
P R O T O K Ó Ł  Nr  26/2008

z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej               w Brzesku 
odbytego   w dniu   22  p a ź d z i e r n i k a  2008  r o k u

 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.  Poniższy 
porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie :

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Rozwój ruchu olimpijskiego i konkursów przedmiotowych w szkołach prowadzonych 

przez  Gminę  Brzesko  w  kontekście  stypendiów  Burmistrza  ./Informacja  pisemna 
Naczelnika Wydziału EKiS/.

3. Aktualny  stan  remontów  w  placówkach  oświatowych  Gminy  Brzesko./Informacja 
pisemna została  przekazana członkom komisji na ostatnim posiedzeniu/

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski : 
Rozpatrzenie  pism wpływających  do  komisji,  zaopiniowanie  projektów uchwał  na 
sesję Rady Miejskiej w miesiącu  październiku 2008 roku. 

Ad  1.
    Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji .

Przewodniczący  Komisji  Józef  Kubas poinformował,  że  protokół  
z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu z dnia 29 września 2008 roku wyłożony był 
w Biurze Rady Miejskiej. W związku z czym zapytał, czy do protokołu są jakieś uwagi i 
wnioski ?
Członkowie  Komisji  nie  wnieśli  uwag  do  protokołu,  po  czym  Przewodniczący  Komisji 
poddał  go pod głosowanie. 
Protokół został przyjęty przy 5 głosach za, przeciw 0, 1 wstrzymującym się od głosu.

Ad  2.
     Rozwój  ruchu  olimpijskiego  i  konkursów  przedmiotowych  
     w szkołach prowadzonych przez Gminę Brzesko w kontekście
     stypendiów Burmistrza ./Informacja pisemna Naczelnika
     Wydziału EKiS/.



Przewodniczący Komisji Józef Kubas przypomniał zebranym, że                w miesiącu 
październiku  odbyło  się  w  Brzesku  kilka  uroczystości  i  imprez  sportowych  z  udziałem 
radnych, członków naszej komisji. I tak :

• 11 października 2008 roku odbyły się uroczyste obchody 75 lecie powstania 
Okocimskiego Klubu Sportowego. Centralnym punktem tych uroczystości był 
mecz piłkarski Okocimskiego        z Górnikiem Zabrze, oraz piknik rodzinny w 
Parku Goetza. Wieczorem w pałacu Goetzów odbyło się spotkanie „Ocalić od 
zapomnienia”, na którym obecni byli właściciele obiektu Państwo Urbanowie, 
przedstawili plany remontu budynku i otoczenia.

• 15 października 2008 roku w sali obrad Urzędu Miejskiego          w Brzesku, 
odbyło się  uroczyste  spotkanie  z  okazji  Dnia  Edukacji  Narodowej,  podczas 
którego  Burmistrz  Brzeska  Grzegorz  Wawryka  wręczył  zasłużonym 
pedagogom nagrody finansowe.

• 15  października  2008  roku  o  godzinie  1830 w  Miejskim  Ośrodku  Kultury 
nastąpiło otwarcie wystawy i podsumowano konkurs „Moje spotkanie z Ojcem 
Świętym Janem Pawłem II”.

• 17 października 2008 roku w Publicznym Gimnazjum Nr 2         w Brzesku 
odbyło się uroczyste  otwarcie kompleksu sportowego „Moje Boisko -  Orlik 
2012”.

Przewodniczący Komisji zasygnalizował również zebranym, że na początku października 4-
osobowa delegacja na czele z Burmistrzem Brzeska Grzegorzem Wawryką, zwiedziła obiekt 
sztucznego  lodowiska  w  Olkuszu.  Wszyscy  członkowie  delegacji  byli  przekonani,  o 
zamontowaniu takiego obiektu w centrum Brzeska np.  na Placu Kazimierze Wielkiego w 
okresie wiosennym 2009 na okres próby np. 2-ch miesięcy. Do południa lodowisko to byłoby 
dostępne dla młodzieży szkolnej, po południu za niewielka opłatą dla dorosłych.

