
PROTOKÓŁ Nr 30/2012 
 
 

z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku 

odbytego w dniu 

13 grudnia 2012 r. w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Brzesku 

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz osoby zaproszone na posiedzenie, 

według załączonej listy obecności. Posiedzeniu przewodniczył radny Kazimierz Sproski 

Przewodniczący Komisji OKiS.  

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu obradowała w składzie: 

 

1. Radny Kazimierz Sproski - Przewodniczący Komisji; 

2. Radna Maria Kądziołka - Zastępca Przewodniczącego  Komisji; 

3. Radna Maria Kucia -  członek Komisji; 

4. Radny Franciszek Brzyk  – członek Komisji; 

5.   Radna Halina Mrówka – członek Komisji; 

6.   Radna Ewa Chmielarz – członek komisji; 

7.   Radny Jarosław Sorys – członek komisji. 

 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

1. Burmistrz Brzesk Grzegorz Wawryka; 

2. Z-ca Burmistrza Jerzy Tyrekiel; 

3. Naczelnik Wydział EKiS – Józef Cierniak; 

4. Dyrektorzy placówek oświatowych z Gminy Brzesko; wg. załączonej listy 

obecności.  

5. Radna Anna Lubowiecka; 

6. Radny Krzysztof Bogusz; 

7. Radny Edward Knaga;  

 

     Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku otworzył 

Przewodniczący komisji Kazimierz Sproski. Na podstawie listy obecności stwierdził 

prawomocność obrad komisji.  

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

Przewodniczący komisji Kazimierz Sproski przedstawił proponowany porządek obrad – 

zawarty w zaproszeniu - stanowiący załącznik nr 2 do protokołu.  

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA: 

1. Prezentacja Projektu Reorganizacji i Restrukturyzacji Brzeskich Placówek 

Oświatowych, opracowanego przez powołany decyzją Burmistrza Brzeska - Zespół 

ds. oceny funkcjonowania sieci szkół i przedszkoli działających na terenie Gminy.  

2. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 



 

Ad. 1 Prezentacja Projektu Reorganizacji i Restrukturyzacji Brzeskich Placówek 

Oświatowych, opracowanego przez powołany decyzją Burmistrza Brzeska - Zespół ds. 

oceny funkcjonowania sieci szkół i przedszkoli działających na terenie Gminy.  

Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Brzesku Elżbieta Wójciak, przywitała zebranych 

gości i oddał głos Przewodniczącemu komisji EKiS Rady Miejskiej w Brzesku.  

Przewodniczący komisji Kazimierz Sproski, poinformował, aby sprawnie przebiegły obrady 

proponuje by, najpierw odbyła się prezentacja z komentarzem, a następnie po prezentacji 

otworzy dyskusje. Dodał, że Pan Naczelnik Józef Cierniak wraz z Panią Dyrektor Elżbietą 

Wójciak dokonają prezentacji.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że przez kilka lat wśród radnych były 

głosy, aby przeprowadzić analizę stanu naszych placówek oświatowych. Zleciliśmy to zadanie 

profesjonalnej firmie, na pewno niezależnej. Następnie powołałem zespół. Zespół ten 

samodzielnie pracował, w składzie których wchodzili: kilku radnych, dwoje dyrektorów, byli to 

fachowcy. Wszyscy Ci, oprócz jednej osoby w zespole mieli do czynienia z oświatą. Materiał, 

który powstał jest materiałem roboczym, wszyscy a przede wszystkim Dyrektorzy będą mogli 

się do niego odnieść i zgłosić swoje zastrzeżenia. Już z góry dziękuję Państwu, którzy 

pracowali w tym zespole, za wkład i solidność. Jesteśmy otwarci na głosy krytyczne, 

wyciągniemy wnioski i zastawimy się jakie działania powinnyśmy podjąć.  

