębie
Spytkowskiej,
Szkoła
Podstawowa
Nr
3
w Brzesku. Jest celowe przekazywanie środków na szkoły lecz ma nadzieję, że sprawa
ulegnie
zmianie.
Nie
ma
osoby
w wydziale która ma rytorycznie byłaby przygotowana do kontrolowania
i nadzorowania tych remontów.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, poinformował, że wciągu
ostatnich lat zostało wydanych bardzo dużo środków, miliony złotych przeznaczonych na
remonty w szkołach. Teraz tych środków jest znacznie mniej, w związku z czym zapytał, jaki
miałby sens zatrudnić teraz dodatkową osobę?.
Radna Maria Kądziołka. W ramach prowadzonej inwestycji musi być kierownik budowy
oraz inspektor nadzoru.
Burmistrz Grzegorz Wawryka, w tym roku wykonywano sporo inwestycji
i tego względu brakuje pracowników. Dyrektorzy muszą być w jakiś sposób odpowiedzialni i
pewne prace muszą wykonać sami. Ze strony urzędu dostają pracownika do pomocy.
Niektórzy dyrektorzy na początku mieli obawy, lecz w tej chwili radzą sobie dobrze,
ponieważ są gospodarzami danego obiektu. Przeprowadzone są szkolenia dla pracowników
oraz dyrektorów szkół, między innymi z zamówień publicznych i finansów publicznych.
Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Józef Cierniak, poinformował, że będzie
rozmawiał na ten temat z Burmistrzem Brzeska.
Radny Franciszek Brzyk, zapytał o kolejność oraz zasadność wykonywania prac. Zostały
zrealizowane prace w zakresie wykładzin w salach, wymalowania ścian, lamperii pod koniec
ubiegłorocznej modernizacji instalacji grzewczej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Brzesku,

miał zostać zrealizowany i projekt odpadł ze względu na budowanie hali. W tym momencie
wykonane są gruntowne modernizacje w zakresie malowania sal itp.
Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Józef Cierniak, poinformował, że
instalacja
była
zła,
nieszczelne
były
okna.
Po wymianie stolarki okiennej, automatycznie spadło zapotrzebowanie na ciepło. Uważa, że
na następny rok, jeśli będą środki to trzeba będzie w jakiś sposób do tego tematu podejść.
Burmistrz
Brzeska
Grzegorz
Wawryka,
przyjął
harmonogram,
który
w pierwszej kolejności wymienia się stolarkę okienną. We wszystkich szkołach oraz
przedszkolach są już praktycznie wymienione które dają szybkie efekty, ponieważ spadają
koszty ogrzewania. W starych obiektach, między innymi takie, które są 40-50 letnie i mają
starą instalację elektryczną, ogrzewanie jest bardzo kosztowne. Ten problem dotyczy nie
tylko Szkoły Podstawowej Nr 3 w Brzesku ale również w Szkołach Podstawowych
w Mokrzyskach, Jadownikach oraz Szczepanowie.
Radny Franciszek Brzyk, poinformował, że pytanie skierowane zostało, ponieważ w
projekcie budżetu i w zadaniach inwestycyjnych, było zapisane zadanie-termomodernizacja
Szkoły Podstawowej Nr 3 w Brzesku.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka zadanie to ciągnie się od paru lat, jest przekładane
z roku na rok. Wstępnie opracowaliśmy, że pozyskamy środki zewnętrzne. Na chwilę obecną
nie ma możliwości pozyskania ze środków zewnętrznych. W Publicznym Gimnazjum Nr 2 w
Brzesku, po ogłoszeniu przetargu, zostało sporo środków zaoszczędzonych z tej inwestycji,
bo były niskie koszty realizacji. W ubiegłym roku nie było przewidziane wykonanie instalacji
elektrycznej, a jednak udało zadanie zrealizować.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk dopowiedział, że skoro
robiło się remont instalacji elektrycznej, to sale trzeba było doprowadzić do właściwego
wyglądu, a remont CO należy oczywiście wykonać.
Radny Franciszek Brzyk, pytał dlatego, że miał kiedyś taką odpowiedź, jak kiedyś pytał w
szkole, że generalnie firma która zrobiła w ubiegłym roku remont instalacji elektrycznej
bardzo ładnie go wykonała i praktycznie można było powiedzieć, że w roku ubiegłym już po
zakończonych pracach, szkoła nie wymagała takiego pilnego malowania, ponieważ prace
były tak zrobione, że nie popsuły całkowicie estetyki szkoły i dlatego pytałem, czy jakby
poczekać z tymi środkami jeszcze rok i dołożył do tego i zrobić remont w roku przyszłym.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka powiedział, że wymiana instalacji elektrycznej nie
była planowana w roku ubiegłym, jednak udało się środki znaleźć i to co było planowane na
okres późniejszy, zostało wykonane wcześniej. Powoduje to, że dyrektorzy wnioskują o
dodatkowe wydatki.
Radna Ewa Chmielarz, zapytała o montaż figury na froncie budynku Szkoły Podstawowej
w Okocimiu na kwotę 723 zł. ?
Radny Franciszek Brzyk, odpowiedział, że na froncie szkoły była figura Matki Bożej z
Dzieciątkiem, umieszczona przy budowaniu szkoły w drugiego etapu. Na skutek lat oraz