Następnie Przewodniczący Komisji odniósł się do informacji Naczelnika Wydziału Edukacji 
na  temat  -  Rozwój  ruchu  olimpijskiego  i  konkursów  przedmiotowych  w  szkołach 
prowadzonych przez Gminę Brzesko                   w kontekście stypendiów Burmistrza. 
Poinformował, że szkoły prowadzone przez Gminę Brzesko pracują dobrze. W związku z tym 
zwrócił się z pytaniem do Naczelnika Wydziału Edukacji czy możemy być zadowoleni z tego 
co już jest, czy może być lepiej ? Czy ruch olimpijski w gimnazjach i szkołach podstawowych 
na terenie Gminy Brzesko jest zadawalający i na jakim kształtuje się poziomie ?

Naczelnik  Wydziału  Edukacji  Kultury  i  Sportu  Józef  Cierniak 
w  nawiązaniu  do  wypowiedzi  Przewodniczącego  Komisji  podał  kilka  uwarunkowań 



dotyczących  ruchu  olimpijskiego  i  organizowanych  konkursów  w  gimnazjach  i  szkołach 
podstawowych :

1) Jacy przychodzą do danej szkoły uczniowie,
2) Zaangażowanie nauczycieli w danej szkole,
3) Nadzór dyrektora.

Na terenie Gminy Brzesko w gimnazjach organizowane są konkursy kuratoryjne z różnych 
przedmiotów, inne konkursy organizowane przez Kuratorium Oświaty. Natomiast w szkołach 
podstawowych   organizowane  są  konkursy  kuratoryjne  w  zakresie  humanistycznym, 
matematyczno-przyrodniczym, biblijny oraz inne.

Przewodniczący  Komisji  Józef  Kubas zwrócił  się  z  pytaniem:  Czy  ilość  konkursów  i 
osiągnięcia uczniów to jest tendencja progresywna czy progresja?

Naczelnik  Wydziału  Edukacji  Kultury  i  Sportu  Józef  Cierniak udzielił  odpowiedzi 
informując,  że  w  gimnazjach  przez  okres  5  lat  osiągnięcia  były  sporadyczne.  Natomiast 
ostatnie  3  lata  ilość  olimpijczyków  wzrosła.   Zauważa  się  również,  że  w  Brzesku  jest 
rywalizacja  między  Gimnazjum  nr  2,  a  Gimnazjum  nr  1.  Natomiast  w  Gimnazjum  w 
Jadownikach  jest  trochę  inna  sytuacja.  Uczniowie  pochodzą  przeważnie  ze  środowisk 
wiejskich. Ogólnie można stwierdzić, że ruch olimpijski jest na dobrym poziomie w naszej 
gminie.  Stypendia Burmistrza Brzeska przyznawane są już trzeci rok uczniom za wybitne 
osiągnięcia naukowe i sportowe. Tak więc można stwierdzić, że nasi uczniowie gimnazjalni 
zaczynają  się  liczyć  na  szczeblu wojewódzkim.  Jeśli  chodzi  o  szkoły podstawowe to ten 
problem wygląda inaczej. Tutaj konkursów jest bardzo dużo tylko te konkursy kończą się na 
szczeblu  rejonowym.  W  szkole  podstawowej  uczeń  dopiero  od  czwartej  klasy  się 
intelektualnie rozwija i jego osiągnięcia procentują w gimnazjum.

Przewodniczący Komisji Józef Kubas - na podstawie artykułu z dnia 20 października 2008 
roku „Mistrz Mistrzów” w dodatku Gazety Krakowskiej – Męska Rzecz omówił sylwetkę 
nauczyciela Marka Golki. Ów pan jest nauczycielem fizyki, techniki i astronomii. Od 35 lat 
pracuje  w  VI  Liceum  Ogólnokształcącym  im.  J.  Kochanowskiego  w  Radomiu.  Jego 
uczniowie byli  finalistami  ponad 260 olimpiad.  Jest  członkiem elitarnego Stowarzyszenia 
Nauczycieli  Olimpijskich.  W  dniu  14  października  2008  roku  otrzymał  tytuł  profesora 
oświaty. Mówi cytat „W założeniach dydaktycznych fizyki doświadczalnej powinno się uczyć 
w ….. teorii. Nie ma pieniędzy na aparaturę, ani czasu na doświadczenia. W grę wchodzi 
więc realizacja programu z książek. Uczniowie mają wkuć na pamięć abstrakcyjne regułki. W 
takim  systemie  zniechęci  się  do  nauki  przeciętne  dzieci  i  na  pewno  nie   wykształcimy 
geniuszy.  Młodzi  ludzie  potrzebują  autorytetów  i  jeśli  zauważą,  że  nauczyciel  prowadzi 
przedmiot z pasją, dochodzą do wniosku, że może to być faktycznie fajne”. Przewodniczący 
Komisji  zauważył,  że  niektórym  nauczycielom  do  pełnej  satysfakcji  wystarczy,  gdy 
uczniowie wkuwają regułki,  odrobią prace domowe i nie zadają głupich pytań.  Natomiast 



