PROTOKÓŁ Nr 12/2015
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku
odbytego w dniu
24 listopada 2015 r. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku przy
ul. Głowackiego 51.
W posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu udział wzięli członkowie komisji oraz osoby
zaproszone na posiedzenie, według załączonej listy obecności. Posiedzeniu przewodniczył
radny Bogusław Babicz Przewodniczący Komisji OKiS.

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu obradowała w składzie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Radny Bogusław Babicz - Przewodniczący Komisji;
Radna Maria Kądziołka – członek komisji;
Radna Barbara Borowiecka - członek Komisji;
Radny Franciszek Brzyk – członek Komisji;
Radny Kazimierz Sproski – członek Komisji;
Radny Krzysztof Bogusz – członek komisji;
Radny Jarosław Sorys – członek komisji.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
1. Naczelnik Józef Cierniak - Wydział Edukacji Kultury i Sportu;
2. Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk;
3. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Sterkowcu;
4. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Szczepanowie;
5. Związek Nauczycielstwa Polskiego - Helena Jewuła
6. Dyrektor PSP w Szczepanowie- Ewa Starsiak
7. Sołtys wsi Wokowice- Marian Czarnik;
8. Sołtys wsi Szczepanów – Anna Lubowiecka
9. Dyrektor PSP w Sterkowcu – Bożena Martyna;
10. Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka;
11. Dyrektor PSP Nr 3 w Brzesku- Dorota Wójcik;
12. Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Brzesku- Bogusław Biernat;
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku otworzył
Przewodniczący komisji. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad
komisji. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek obrad, zawarty w zaproszeniu
- stanowiący załącznik nr 2 do protokołu.
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PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:
1. Omówienie ostatecznego stanowiska w sprawie obowiązku szkolnego na terenie
sołectw Sterkowiec, Szczepanów, Wokowice.
2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Brzesko za rok szkolny
2014/2015.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu 22 października
2015 r.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski rozpatrzenie pism skierowanych do komisji i projektów
uchwał na sesję RM w miesiącu listopadzie br.
Ad. 1 Omówienie ostatecznego stanowiska w sprawie obowiązku szkolnego na
terenie sołectw Sterkowiec, Szczepanów, Wokowice.
Przewodniczący komisji Bogusław Babicz, poinformował, że trzeci raz spotykają się
wszyscy na komisji w tym temacie bardzo ważnym i istotnym. Następnie odczytał kolejno
pisma które wpłynęły na komisję oświaty:
- wpłynęło w dniu 13 listopada br. od Rady Rodziców PSP w Sterkowcu z dnia 10 listopada w
sprawie niewyrażenia zgodny na wspólny obwód ze Szczepanowem;
- z dnia 13 listopada br. ze Związku Nauczycielstwa Polskiego oddział Kraków;
- z dnia 18 listopada br. od Rady Rodziców PSP w Sterkowcu ( kosztorys na przystosowanie
pomieszczeń dla celów przedszkolnych na kwotę 40.702,26 zł. oraz uchwały z 17 listopada
podjęta przez Radę Rodziców oraz Radę Sołecką Sterkowca i Wokowic)
- z dnia 24 listopada br. stanowisko rodziców 7 uczniów dojeżdżających do PSP w Sterkowcu;
- z dnia 24 listopada br. od sołtysa wsi Sterkowca podtrzymanie stanowiska;
- z dnia 24 listopada br. od rodziców uczniów PSP w Szczepanowie;
Następnie przewodniczący poinformował, że radca prawny wyraził stanowisko w swojej opinii
jasno, że nie powinno się zmieniać obwodów w trakcie roku szkolnego. Dodał, że również się