wykonywanych remontów została uszkodzona i zagrażała dzieciom. Pani Dyrektor zleciła
renowację tej figurki i z powrotem została na nowo zamontowana.
Radna Maria Kucia, zapytała Burmistrza Brzeska, co z projektem na budowę nowego
przedszkola Nr 7?
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka. Obiekty oświatowe sporo kosztują gminę. Na
zebraniu osiedla Zielonka, podła taka propozycja, aby rozbudować to przedszkole. Jest tam
zbyt mały teren, czy jest sens ten teren modernizować, czy nie należałoby pomyśleć nad
budową nowego przedszkola?! Po dokonanej analizie, doszliśmy do wniosku, że rzeczywiście
jest to sensowne myślenie. Czy nie należało by niektóre przedszkola połączyć razem.
Burmistrz skierował prośbę do Naczelnika Wydziału EKiS Józefa Cierniaka, aby w
najbliższym czasie wykonał analizę demograficzną dzieci, czy rzeczywiście będzie potrzeba,
aby
wybudować
nowe
przedszkole
w mieście.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, poinformował, że w
obecnej
sytuacji
pięciolatki
i
sześciolatki
są
w przedszkolach. Za rok może się okazać, że 6 latki pójdą do szkoły i wtedy będzie dużo
wolnych miejsc w przedszkolach.
Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Józef Cierniak, uważa, że na razie lepiej
się wstrzymać z jakimikolwiek podejmowanymi decyzjami, czy lepiej budować przedszkole
lub remontować. W przyszłym roku 6 latki będą musiałby pójść do szkoły podstawowej i
może się okazać, że tych dwóch przedszkoli, które są bardzo blisko siebie, jedno wystarczy
aby spełniało swoje zadanie, ponieważ resztę dzieci przejmą większe przedszkola, które są
bardzo dobrze wyposażone oraz maja bardzo dobre warunki. Może być planowane w okolicy
Pomianowskiego Stoku nowe przedszkole, ponieważ powstają tam budynki jednorodzinne.
Radny Franciszek Brzyk, poinformował, że tylko kilkoro dzieci z Gminy Brzesko
skorzystało z możliwości wysłania sześciolatków do szkół, liczba nie przekroczyła 10 dzieci.
Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Józef Cierniak, poinformował, że po
rozpoczęciu roku szkolnego dowie się ile będzie sześciolatków.
Radna Maria Kądziołka, zakomunikowała, aby zwrócić uwagę na warunki jakie obecnie są
w obu przedszkolach: w Przedszkolu Nr 7 oraz Przedszkole Nr 3 w Brzesku. Poinformowała,
że są to bardzo stare budynki, które wymagają remontu. Przedszkole Nr 7 zostało zalane w
czasie majowej powodzi. Warunki jakie dzieci tam mają, dają wiele do życzenia a dzieci
spędzają tam od 6 godzin do 9 godz. Należy starać się przyszłościowo myśleć, aby
wybudować na Pomianowskim Stoku nowe przedszkole. W obecnym czasie budują się tam
nowe budynki mieszkalne, powstanie duże osiedle, które będzie potrzebowało tam takiego
zaplecza.
Przewodniczący Komisji Józef Kubas, zapytał Burmistrza Brzeska, czy
w przyszłości ma w planach utworzyć żłobek?
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, uważa, że pomysł jest bardzo dobry i jest
potrzebna taka instytucja, lecz wspomnieli radni o rozbudowie przedszkola, następnie o