zdaniem Marka Golki:  „Dzieci nieprzeciętnie uzdolnione bywają niepokorne       i  mało 
komunikatywne,  ale  za  to  dociekliwe.  Ich  zachowania  często  nie  mieszczą  się  w 
nauczycielskich normach. Od dobrego pedagoga zależy, czy będzie potrafił nawiązać z nimi 
właściwy kontakt”.

Radna Maria Kucia w nawiązaniu do przedstawionego artykułu przez Przewodniczącego 
Komisji poinformowała, że w naszej gminie też mamy podobnych nauczycieli, mają też duże 
osiągnięcia. Świadczy o tym artykuł     w dzisiejszym Dzienniku Polskim, który podaje, że 
uczeń ze szkoły ponadgimnazjalnej z Brzeska został brązowym medalistą międzynarodowej 
olimpiady  biologicznej,  która  odbyła  się  w  Indiach.  Nasz  uczeń  zajął  trzecie  miejsce,  a 
nauczyciele z naszego terenu mają się czym pochwalić.

Następnie głos zabrał Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Brzesku Bogusław Biernat, który 
odniósł się do konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty. Do 
szkół  dociera  dużo  ofert.  Zainteresowanie  konkursami  jest  bardzo  duże.  Dlatego  należy 
zadbać  na  szczeblu  gminy  
i zwiększyć środki finansowe na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych                w placówkach 
oświatowych,  szczególnie  z  uwzględnieniem  pracy  z  młodzieżą  
i dziećmi uzdolnionymi. Dlatego ważne jest, aby zacieśnić współpracę            w zakresie 
kontynuacji  pracy  z  uzdolnioną  młodzieżą:  –  szkoła  podstawowa  –  gimnazjum  -  szkoła 
ponadgimnazjalna Należy zadbać o promowanie osiągnięć uczniów. W Gimnazjum nr 1 Rada 
Rodziców finansuje  lub dofinansowuje nagrody dla  takich uczniów,  ale  nie  mniej  jednak 
tutaj na szczeblu gminy należy również pomyśleć o zwiększeniu środków finansowych na ten 
cel. Jeśli chodzi o pytanie Pana Przewodniczącego Komisji: Czy ilość konkursów, osiągnięcia 
uczniów to jest tendencja progresywna czy spadkowa, to daje się zauważyć, że liczba dzieci 
w mojej szkole spada, natomiast ilość olimpijczyków wzrasta.

Przewodniczący  Komisji  Józef  Kubas  stwierdził,  że  w  wielu  przypadkach  nie  ma 
kontynuacji  pracy z  uzdolnioną młodzieżą w systemie szkoła podstawową -  gimnazjum - 
szkoła ponadgimnazjalną. Zwrócił się z pytaniem: Czy warto prowadzić rankingi sportowe na 
poziomie wojewódzkim, krajowym? 

Michał Kostecki inspektor w Wydziale Edukacji Kultury i Sportu przedstawił kalendarz 
zawodów sportowych Gminy Brzesko szkół podstawowych i gimnazjalnych na rok szkolny 
2008/2009 wg załącznika do protokołu. Odpowiadając na pytanie Pana Przewodniczącego 
Komisji o rankingi sportowe, to stwierdził, że warto takie przeprowadzać. Niemniej jednak 
wiąże  się  to  z  takimi  naturalnymi  problemami  jak  wynajęcie  sali,  młodzież  musi  czymś 
dojechać na zajęcia w godzinach często dość późnych.  A to jest problem. Zajęcia często 
odbywają się w soboty. Młodzież przeważnie ma soboty zagospodarowane przez rodziców i 



nie  zawsze  chcą  uczestniczyć  w  zawodach  sportowych.  Następnie  zaproponował  aby  z 
regulaminu Małopolskiego Kuratora Oświaty wykreślić finalistów, nagradzać laureatów.