Naczelnik Józef Cierniak - zespół bazował na materiale niezależnym, przygotowaną przez 

zewnętrzną firmę „Vulcan”. Ten materiał dwa tygodnie temu był przedstawiany dyrektorom, 

przyjęty przez nich w różny sposób. My opracowaliśmy swój materiał, który był 

rozczłonkowany wielokierunkowo. Przede wszystkim na placówki oświatowe, szkoły 

podstawowe, gimnazja jak również ujęto również przedszkola. Natomiast od razu mówię, że 

przedszkola nie rozpatrywaliśmy szczegółowo, pod względem analizy syntetycznych ze 

względu na to, że nawet firma „Vulcan”, z którą rozmawiałem nie jest w stanie w sposób 

jednoznaczny zdiagnozować przedszkoli ze względu na tzw. spór ruchomy, który się zmienia 

z roku na rok i nie jest uzależniony od szczegółowych wytycznych ani organu prowadzącego, 

ani częściowo Ministerstwa Edukacji Narodowej, stąd też wnioski, które będą dotyczyły 

przedszkoli zrodziły się w wyniku obserwacji, analizy i podejścia ekonomicznego do tego 

tematu. Wszystko co dotyczy szkół i gimnazjów jest to oparte wiarygodnie o arkusze 

organizacyjne jak również o finanse gminy na rok 2012.  



Dokonał omówienia wstępu do przedstawionej prezentacji - jednym z najważniejszych zadań 

Gminy Brzesko jako organu prowadzącego szkoły i placówki oświatowe jest zapewnienie 

właściwych warunków edukacji. Struktura sieci szkół i przedszkoli oraz właściwa organizacja 

procesu kształcenia determinują efektywność nauczania, którą stanowi stosunek wyników 

nauczania do kosztów procesu. Przyjęta polityka oświatowa samorządu musi uwzględniać      

w swoich działaniach podejmowanie zadań mających na celu podnoszenie wyników 

nauczania i wychowania, przy jednoczesnym racjonalnym finansowaniu tych zadań.  Obecna 

organizacja i funkcjonująca sieć szkół i przedszkoli w Gminie Brzesko uniemożliwia właściwą 

realizację tych zadań ze względu na:  

 utrzymujące się wskaźniki niżu demograficznego,  

 zbyt małą subwencji oświatową z budżetu państwa,  

 rosnące koszty utrzymania szkół i placówek oświatowych.  

Wskaźniki demograficzne, organizacyjne oraz ekonomiczne wymuszają konieczność podjęcia 

trudnego zadania jakim jest racjonalizacja wykorzystania bazy brzeskich placówek 

oświatowych oraz racjonalizacji kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli.  

Następnie Naczelnik Józef Cierniak oraz Dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Brzesku Elżbieta 

Wójciak, dokonali prezentacji reorganizacji i restrukturyzacji brzeskich placówek oświatowych. 

(Prezentacja stanowi załącznik do protokołu).  

Przewodniczący komisji Kazimierz Sproski odtworzył dyskusje do przedstawionej 

prezentacji.  

Dyrektor Gimnazjum w Jadownikach Tomasz Wietecha, przedstawił swoją przygotowaną 

prezentacje dot. porównania kosztów utrzymania szkół w Gminie Brzesko. (Prezentacja 

stanowi załącznik do protokołu.) Dodał, że przeprasza wszystkich dyrektorów, koleżanki  

i kolegów za jego emocjonalne zachowanie na ostatnim zebraniu 29 listopada br. które było 

spowodowane niepokojem związku z jego gimnazjum, a które z kolei spowodowane było 

nieodpowiedzialnym działaniem osób trzecich. Poinformował, że ta prezentacja była 

przedstawiana już dyrektorom. Zasadnicza różnica w mojej prezentacji jest w oszacowaniu 

kosztów utrzymania szkół. Muszę powiedzieć, że jestem w pełni uznaniu pracy zespołu,  

a przede wszystkim dla polityki gminy, która traktuje szkoły jak swoje dzieci. Nie patrzy kto ile 

bierze subwencji, tylko w ramach swoich możliwości środki przydziela. W przyszłości należy 

na to zwracać uwagę, widać że Gmina przejmuje się kosztem społecznym pewnych swoich 



działań. Chciałem zwrócić uwagę, czym różni się to opracowanie od opracowania 

poprzedniego. Przede wszystkim tamto jest pełne merytorycznie wydaje się solidnie 

przeanalizowane jednak, zawiera moim zdaniem błędy w założeniach. Jak to możliwe, że te 

same dane, a różne wnioski. Nie chcę nic kwestionować, lecz uważam, że likwidacja 

jakiejkolwiek szkoły jest błędem. Jeszcze będąc przewodniczącym komisji oświaty kilkanaście 

lat temu, mówiłem, że mamy dobre szkoły i tę wartość należy podkreślić, to trzeba 

promować. Powiem to co w zespole Państwo zapomnieli, można wpłynąć na poprawę 

finansów w gminie poprzez zwiększenie subwencji. Jak to zrobić to powiem za chwilę. 