remontach
szkół
to
są
bardzo
duże
koszty.
Następnie wynikł kolejny temat odnośnie wybudowania nowego przedszkola. Burmistrz
poinformował, że jak najbardziej się zgadza z tymi przedsięwzięciami, lecz należy się
zastanowić skąd weźmiemy na to wszystko środki i w jakim czasie je zrealizujemy.
Radny Franciszek Brzyk, analizę demograficzną należało by wykonać tylko z tego obszaru i
osiedli wokół tych przedszkoli.
Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Józef Cierniak, poinformował, że na
najbliższe posiedzenie komisji przygotuje analizę demograficzną, dotyczącą dwóch obwodów
o których toczyła się dyskusja. Na tej podstawie radni dowiedzą się ile jest dzieci, oraz
przyjmą wskaźnik procentowy ile roczników uczęszcza do konkretnego przedszkola z tych
rejonów.
Radna Maria Kądziołka, uważa, że należy wykonać analizę demograficzną dla całej gminy.
Radny Adam Kwaśniak, zapytał, czy jeżeli zostanie rozbudowane Przedszkole Nr 4, to
Przedszkole Nr 1 przestanie istnieć?
Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Józef Cierniak Odpowiedział, że nie
przewiduje takiego rozwiązania. Zapewnił, że wszystko okaże się za 2 lata po naborze dzieci
do szkół.
Radny Adam Kwaśniak, w przedstawionych materiałach, zostało zapisane, że Przedszkole
Nr
3
w
Brzesku
zostało
zalane
przez
MOPS,
zadał
pytanie
w jaki sposób?
Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Józef Cierniak, odpowiedział, że pękł
zawór na pierwszym piętrze w MOPS z niedzieli na poniedziałek.
Radny Franciszek Brzyk, według tego roku wskaźnik inflacji dla pracowników
administracji obsługi został wykreślony w budżecie. Pracownicy z różnych szkół pytali
radnego, czy rzeczywiście będzie taka możliwość, aby szkoły mogły w tym roku w ramach
środków własnych wynikłych z oszczędności które posiadają, ten wskaźnik wdrożyć. Radny
uważa, że ci pracownicy są poszkodowani, ponieważ nie mieli tego wskaźnika inflacji
wypłacanego?
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, powiedział, że będzie to
trudne, ponieważ wg informacji pani skarbnik w budżecie brakuje pieniędzy na wypłaty z
otrzymanej subwencji oświatowej. Gmina dokłada środki kosztem innych zadań. Rząd nie
wywiązuje się z obowiązku przekazywania subwencji i nie wystarcza środków nawet na
podstawowe wynagrodzenia dla nauczycieli.
Wizja lokalna wykonanych remontów w, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w
Brzesku, PSP w Porębie Spytkowskiej.
Wizja lokalna w Publicznej Szkole Podstawowej w Porębie Spytkowskiej, gdzie dyrektor
szkoły pan Piotr Tota oprowadził członków komisji po obiekcie szkoły i przedstawił prace
odbyte podczas wakacji m. in:

-prace malarskie w salach lekcyjnych oraz na klatce schodowej,
- ukończenie elewacji termoizolacji budynku szkoły,
- stan funkcjonowania pieców grzewczych po remoncie/zalanie w majowej powodzi/
- zagospodarowanie terenu wokół szkoły z uwzględnieniem piaszczystego boiska do piłki
siatkowej.
Wizja lokalna w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Brzesku.
Dyrektor szkoły pani Dorota Wójcik, zapoznała komisję z pracami remontowymi w szkole w
okresie wakacji:
- stan nowo-wyremontowanych sal lekcyjnych,
- przygotowanie pomieszczenia dla higienistki szkolnej,
- stan budowy hali sportowej położonej przy budynku szkoły.
Przewodniczący Komisji Józef Kubas, przedstawił opinię:
Opinia
Komisja zapoznała się z pisemną informacją na temat bieżących remontów i
inwestycji w obiektach oświatowych Gminy Brzesko, oraz odbyła wizję lokalną w Publicznej
Szkole
Podstawowej
w
Porębie
Spytkowskiej
i Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Brzesku. Opiniuje pozytywnie stan przygotowań
obiektów szkolnych do nowego roku szkolnego 2010/2011.
Głosowano jednogłośnie.
Ad. 3 Sprawy bieżące i wolne wnioski - rozpatrzenie pism wpływających do Komisji,
zaopiniowanie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
Wiceprzewodniczący Komisji Franciszek Brzyk, odczytał projekt uchwały nadania
Publicznej Szkole Podstawowej w Buczu imienia Księdza Jana Twardowskiego. Odczytał
również załączniki do projektu uchwały, pisma od Rady Rodziców, oraz opinię Księdza
Biskupa Wiktora Skworca.
Opinia
Komisja zaopiniowała, pozytywnie projekt uchwały w sprawie nadania Publicznej
Szkole Podstawowej w Buczu imienia
Księdza Jana Twardowskiego.
Głosowano: przy 6 obecnych : 5 za, 1 wstrzymujący się, 0 przeciw.
Wiceprzewodniczący Komisji Franciszek Brzyk, przedstawił pismo skierowane do
Burmistrza
Brzeska
od
nauczyciela
wychowania
fizycznego
który obecnie pracuje w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Brzesku
w sprawie analizy kosztów utrzymania funkcji doradcy metodycznego