Burmistrz  Brzeska  Grzegorz  Wawryka poinformował,  że  Gmina  Brzesko  do  oświaty 
dokłada bardzo dużo środków finansowych. Dlatego tam gdzie te obiekty sportowe już mamy 
powinna być  jakaś  odpowiedzialność.  Te  obiekty powinny działać  dobrze i  powinny być 
właściwie wykorzystane. Trzeba też złe nawyki dzieci i młodzieży wyeliminować. W nowym 
roku  budżetowym  chcemy  wprowadzić  nowe  zdrowe  zasady  wykorzystania  środków  z 
funduszu alkoholowego przez różne stowarzyszenia kulturalne i sportowe. W Gminie Brzesko 
dużo się robi. Jest zapał do szerszych działań. 

Przewodniczący Komisji Józef Kubas w nawiązaniu do toczącej się dyskusji stwierdził, że 
decydujący czynnik rozwoju ucznia to rodzina - kościół – szkoła. Szkoła często dużo robi, ale 
szkoła powinna mieć odpowiednie możliwości, atrybuty do swojego maksymalnego działania. 
Zwrócił się z pytaniem: Czy Pan Burmistrz podjął już jakąś decyzję odnośnie uruchomienia 
na terenie miasta sztucznego lodowiska ? 

Burmistrz  Brzeska  Grzegorz  Wawryka udzielił  odpowiedzi  informując  Pana 
Przewodniczącego Komisji, że jest rozważana propozycja wynajęcia sztucznego lodowiska na 
okres miesiąca czasu. W tym czasie zobaczymy jakie będzie zainteresowanie takim obiektem. 

Radna Maria  Kucia w nawiązaniu  do  dyskusji  w sprawie   dalszej  kontynuacji  pracy  z 
uzdolnioną  młodzieżą  poinformowała,  że  na  świadectwach  pisze  się  osiągnięcia  ucznia. 
Dlatego jest prośba, aby porozumieć się ze Starostwem Powiatowym w tej sprawie.  Rady 
Pedagogiczne powinny być  zaznajamiane z takimi świadectwami uczniów, aby uczniowie 
zdolni nie byli anonimowi.
 
Następnie głos zabrał Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Brzesku Bogusław Biernat, który 
poinformował członków komisji, że obecnie dokonuje się rozbiórki budynku tzw. Harcówki. 

Radny Franciszek Brzyk zaznaczył, że stworzono nowe warunki dla rozwoju harcerstwa. 
Ciekawe jak będzie się harcerstwo dalej rozwijało w szkołach naszej gminy.

Radna  Maria  Kądziołka  zwróciła  się  z  prośbą  do  osób  odpowiedzialnych   za 
przygotowywanie materiałów na posiedzenia komisji.  Jeżeli zwracacie się Państwo np. do 
Dyrektorów Szkół o przedstawienie danych informacji bardzo proszę o przygotowanie dla 
Dyrektorów  wzoru  tejże  informacji.  Przede  wszystkim  zaoszczędzimy  pracy  Dyrektorom 
placówek  oświatowych,  a  po  wtóre  otrzymamy materiał  na  podstawie  którego  będziemy 
mogli  dokonać  pewnych  porównań.  Wniosek  mój  wypływ  z  faktu  ogromnej  pracy  jaką 



włożyli Dyrektorzy w przygotowanie materiałów na dzisiejsze posiedzenie Komisji, jednakże 
w żaden sposób nie byliśmy w stanie dokonania ich porównania.

Ad  3.
     Aktualny stan remontów w placówkach oświatowych Gminy Brzesko.

Naczelnik  Wydziału  Edukacji  Józef  Cierniak omówił  informację  na  temat  potrzeb 
remontowych  w  placówkach  oświatowych  prowadzonych  przez  Gminę  Brzesko. 
Poinformował,  że  zestawienie  potrzeb  remontowych  zostało  opracowane  na  podstawie 
przedłożonych przez dyrektorów placówek oświatowych własnych propozycji wynikających 
z  przeglądów  technicznych  
i  protokołów pokontrolnych.  Wzięto  pod  uwagę  również  wnioski  przewodniczących  Rad 
Osiedli  i  Rad  Sołeckich.  Remonty  najbardziej  niezbędne  uzgodniono  podczas 
przeprowadzonych rozmów z dyrektorami.      W zestawieniu nie ujęto drobnych remontów, 
na które dyrektorzy corocznie planują i otrzymują środki we własnym budżecie. Szczegółowa 
informacja stanowi załącznik do protokołu.