z tym stanowiskiem utożsamia. Dodał, że temat ten zrodziło się to pod koniec października,
nagle rozgrzany został do granic nieprzyzwoitości, szybko, dokonano zamieszania
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w środowiskach lokalnych. Najważniejszą kwestią jest dowóz dzieci. Chcemy dołożyć jak
największych starań, aby
Radny Franciszek Brzyk, zgodził się z przewodniczącym komisji. Poruszył kwestię nowej
reformie, która dotknie oświatę w najbliższym czasie, mając na uwadze, że nikt nie zna do
końca założeń tej reformy ani nie wie na czym ona tak naprawdę będzie polegać.
Podejmowanie teraz jakiś rozwiązań, które ingerują w obecny stan jest nierozsądne i nie ma
takiej potrzeby. Wszyscy mamy na uwadze dobro, żeby dzieci uczęszczały do szkoły, tą którą
sobie wybiorą, były dowożone. W obecnej sytuacji prawnej, jeśli Pan Burmistrz będzie miał
możliwość.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, wszyscy wiemy co było
powodem, rozwijać tego nie będę. Minął miesiąc, dyskusji, spotkań, konsultacji –
oczekiwałbym, aby pójść o krok dalej. Nie zgodził się ze stanowiskiem przewodniczącego
komisji. Przedstawił kwintesencję opinii radcy prawnego, że nie powinno się dokonywać zmian
w trakcie roku szkolnego. Państwo doskonale o tym wiecie, że aktualnie obowiązująca uchwała
która spowodowała zmianę z obwodu Wokowice-Sterkowiec na Wokowice-Szczepanów.
Została ona podjęta w trakcie roku, bodajże 28 października. Oznacza to, że przepisy się od
tamtego czasu nie zmieniły. Przedstawił przypadek likwidacji Szkoły Filialnej w Wokowicach.
Przewodniczący komisji Bogusław Babicz, poinformował, żeby nie powielać tych błędów
wcześniejszych należy skupić się przede wszystkim na rozwiązaniu problemu dzisiejszego
i prosił, aby nie wracać do formalno-prawnych spraw wcześniej podjętych pozostawiając to
opinii innym.
Sołtys Szczepanowa Anna Lubowiecka, podkreśliła, że dokonywanie pewnych zmian,
planowanie pewnych zmian nie odbywa się zawsze po poinformowaniu wszystkich
zainteresowanych stron. Poprosiła, aby nie robić tylko z udziałem jednych zainteresowanych
stron tylko z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym powiadomić wszystkich. Potwierdziła
jednoznaczne stanowisko dzieci, którzy uczęszczają do szkoły w Szczepanowie, aby obwód nie
został zmieniony. Została wytworzona nieprzyjemna sytuacja, nie róbmy zmian które mogą
kogoś krzywdzić, spróbujmy rozwiązać problem w tym kierunku, żeby te dzieci ze Sterkowca
miały tę możliwość dowozu.
Pan Robert Kawa przedstawiciel rodziców z Wokowic które uczęszczają do szkoły
w Sterkowcu, potwierdził, aby nie różnić dzieci ponieważ wieś została poróżniona poprzez
likwidację szkoły filialnej w Wokowicach. Prosił, aby wszelkie podejmowane decyzje jakie będą
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przez dyrektorów szkół, czy przez sołtysów, Burmistrza czy przez Rade powiadamiani byli
przede wszystkim rodzice. Dodał, że żaden z rodziców nie rozmawiał w ostatnim czasie na
temat zmiany obwodu z nikim. Ani z radnymi, czy sołtysami żadnych takich nie podejmował
starań. Następnie przedstawił sprawę, iż nauczyciel ze Szkoły w Szczepanowie telefonował do
rodziców dzieci którzy uczęszczają do szkoły w Szczepanowie, że rodzice ze Sterkowca chcą
zmienić obwód.
Przewodniczący komisji Bogusław Babicz, zgodził się z Panem Kawą, że powinno się
wszystkich zaprosić zainteresowanych stron i dodał, że rzeczywiście na początku tak nie było.
Wyszła ta sprawa od rodziców ze Sterkowca, a rodzice z Wokowic nie byli powiadomieni. Nie
od komisji to wychodziło-ta sprawa.
Dyrektor PSP w Szczepanowie Pani Ewa Starsiak, wyjaśniła, że też się dowiedziała