Następnie na slajdach Dyrektor Tomasz Wietecha, zaprezentował wszystkim obecnym na sali, 

swoje przygotowane opracowanie. Każda szkoła ma dochód, który jest planowany  

w budżecie. Zrobiłem zestawienie, dla celów porównawczych. Dlaczego nie odwołuję się do 

tego co przygotowała firma Vulcan, z prostej przyczyny - jak może być najsłabiej 

zorganizowane gimnazjum, tańsze od najlepiej zorganizowanych gimnazjów, to jest pewien 

paradoks, bo przecież organizacja wiąże się z ekonomią. Drugie pytanie to jest takie, w jakim 

stopniu opracowanie Vulcanu, które były opracowane na majowych arkuszach 

organizacyjnych oddaje obecną rzeczywistą organizacji w szkołach. Twierdzę, że nie oddaje 

obecną rzeczywistą organizację w szkołach. Wnioski są takie, Państwo zrobiliście ogromną 

pracę i chylę czoła, ale dlaczego Państwo nie weszliście do tego w jaki sposób, pomyśleliście 

tylko jak wyciąć, co zrobić żeby zmniejszyć koszty, gdzie na administracji …… pytam dlaczego? 

Państwo nie pomyśleliście jak zwiększyć subwencję?! Nie da się?! No widzicie Państwo, są trzy 

źródła, pierwsze źródło zwiększenia subwencji to jest to co robią bogate gminy, które liczą 

pieniądze, to jest nie wysyłanie dzieci ze wsi do miasta. Według firmy Vulcan i ich 

opracowania, które uważam, że ma duże błędy, moje gimnazjum ma pewne rezerwy. To jest 

prawda. Lecz dzięki Panu Burmistrzowi i Naczelnikowi ja mam klasy sportowe, bo mam 

substancje, żeby to prowadzić. Nie wiem, czy Państwo wiecie, gdzie jest drugi sposób 

pozyskania dotacji - to jest subwencja ościennych gmin. Ja mam w tej chwili z poza Gminy 

Brzesko udział w subwencji innych gmin 8, 2 %, tj. 24 dzieci. W tym roku dostałem całą grupę 

z Maszkienic. Trzeci sposób pozyskania subwencji, to jest działanie Państwa jako radnych 

perpektywicznie i wizjonerskie - podam przykład. Jechałem autostradą do Bochni jest gorzej 

dojechać niż do Brzeska, mamy fantastyczne położenie pod tym względem. Jeżeli Państwo 

radni, nie będziecie podważać prestiżu szkół, które mają się naprawdę dobrze, a rodzice 

szukając miejsca pod kontem szkół, więc trzy gimnazja są naprawdę potrzebne.  



Naczelnik EKiS Józef Cierniak, zespół pracował nie pod kontem żadnej placówki, ta lepsza, 

ta gorsza. Materiał przez nas opracowany, chcielibyśmy, żeby był adekwatny, nie chcieliśmy 

nikogo skrzywdzić, żeby coś z tego Państwu przedstawić do ewentualnych dyskusji. To co Pan 

Dyrektor Wietecha przedstawił, wykorzystałbym, gdybyśmy tworzyli bon oświatowy, tylko, że 

tego bonu oświatowego na dzień dzisiejszy w Brzesku nie da się utworzyć. Trzeba wziąć pod 

uwagę, że ściąganie uczniów z innych gmin ma sens do tego momentu, do którego nie 

trzeba tworzyć albo nowego oddziału, albo dzielić. Powiedział Pan tutaj, że szkoła powinna 

zarabiać. Szkoła nie jest stworzona, żeby dodatkowe środki „zarabiać” pozyskiwać, nie mniej 