Burmistrz  Brzeska  Grzegorz  Wawryka poinformował,  że  w  głównej  mierze  obiekty 
oświatowe  są  w  starych  budynkach.  Przez  wiele  lat  te  obiekty  były  zaniedbane.  Takie 
cykliczne  remonty  zaczęły  się  dopiero  od  kilku  lat.  Na  pewno  będziemy  się  starali 
systematycznie te obiekty remontować.

Przewodniczący Komisji Józef Kubas zwrócił się z pytaniem do Pana Burmistrza Brzeska: 
Czy w Brzesku lub  Porębie  Spytkowskiej  powstanie       w  przyszłym roku  miasteczko 
rowerowe ?

Burmistrz  Brzeska  Grzegorz  Wawryka udzielił  odpowiedzi  informując  Pana 
Przewodniczącego,  że  jeżeli  powstanie  miasteczko rowerowe w Brzesku,  to  na  pewno w 
takim miejscu aby było ono wykorzystane maksymalnie.  Jeśli  zdecydujemy inaczej  to na 
pewno  Szkołę  Podstawową  w  Porębie  Spytkowskiej  trzeba  solidnie  dofinansować.  Jeśli 
będzie miasteczko rowerowe w Brzesku to musi być osoba odpowiedzialna za obiekt , jeden z 
dyrektorów szkoły powinien koordynować wykorzystanie tego obiektu z innymi dyrektorami. 
Taki obiekt musi być monitorowany, aby uniknąć dewastacji.

Radny  Adam  Kwaśniak zauważył,  że  wszystko  lokalizuje  się  w  jednym  miejscu  koło 
Szkoły  Podstawowej  Nr  2  i  Gimnazjum  Nr  2.   Proponuje,  aby  miasteczko  rowerowe 
zlokalizować w Ogródku Jordanowskim. Bo taka lokalizacja jaką się proponuje obecnie (w 
okolicach szkoły Nr 2) będzie służyć tylko jednej szkole.



Radna Maria Kądziołka – na kanwie wypowiedzi mojego przedmówcy pragnę z Państwem 
podzielić się pewnymi refleksjami. Ostatnio gościli w naszym mieście moi znajomi z terenu 
Pomorza i właśnie pokazałam im teren basenu, szkół oraz nowo otwartego boiska „Orlik”. 
Byli  zachwyceni,  przede  wszystkim  takim właśnie  usytuowaniem,  kompleksem jaki  tutaj 
powstał. Rozpatrując usytuowanie miasteczka rowerowego musimy wziąć pod uwagę to, iż 
musi ono podlegać stałemu nadzorowi, który tutaj mamy, a ponadto właśnie bardzo ładnie 
wkomponowałoby się ono w ten kompleks. Ponadto, należy przypomnieć, iż Pani Dyrektor 
Szkoły  Podstawowej  Nr  2  jako  pierwsza  wystąpiła  z  propozycją  usytuowanie  takiego 
miasteczka   przy  szkole,  wskazała  teren,  który  będzie,  a  właściwie  jest  całodobowo 
nadzorowany         i jeszcze jedna sprawa, liczba dzieci objętych nauką byłaby bardzo duża. 
Tutaj mamy zlokalizowane dwie duże nasze szkoły: Szkołę Podstawową oraz Gimnazjum, 
tutaj  bezpiecznie  możemy dowieźć  dzieciaki  z  terenu całej  gminy.  Nie  doprowadźmy do 
sytuacji jaka miała miejsce w Tarnowie, gdzie miasteczko rowerowe wybudowane za kilkaset 
tysięcy złotych zostało zdewastowane.  

Naczelnik Wydziału Edukacji  Józef Cierniak poinformował,  że  wstępnie przeprowadził 
rozmowę  na  w/w  temat.  Był  w  terenie  z  Naczelnikiem  Ruchu  Drogowego  odnośnie 
lokalizacji  miasteczka  rowerowego.  Po  rozeznaniu  sprawy  Naczelnik  Ruchu  Drogowego 
stwierdził, że jedynym miejscem odpowiednim do tego celu są okolice Szkoły Podstawowej 
Nr 2 w Brzesku.