o tych zmianach z internetu, nie była również wcześniej powiadomiona. Jak Rada Pedagogiczna
musieli zająć stanowisko, jak w załączonym odczytanym piśmie zostało to wyartykułowane.
Dodała, że dzieci z Wokowic mają niewiele, więc pozwoliła sobie przedzwonić do nich
z zapytaniem, czy wiedzą coś o jakiś zmianach, że planuje się zmienić obwody. Rodzice
wyjaśnili wszyscy, że nic nie wiedzą.
Przewodniczący komisji Bogusław Babicz, skomentował, że Pani Dyrektor bardzo
słusznie postąpiła. Nie można w tajemnicy wykonywać zmian organizacyjnych.
Przedstawiciel Rady Rodziców Pan Marek Zachara, podziękował Przewodniczącemu
Rady Krzysztofowi Ojczykowi za jasne i klarowne stanowisko a także przewodniczącemu
komisji oświaty, który również jest za tym aby te antagonizmy rozładować z poszczególnych
miejscowości Sterkowiec, Wokowice i Szczepanów. Rodzice ponoszą najmniejszą winę
odnośnie tych wydarzeń, które miały miejsce. Stoimy wszyscy na stanowisku, że zarówno
szkoła w Sterkowcu jak i w Szczepanowie funkcjonowała w sposób autonomiczny. Następnie
przedstawił sprawę modernizacji oddziału przedszkolnego w Sterkowcu, na kwotę 40.000zł.,
gdzie cały projekt został wykonany i sfinansowany przez rodziców i jest on gotowy. Następnie
poinformował, że pozyskał stanowisko prawne pod nowymi rządami Pani Minister. Dodał, że
MEN zaczęło działać sprawniej. Odczytał stanowisko z dnia 23 października br. które otrzymał
z ministerstwa. Jest potrzeba, aby ten obwód został taki jaki jest to jest zgodne z intencją
rodziców jak i mieszkańców miejscowości Sterkowiec. Również ma stanowisko (opinię prawną)
mecenasa z Tarnowa.
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Dyrektor PSP w Sterkowcu Pani Bożena Martyna, stwierdziła, że środowiska wszystkie
nie pragną konfliktu tylko spokojnej pracy w jednej i drugiej szkole. Wyjaśniła, że dzieci
naprawdę bardzo się martwią, uczestniczą w rozmowach rodziców i oprócz tego, że zadają
pytania „czy pani się boi alkaidy, czy pani się boi islamistów? To pytają czy my tu będziemy
chodzić do szkoły? Czy my będziemy mieć tutaj szkołę?” Tak naprawdę potrzebna nam jest
jedność. Środowiska te potrafią świetnie współpracować ale nie można jakimiś pociągnięciami,
jakimiś niedomówieniami. Najistotniejsze wydaje mi się, o czym powinniśmy naprawdę
pamiętać jest dobro dziecka.
Sołtys Wokowic Marian Czarnik, wyjaśnił, że społeczeństwo Wokowic zostało
rozgoryczone po likwidacji szkoły. Rodzice zadecydowali do jakich szkół posłali, zarówno do
Sterkowca jak i do Szczepanowa mimo, że był duży nacisk żeby wszystkie dzieci poszły do
Szczepanowa. Następnie stwierdził, że wszystko się już uspokoiło, co poniektórzy mieszkańcy
pogodzili się, że pewnie tak ma być. A teraz znów jest składany projekt uchwały i zaczyna się
znów rozgoryczenie. Wieś przez ten projekt została przedzielona na pół na dzieci „wasze”
i dzieci „nasze”. Sołtys poprosił, aby zostawić to wszystko jak jest obecnie z obwodami
szkolnymi. Zaapelował, aby zając się sprawą zapewnienia dowozu dzieci.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, sprostował, że to nie
uchwała poróżniła wieś, ten „grzech pierworodny” leży gdzie indziej i Państwo dobrze wiecie
gdzie. Ta uchwała spowodowała to, że jest dyskusja w końcu być może rozwiązany problem,
który przez parę lat nie chciał bądź rozwiązany.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, stwierdził, że nie musiała zostać przygotowana
uchwała, lecz przyjąć na komisji stanowiska zebrania wiejskiego lub w inny sposób. Głównym
celem jest dowożenie dzieci a nie zmiana obwodów. Dodał, że z jego strony jest pełna wola
aby ten dojazd dzieciom przez Sterkowiec zapewnić, zrobimy wszystko żeby ten dojazd był
możliwy.