jednak szkoły przynoszą pewne dochody z reklam, z wynajmowania pomieszczeń itd.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, to jest materiał roboczy. On został przedstawiony 

mnie, dyrektorom i dzisiaj Państwu radnym. Jakie my działania podejmiemy to jest osobny 

krok, mamy pewne wyliczenia, pewien materiał roboczy. Na dzień dzisiejszy nie będziemy nic 

pochopnie robić. Jeśli mówimy o tym, że gmina dopłaca z własnych środków 48%, a 52 % to 

jest subwencja, to naszym obowiązkiem jako samorządu jest pochylić się nad tymi 

wydatkami. Z tego wynika, że 48% środków, moglibyśmy przeznaczać na inne zadania, które 

często Państwo sami wnosicie, drogi, sale budować, chodniki. My dokładamy do szkół i my to 

rozumiemy, ale powinniśmy te wydatki racjonalizować. Tam, gdzie jest uzasadnienie, żeby tą 

racjonalizację kosztów wprowadzać to powinniśmy wprowadzać, też czynnik społeczny  

z którym musimy się liczyć. Nikt nie mówi o likwidacji, łączeniu.  

Z-ca Burmistrza Brzeska Jerzy Tyrkiel, generalnie mówimy o deficycie, zespół miał się 

zastanowić jak ten deficyt zmniejszyć, głównie jak widzieliśmy na redukcję kosztów przez 

reorganizację. Pan Burmistrz powiedział, jakie jest podejście do tych propozycji. Zwrócę 

uwagę na aspekt zwiększenia subwencji, jeżeli widzieliście Państwo w prezentacji, pozwoliłem 

sobie zbadać potencjał jeśli chodzi o dociążenie Gimnazjum w Jadownikach, on jest bardzo 

interesujący, przy różnicy subwencji między miastem a wsią wynosi ponad 200 tys. złotych 

rocznie.  

Dyrektor Gimnazjum w Jadownikach Tomasz Wietecha, zgadzam się ze zdaniem Pana 

Naczelnika, że szkoły nie zarabiają na siebie, nie mówiłem o zarobku w kategoriach układu 

wykonawczego dochodów gminy. Dochody gminy, to są rzeczy które my planujemy na 

prośbę pani skarbnik, do planowania budżetu. Nie doliczamy tego dochodu do subwencji, 

pod warunkiem, że Państwo od planu budżetu odejmiecie ten dochód, nie jest odjęty i to jest 

właśnie ten problem.  



Naczelnik EKiS Józef Cierniak, to jest realny budżet, który jest realizowany. My nie braliśmy 

planu styczniowego tylko realny plan październikowy po wszelkiego rodzaju zmianach.  

Radna Maria Kądziołka, chciałam się ustosunkować do wypowiedzi Dyrektora Tomasza 

Wietechy - nie wiem skąd wziął Pan takie wypowiedzi, domysły, że my jako radni podważamy 

prestiż szkoły. Proszę pokazać, czy kiedykolwiek któryś radny podważał prestiż jakichkolwiek    

z naszych szkół. Chciałabym, żeby mi Pan to wyjaśnił. Dotknęło nas  Pana stwierdzenie, gdyż 

akurat przedstawiciele komisji oświaty, dotykają tych spraw, spraw dotyczą szkolnictwa, 

naszych szkół i przedszkoli i zapoznajemy z materiałami, które otrzymujemy i krzywdy nie 

chcemy nikomu zrobić. Przecież to Pan jest menagerem szkoły i Pan jako pierwszy winien 

przedstawić wizję funkcjonowania szkoły. Jako radni po raz pierwszy zapoznaliśmy się z tym 

materiałem, z ta prezentacją, gdyż nie otrzymaliśmy wcześniej materiału, który dzisiaj został 

przedstawiony, a przygotowany przez zespół powołany przez Pana Burmistrza oraz                 

z wnioskami które zespół wypracował. Myślę, że otrzymamy materiały, tak abyśmy mogli się    

z nimi zapoznać. Pan widocznie miał te materiały wcześniej, mógł się Pan zapoznać, mógł Pan 

pewne swoje wnioski wyciągnąć. Z całym szacunkiem Panie Dyrektorze, ale nie potrafię 

przyjąć wypowiedzi, którą Pan tutaj przedstawił . Przepraszam Państwa, że tak emocjonalnie 

się wypowiadam, ale bardzo jestem zdenerwowana. Trzeba ważyć słowa Panie Dyrektorze. Jak 

Pan coś mówi, to proszę by Pan ważył słowa, które Pan wypowiada.  