Po dyskusji i analizie komisja podjęła następujące wnioski i opinie :

Komisja  zapoznała  się  z  informacją  na  temat  osiągnięć  dzieci  i  młodzieży  ze  szkół 
podstawowych i gimnazjów z Gminy Brzesko w zakresie olimpiad, konkursów i zawodów 
sportowych. Równocześnie komisja  wnioskuje            o zwiększenie środków finansowych 
na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych          w placówkach oświatowych, szczególnie z 
uwzględnieniem  pracy  z  dziećmi  
i młodzieżą uzdolnioną. Głosowano jednogłośnie.

Komisja  wnioskuje  o  zwiększenie  działań  w  zakresie  różnorodnych  form  promowania 
osiągnięć uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Brzesko.  Głosowano 
jednogłośnie.

Komisja  wnioskuje  do  Burmistrza  Brzeska  o  zacieśnienie  współpracy  ze  Starostwem 
Powiatowym w Brzesku w zakresie kontynuacji pracy                  z uzdolnioną młodzieżą 
(szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna) . Głosowano jednogłośnie.



Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości  informację na temat potrzeb remontowych w 
placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brzesko. 

Ad  4.
     Sprawy bieżące i wolne wnioski : 

Rozpatrzenie pism wpływających do komisji,  zaopiniowanie projektów uchwał 
na sesję Rady Miejskiej w miesiącu  październiku 2008 roku. 

• Projekt  uchwały  w  sprawie  upowszechniania  zasad  prawidłowego  żywienia 
wśród dzieci i młodzieży na terenie Gminy Brzesko.

Przewodniczący  Rady Miejskiej  Krzysztof  Ojczyk omówił  projekt  uchwały  w  sprawie 
upowszechniania  zasad  prawidłowego  żywienia  wśród  dzieci  
i młodzieży na terenie Gminy Brzesko, wg załącznika do protokołu.

Radna Maria  Kądziołka –  podjęcie  takiej  uchwały  jest  ze  wszech miar  zasadne  i  będę 
głosować za jej podjęciem. Musimy promować zasady zdrowego żywienia.  Musimy ponadto 
przemyśleć  jakie będą skutki i jaki  będzie oddźwięk szkołach.

Przewodniczący Rady Miejskiej udzielił wyjaśnień. Jest to uchwała intencyjna. Celem tej 
uchwały jest upowszechnianie zasad zdrowego odżywiania wśród  dzieci i młodzieży oraz 
ograniczenia sprzedaży                 w szkolnych sklepikach napojów koloryzowanych, 
przekąsek ziemniaczanych (chipsy) i batoników czekoladopodobnych z dodatkiem licznych 
substancji konserwujących.

Radny Franciszek Brzyk poinformował, że podejmując taką uchwałę musimy się wszyscy 
zastanowić. Należy kierować się  zdrowym rozsądkiem. To wszystko zleży od człowieka, 
który prowadzi taki sklepik w szkole.            O zdrowej żywności młodzież uczy się w szkole. 
Miał poważne obawy co do skutków podjęcia takiej uchwały. Bał się tego, że kolejne zadanie 
damy  do  zrealizowania  naszym  szkołom,  a  które  nie  będzie  zrealizowane.  My  żadnym 
programem, zakazem czy nakazem nie zmienimy mentalności dzieci, młodzieży, a zwłaszcza 
rodziców.

Naczelnik Wydziału Edukacji Józef Cierniak wyjaśnił Panu Przewodniczącemu Rady, że 
to co dzieci kupują w szkolnych sklepikach to kropla w morzu z tym, jakie produkty dzieci 
przynoszą do szkoły.

Przewodniczący  Komisji  Józef  Kubas poinformował,  że  tekst  uchwały  jest  słuszny.  Ta 
uchwała jest intencyjna. Może się zdarzyć, że uchwała ta            w części będzie martwą. 



Życie zweryfikuje, podjęcie tej uchwały. Należy przeprowadzić właściwą edukację dzieci i 
rodziców w/w sprawie.