z wychowania fizycznego w Samorządowym Centrum Edukacyjnym. Od dwóch lat nikt nie
sprawuje obowiązków doradcy metodycznego.
Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Józef Cierniak, taki doradca otrzymuje
400zł. dodatek w skali miesiąca. Burmistrz podejmie ostateczną decyzję w tej sprawie, po
przedstawieniu analizy kosztów.
Radny Franciszek Brzyk zapytał na jakiej zasadzie są obliczane koszty udziału gminy
Samorządowego Centrum Edukacyjnego.
Naczelnik
Wydziału
Edukacji
Kultury
i
Sportu
Józef
Cierniak,
zgodnie z porozumieniem zawartym 9 lat temu, SCE wystąpiło kilka lat temu, aby uzupełnić
o jeden etat doradcy metodycznego. Naczelnik zapytał polonistów lecz nie byli
zainteresowani. Jest to pierwsza taka osoba, która sama wyraziła chęć pracować jako doradca
metodyczny.
Naczelnik Józef Cierniak jest wiceprzewodniczącym Rady Programowej
w Samorządowym Centrum Edukacyjnym w Tarnowie.
Radny Franciszek Brzyk, poinformował, że zainteresowany w tej chwili pracuje jako
nauczyciel
wychowania
fizycznego
w
Gimnazjum
Nr
1
w Brzesku, pasjonuje się sportem. Mało jest nauczycieli, którzy chcą więcej pracować oraz
udzielać się w zakresie sportu.
Michał Kostecki Inspektor Wydziału EKiS-u, poinformował, że zna tą osobę jest bardzo
zaangażowany w to co robi, jest to były zawodnik Unii Tarnów w koszykówce. Chce
utworzyć sekcję koszykówki ale obecnie czeka na budowę nowej na sali. Dodał, że jest to
bardzo pozytywna osoba.
Przewodniczący Komisji Józef Kubas, zapytał, czy ktoś weryfikuje tą pracę jako doradcy
metodycznego?
Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Józef Cierniak, poinformował, że doradca
metodyczny składa sprawozdanie do Dyrekcji Samorządowego Centrum Edukacyjnego w
Tarnowie oraz Staroście Powiatowemu w Tarnowie jak i Radzie Programowej SCE.
Radna Maria Kądziołka, zaproponowała, aby na następną komisję, członkowie komisji
zapoznali
się
z
porozumieniem,
między
Gminą
Brzesko
i SCE zawartym 9 lat temu.
Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej
w Brzesku Józef Kubas po analizie i dyskusji przedstawił członkom komisji wnioski i
poddał je pod głosowanie:
Wniosek
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przedstawienie na najbliższym
posiedzeniu
komisji,
zagadnień
związanych
z funkcjonowaniem Samorządowego Centrum Edukacyjnego w Tarnowie, oraz porozumienia
zawartego przez Gminę Brzesko dotyczącą rocznych kosztów ponoszonych przez Gminę
Brzesko na funkcjonowanie Centrum.

Głosowano jednogłośnie.

Wniosek
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przygotowanie demografii urodzeń
dzieci na terenie Gminy Brzesko, w celu optymalizacji sieci przedszkoli.
Głosowano jednogłośnie.

Po wyczerpaniu porządku Przewodniczący Komisji Józef Kubas podziękował wszystkim za
udział i zamknął posiedzenie .
00
30
Posiedzenie trwało od godziny 11 do godziny 13
Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.

Przewodniczący
Komisji Oświaty Kultury i Sportu
Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Józef Kubas