Dyrektor Gimnazjum w Jadownikach Tomasz Wietecha, bardzo przepraszam, ponieważ ja 

zawsze twierdzę, że wina za niecelne podanie leży po stronie podającego. Najwyraźniej źle się 

wyraziłem, ja nie twierdzę, że Państwo poważają prestiż jakiekolwiek szkoły, tylko mówię na 

każdym spotkaniu z dyrektorami innych gmin, że tak jak my mamy w tej gminie to jest 

naprawdę kwestia do pozazdroszczenia. Jeżeli z moje wypowiedzi wynikała coś takiego, to 

absolutnie nie było to zamiarem, żeby komukolwiek zarzucić, że Państwo podważacie prestiż 

szkołą. Przepraszam, że poczuła się Pani urażona.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, nie wiem skąd u Pana takie emocje. Kiedyś została 

podjęta decyzja, że zostanie wybudowane Gimnazjum w Jadownikach. Skoro to gimnazjum 

zostało wybudowane, to po to, żeby ono funkcjonowało. Trudno dzisiaj powiedzieć, czy to 

była optymalna decyzja, można mieć różne zdania. Lecz skoro ta decyzja została podjęta, 

trzeba ją uszanować i ma Pan nowy obiekt i powinien Pan oraz my nad tym zastanowić jak go 

optymalnie wykorzystać. Jakieś głosy i niepokój Pana, jest nieuzasadniony, lecz powinien Pan 

wziąć te wyliczenia do serca i w jakiś sposób zastanowić się co można poprawić.  



Elżbieta Wójciak Dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Brzesku, tydzień temu mieliśmy spotkanie    

w gronie dyrektorów. Teraz mamy spotkanie w gronie dyrektorów, burmistrzów oraz radnych 

- podpisuję się pod słowami radej Pani Marii Kądziołki, panie dyrektorze. Zostałam bardzo 

brzydko przez pana potraktowana. Uważam, że w naszym małym środowisku nie powinno 

takie coś być. Pan sobie pozwolił na swojej radzie pedagogicznej powiedzieć, że Pani 

Dyrektor Gimnazjum Nr 2 zamyka Gimnazjum w Jadownikach. To są słowa pana nauczyciela?! 

Pan skierował, że to ja do swoich nauczycieli kierowałam, a w tym tygodniu słyszałam, że taka 

rada odbyła się u Pana. Jest to nie na miejscu, jest to podważanie autorytetu oraz 

nieodpowiednie działanie. Przytoczę to tutaj, ponieważ się z tym nie zgadzam.                       

W uzupełnieniu powiem tylko, że należy wyważać słowa.  

Dyrektor PSP Nr 2 w Brzesku Urszula Białka, poinformowała, że do przedstawionej 

prezentacji ma następujące sprawy, które należy wziąć pod uwagę przede wszystkim 

specyfikę szkół, infrastrukturę szkoły. Dodała, że prowadzi stołówkę, z której, nie da się 

wyszczególnić dochodu. Uczniowie płacą tylko za „wsad do kotła”, żywię prawie 400 osób, 

ten obiad jest smaczny, lecz nie jest drogi. Żywię również nauczycieli, którzy płacą pełną 

składkę, lecz to nigdy nie pokryje kosztów funkcjonowania stołówki.  

Dyrektor PSP Nr 1 w Jadownikach Zenon Kubala, zwrócił uwagę na etatowość 

administracji i obsługi w stosunku do etatów nauczycieli. Dodał, że należy wziąć to pod 

uwagę przy kolejnych analizach i wskaźnikach.  

Radna Maria Kądziołka, ten temat, który pan poruszył, a mianowicie przeliczenie etatowość 

administracji i obsługi w stosunku do etatów nauczycieli, na komisji też punktowaliśmy, bo 

również nam się to nie podobało.  