Po dyskusji i analizie komisja podjęła następująca opinię :

Komisja  pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie 
upowszechniania zasad prawidłowego żywienia wśród dzieci i młodzieży na terenie Gminy 
Brzesko.

• Pismo Pani Stefanii Ogar wychowawcy świetlicy w Publicznej Szkole Podstawowej 
Nr  1  w  Jadownikach  w  sprawie  przedłużenia  na  czas  nieokreślony  wypłacania 
podwyższonej  wysokości  minimalnej  stawki  wynagrodzenia  zasadniczego  dla 
nauczycieli mianowanych zatrudnionych na czas nieokreślony z wykształceniem na 
poziomie Studium Nauczycielskiego, które z mocy prawa uległo obniżeniu           z 
dniem 1 września 2006 roku.

Naczelnik Wydziału Edukacji  Józef Cierniak poinformował,  że  Pani  ta  co roku składa 
pismo takiej samej treści. Pani ta wiedziała, że trzeba się dokształcać. Miała na to 9 lat czasu i 
nic w tym kierunku nie zrobiła.

Radna Maria Kądziołka poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Gospodarki 
Finansowej  i  Komisji  Rewizyjnej  sprawa dotycząca Pani  Stefanii  Ogra była przedmiotem 
analizy.  Komisje  zapoznały  się  dokładnie  
z  wnioskiem  Pani  Ogar  w  sprawie  podwyższenia  minimalnej   stawki  wynagrodzenia 
zasadniczego i skierowały  powyższy  wniosek do rozpatrzenia przez Komisję Oświaty oraz 
zawnioskowały  do  Naczelnika  Wydziału  Edukacji  Kultury  i  Sportu  o  przygotowanie 
stosownej opinii prawnej i przedstawienia jej na najbliższym posiedzeniu Komisji Oświaty. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk proponuje wystąpić        o opinię w 
przedmiotowej sprawie do Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1       w Jadownikach.

Po dyskusji i analizie komisja podjęła następujący wniosek :

Komisja zapoznała się z pismem Pani Stefanii Ogar wychowawcy świetlicy       w Publicznej 
Szkole Podstawowej Nr 1 w Jadownikach i wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wystąpienie 
do Dyrektora Szkoły o opinię                     w przedmiotowej  sprawie.  Głosowano 
jednogłośnie.



• Pismo Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Okocimiu               w sprawie 
wymiany dachu na budynku szkoły.

• Pismo  Kierownika  Zespołu  Pieśni  i  Tańca  „Porębianie”  oraz  „Jadowniczanie”  w 
sprawie  sfinansowania  pracy  choreografa  Pana  Jacka  Dziadura  –  dodatkowo dwie 
próby w tygodniu w obu zespołach.

• Pismo TKKF „Sokół” z dnia 04 września 2008 roku w sprawie przyznania środków 
finansowych na dalszą modernizację Domu Kultury TKKF „Sokół”.

Po analizie komisja podjęła stepujące wnioski i opinie :

Komisja pozytywnie jednogłośnie opiniuje pismo Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Okocimiu w sprawie wymiany dachu na budynku szkoły.

Komisja  zapoznała  się  z  pismem  Kierownika  Zespołu  Pieśni  i  Tańca  „Porębianie”  oraz 
„Jadowniczanie”  w sprawie  sfinansowania  pracy  choreografa  i  przekazuje  w/w pismo do 
rozpatrzenia  przy  projektowaniu  budżetu  Gminy  Brzesko  na  rok  2009.  Głosowano 
jednogłośnie.

Komisja zapoznała się z pismem TKKF „Sokół” z dnia 04 września 2008 roku w sprawie 
przyznania środków finansowych na dalszą modernizację Domu Kultury TKKF „Sokół” i 
przekazuje w/w pismo do rozpatrzenia przy projektowaniu budżetu Gminy Brzesko na rok 
2009. 
Głosowano jednogłośnie.

Po wyczerpaniu porządku Przewodniczący Komisji Józef Kubas podziękował wszystkim za 
udział i zamknął posiedzenie . 

Posiedzenie trwało od godziny  10 00 do godziny  13 00.
Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.

   Protokołowała                                                                

Bogumiła Łanocha                                                                      
                                                                                      Przewodniczący

Komisji Oświaty Kultury i Sportu
    Rady Miejskiej w Brzesku

          mgr Józef  Kubas