Radny Edward Knaga, poinformował, że jedynym członkiem w pracach zespołu jest on, który 

nie miał wcześniej styczności z oświatą. Zwrócił uwagę, na to, że zaproponowane przez firmę 

Vulcan wszystkie czynniki jako wskaźniki uśrednione. Z tego uśrednienia chcieliśmy wyliczyć 

koszty. Jest faktem, że w całości tego najgorzej wypadają placówki w Sterkowcu  

i Szczepanowie, demografia mówi sama, że nic się nie polepszy. Jak ja zapytałem się jednego 

z wykonujących prezentację z firmy Vulcan, co z taką placówką zrobić, odpowiedział jasno - 

będąc rodzicem, ta szkoła nie ma możliwości rozwoju bazy wyposażenia tejże placówki. 

Dodał, że nie prawdą jest to iż  4-8 osób w klasie to jest wspaniale, bo nauczyciele 

indywidualnie podchodzą do dziecka. Nie muszę być nauczycielem, by uświadomić sobie 

pewne fakty. Wiemy, że subwencja która wpływa,  nie pokrywa w stu procentach.  



Dyrektor PSP w Buczu Agata Basaraba, zwróciła uwagę, na wykorzystanie sal lekcyjnych. 

My mamy sale przedszkolne dwie, stąd nie ma skali w naszym wypadku, że są one 

niewykorzystane.  

Dyrektor PSP w Szczepanowie Wojciech Walasek, poinformował, że problem Szkoły  

w Szczepanowie nie występuje od dziś. Przejmowałem szkołę jak miała ponad 200 uczniów, 

nie było nawet uczciwej stołówki. Teraz kiedy nastąpiły zmiany, sytuacja się zmieniła, szkoła 

została dobudowana, zbudowano tylko salę gimnastyczną. W tej chwili wiemy, że mała szkoła 

nigdy nie będzie ekonomiczna, koszty kształcenia będą zawsze wysokie. Mnie cieszy to, że 

macie wspaniałe warunki do tego, żeby tę palcówkę rozbudować, ja już tego realizował nie 

będę. Jest miejsce, trzeba przeprowadzić remont. Nie chciał bym, tzn. nie życzę przyszłemu 

dyrektorowi, żeby była taka sytuacja, że wprowadza się dzieci i bez przygotowania. Do tego 

naprawdę należy się przygotować. Słyszę od Burmistrza od Pana Naczelnika, że obiecują, że 

tak rzeczywiście będzie, wtedy zakończą się konflikty społeczne, tak jak to było w przypadku 

Wokowic. Ta wizja jest odpowiednia, należy ją realizować.  

Dyrektor PSP Nr 2 w Jadownikach Jolanta Latocha, poinformowała, że jedno skrzydło 

szkoły musi być ocieplone.   

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, wiem, że nie przeprowadzimy radykalnych zmian, 

nie jestem zwolennikiem rewolucyjnych zmian. Musimy podjąć pewne działania 

ukierunkować, do tego potrzebna jest współpraca z dyrektorami szkół. Nie było takiej 

sytuacji, żebyście Państwo nie mieli wsparcia mojego. Patrząc na wykorzystanie, jedna i druga 

szkoła ma rezerwy dot. to Gimnazjum w Jadownikach oraz w PSP Nr 2 w Jadownikach. Jest 

przyzwolenie społeczne, by przedszkole na ul. Wschodniej w Jadownikach, przenieść do PSP 

Nr 2 w Jadownikach. Panie dyrektorze Wietecha, nie po to gmina wybudowała gimnazjum, 

żeby teraz cokolwiek z tym robić. Ma Pan jedną z najnowocześniejszych obiektów. Z tych 

wyliczeń, wychodzi rzeczywiście sytuacja taka, że Pana gimnazjum ma wysokie wskaźniki. 

Przyjmiemy jakieś założenia w okresie dwu - trzy letnim i będzie musiał Pan do pewnych  

standardów dostosować się. Musi Pan schować troszkę emocje swoje, zachowywać się  

w sposób właściwy.  

Dyrektor PSP Nr 2 w Brzesku Urszula Białka, przedstawiła sprawę stołówki i żywienia 

uczniów z PSP w Jasieniu. Przeanalizowałam ten temat, niestety szkoła nie ma uprawnień do 

prowadzenia cateringu, natomiast Państwo radni mają takie uprawnienia, żeby nadać mojej 

szkole możliwość dożywiania dzieci z Jasienia. Mam bardzo duże zaplecze, mam pod kuchnią 



ładne dodatkowe pomieszczenia nie wykorzystane na dzień dzisiejszy. Jest tam również 

winda towarowa. Remont polegałby na wymianie instalacji elektrycznej, ponieważ jest 

aluminiowa, no i przede wszystkim doposażenia na większą ilość.  

Dyrektor PSP w Jasieniu Urszula Brachuc, Jasień jako jedna z większych szkół nie posiada 

stołówki. A dzieci łącznie z oddziałem przedszkolnym mamy ponad 200, w tym momencie 

jesteśmy na cateringu, gdzie rodzic płaci 6zł. za jeden posiłek dziennie. Z Panią Urszulą Białką 

temat ten podejmowałyśmy, aby wykonać remont na zasadzie punktu wydawania posiłków, 

byłoby to zdecydowanie korzystniej niż budować wszystko od początku u nas, wiedząc jak 

zmieniły się standardy.   

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, jeśli istnieje taka baza w PSP Nr 2 w Brzesku, na 

pewno się do tego dostosujemy, podejmiemy taką uchwałę dodatkową, aby to umożliwić.  

Dyrektor Gimnazjum w Jadownikach Tomasz Wietecha oświadczam, że takiej rady 

pedagogicznej nie było, było to spotkanie nauczycieli, które miało za zadanie przekazanie 

informacji od Pana Burmistrza, że nie będzie likwidowana szkoła. Jest to naprawdę żal, że nie 

jest to chluba, że ja się w ten sposób zachowałem. Bardzo Państwa Dyrektorów przepraszam, 

obiecuję, że to się nie powtórzy.  

Z-ca Burmistrza Brzeska Jerzy Tyrkiel, dodał, że blisko 50 % więcej środków średnio 

rocznie w porównaniu z dziesięcioma latami poprzednimi zostało zrobione więcej remontów 

przez Burmistrza Grzegorza Wawrykę.  

Radny Krzysztof Bogusz, dodał, że w tej analizie zabrakło mu trzeciego wariantu,  

w przypadku Sterkowca, czyli szkołę poradzi stowarzyszenie. Jeśli mamy jakiś plan, coś 

zmieniać, to przede wszystkim należy zapytać się, czy mieszkańcy się zgodzą. Żeby się nie 

powtórzyła sytuacja z Wokowic, czyli dzień przed terminem prowadzi się konsultacje 

społeczne. Pan Naczelnik jest już kilkanaście lat, dlaczego dopiero teraz tę analizę się 

prowadzi, jak się już biznes zawala tak na prawdę. Plany dot. liczby dzieci, były dostępne już    

w tamtych czasach, budowa skrzydła w Szczepanowie, budowa gimnazjum w Jadownikach, 

takich inwestycji można wskazać kilka. A teraz będziemy się znęcali nad jedną szkołą.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, to jest pewien materiał, niezależny który 

przygotował zespół, nie miał żadnych wytycznych ode mnie. Na dzień dzisiejszy te szkoły 

powinny funkcjonować, nikt ich nie zamyka. Należy podziękować zespołowi, którzy 

przygotowali materiał, wyliczenia, przez kilka miesięcy pracowali, by rozpracować pewny 

materiał, który posłuży do dalszych kroków.  



Z-ca Burmistrza Brzeska Jerzy Tyrkiel, komisja zaproponowała takie rozwiązanie jakie 

wypracowała, nie jest komisja wszechwiedząca. Zarzut, że ktoś jakiegoś rozwiązania nie 

umieścił jest nieuprawniony, świetnie, że Pan Radny zgłasza wniosek. Jeżeli jest Pan aktywny 

jako uczestnik swojej miejscowości, czy swojego okręgu, różnie można to nazywać, wie czy 

jest potencjał. Nie daleko, Łęki mają szkołę prowadzoną przez stowarzyszenie, takich 

rozwiązań nie wykluczamy.  

Naczelnik Józef Cierniak, bardzo się cieszę, że ten materiał powstał. Przewidywałem, że 

zespół powołany przez Burmistrza, jakieś konstruktywne wnioski podejmie. Niektóre wnioski 

dobitne zostały przedstawione, lecz z punktu nas wszystkich tutaj obecnych, dobrze, że te 

wnioski zostały przygotowane. Mianowicie po to, aby mieć świadomość na temat brzeskich 

placówek oświatowych. Od strony wydatków, jak również po to, gdy jak jest sesja jak padają 

pytania jak oszczędzić, gdzie ściąć koszty to będzie teraz można odesłać do tego materiału.  

Radna Ewa Chmielarz, poinformowała, że rzeczywiście to co powiedział Pan Naczelnik, 

materiał został precyzyjnie przygotowany, lecz w większości głos zabierają dyrektorzy. 

Przepraszam, że my radni nie bierzemy czynnego udziału w tej dyskusji, ponieważ pierwszy 

raz widzimy tą prezentację, właśnie w tym momencie. Nie dostaliśmy wcześniej, aby móc się 

przygotować do dyskusji. Nie jesteśmy w stanie zapamiętać wszystkich wniosków, obliczeń       

i wskaźników.  

Przewodniczący Komisji Kazimierz Sproski, poinformował radną, że była to decyzja 

Burmistrza Brzeska. Wszyscy po komisji Państwo dostaniecie drogą e-mailową.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, myślę, że wszyscy jesteśmy inteligentni i patrząc na 

zaprezentowaną prezentację, jesteśmy w stanie wypunktować pewne ważne rzeczy, ponieważ 

bardzo precyzyjne były konkluzje końcowe. Tego materiału nie chciałem wcześniej wysłać 

radnym, ponieważ chciałem by zapoznali się jako pierwsi dyrektorzy szkół.  

Radny Jarosław Sorys, ja mam troszkę inne zdanie, co do tego zdania, że należy się 

dostosować do wskaźników uśrednionych. Wszystkie placówki będą musiały się dostosować. 

Jestem zdania, iż winniśmy otrzymać materiały przed posiedzeniem Komisji.   

Radna Anna Lubowiecka, chciałam zapytać w sprawie pewnego wniosku, zespołu szkolno- 

przedszkolnego, który ewentualnie miałby powstać w Szczepanowie, miało by to być w roku 

szkolnym 2013/2014, czy to nie jest za późno na taką zmianę, niezbyt krótki czas? 



Naczelnik Józef Cierniak, poinformował, że jeśli podjęto by taki krok, to jest czas do końca 

lutego 2013r. Procedura jest taka, że najpierw musi być likwidacja przedszkola, konsultacje.     

A następnie szkole nadaje się statut.  

Radna Anna Lubowiecka, dodała, że musi być w pierwszej kolejności poprawa warunków, 

szkoła nie jest przygotowana do tego, aby przyjąć dzieci przedszkolne.  

Radny Edward Knaga, zawnioskował, by wszyscy radni, dyrektorzy otrzymali tę  prezentację 

drogą e-mailową.  

Przewodniczący komisji Kazimierz Sproski, przedstawił następujący wniosek oraz opinię:  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby przesłać prezentację „Projektu Reorganizacji      

i Restrukturyzacji Brzeskich Placówek Oświatowych” opracowanego przez powołany decyzją 

Burmistrza Brzeska- Zespół ds. oceny funkcjonowania sieci szkół i przedszkoli działających na 

terenie Gminy Brzesko, radnym oraz dyrektorom placówek oświatowych. Głosowano 

jednogłośnie.  

Komisja zapoznała się z przygotowaną prezentacją Projektu Reorganizacji  

i Restrukturyzacji Brzeskich Placówek Oświatowych opracowanego przez powołany decyzją 

Burmistrza Brzeska- Zespół ds. oceny funkcjonowania sieci szkół i przedszkoli działających na 

terenie Gminy Brzesko.  

Ad. 2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.  

Po dyskusji i wyczerpaniu porządku Przewodniczący Komisji Kazimierz Sproski 

podziękował wszystkim za udział i zamknął posiedzenie.  

Posiedzenie trwało od godziny  9 00 do godziny  12 10. 
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