Poinformował,

że

sprawdzi

przygotowany

przez

rodziców

kosztorys

na

przystosowanie oddziału przedszkolnego (modernizację), zadeklarował, że zabezpieczy środki
finansowe w kwocie - 40.000,00zł.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, wyjaśnił, że przyjmuje
deklaracje Burmistrza Brzeska, że środki znajdą się w budżecie na przyszły rok.
Przewodniczący komisji zaproponował wnioski na bazie przeprowadzonej dyskusji a następnie
poddał je pod głosowanie:
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Radny Jarosław Sorys, Prosił, aby nie stwarzać precedensu z wniosku. Skupić się konkretnie
na pewnym działaniu. Następnie odczytał wniosek z posiedzenia komisji Finansowej, gdzie jest
przewodniczącym tejże komisji

w sprawie pisma o zabezpieczenie środków w bieżącym

budżecie gminy w kwocie 40.000,00 złotych brutto na wykonanie prac remontowych, zgodnie
ze złożonym pismem Rady Rodziców PSP w Sterkowcu.

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o niezwłoczną zmianę trasy autobusu dowożącego
dzieci zamieszkałe w Wokowicach tak aby zapewnić im dowóz również do Publicznej Szkoły
Podstawowej w Sterkowcu przy pozostawieniu dotychczasowego obwodu szkolnego.
Głosowano jednogłośnie.
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zabezpieczenie środków finansowych
w budżecie Gminy Brzesko na rok 2016 na remont i modernizacje sal przedszkolnych w PSP
w Sterkowcu w celu zakończenia tych prac przed 1 września 2016 roku celem umożliwienia
zafunkcjonowania oddziału

szkolno-przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej

w Sterkowcu. Głosowano jednogłośnie.

Ad. 2 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Brzesko za rok
szkolny 2014/2015.
Dyrektor PSP Nr 3 w Brzesku Dorota Wójcik dokonała analizy (prezentacji) wyników
egzaminów w szkołach podstawowych za rok szkolny 2014/2015 w Gminie Brzesko.
Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Brzesku Bogusław Biernat dokonał analizy
(prezentacji) wyników egzaminów w gimnazjach za rok szkolny 2014/2015 w Gminie Brzesko.
Naczelnik Wydziału EKIS Józef Cierniak, omówił informację o stanie realizacji zadań
oświatowych

Gminy

Brzesko

za

rok

szkolny

2014/2015.

(Informacja ta została przesłana radnym drogą elektroniczną i stanowi załącznik do protokołu.)
W dyskusji poruszono sprawę propozycji zmiany regulaminu przyznawania dodatku
motywacyjnego dla nauczycieli. W dyskusji wzięła udział Pani Helena Jewuła z Związku
Nauczycielstwa Polskiego oddział Brzesko.
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przedłożenie na następne posiedzenie komisji
projektu uchwały w sprawie zmian w regulaminie przyznawania dodatków motywacyjnych i
wychowawczych dla nauczycieli. Głosowano jednogłośnie.
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Komisja przyjęła do wiadomości informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy
Brzesko za rok szkolny 2014/2015 przedstawionych przez Naczelnika Wydziału Edukacji Kultury
i Sportu z uwagą iż, zamieszczona w informacji tabela dot. wyników sprawdzianów szóstych
klas dot. roku szkolnego 2013/2014. Głosowano jednogłośnie.
Ad.3 Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu 22 października
2015 r.
Przyjęto protokół z posiedzenia komisji z dnia 22.10.2015r. jednogłośnie.
Ad.4 Sprawy bieżące i wolne wnioski rozpatrzenie pism skierowanych do komisji i
projektów uchwał na sesję RM w miesiącu listopadzie br.
Przewodniczący komisji odczytał pismo Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Brzesku dot. zajęcia
stanowiska w sprawie nadania sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum Nr 1
w Brzesku imienia Pana Stanisława Krupskiego. Po dyskusji podjęto następującą opinię:
Komisja zapoznała się z pismem Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Brzesku dot. zajęcia stanowiska
w

sprawie

nadania

sali

gimnastycznej

przy

Publicznym

Gimnazjum

Nr

1

w Brzesku imienia Pana Stanisława Krupskiego i proponuje uhonorowanie byłego Dyrektora
Szkoły i jego zasług w innej formie wybranej, opracowanej i przygotowanej przez społeczność
szkolną. Głosowano jednogłośnie.
W związku z zaleceniem Kuratorium Oświaty w Krakowie, komisja wnioskuje do Burmistrza
Brzeska o rekomendowanie Dyrektorom szkół podstawowych, wdrożenia systemu badania
umiejętności uczniów klas trzecich Głosowano: 4 za, 2 wstrzymujące, 0 przeciw.
Komisja zapoznała się z pismami Dyrektorów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 i Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku w których wyrazili oni gotowość przystąpienia do
projektu reaktywowania działalności Młodzieżowej Rady Gminy Brzesko i wnioskuje do
Burmistrza Brzeska o pilne przygotowanie zarządzenia w sprawie ogłoszenia wyborów do
Młodzieżowej Rady Gminy Brzesko tak, aby mogły odbyć się jeszcze w bieżącym roku
kalendarzowym. Głosowano jednogłośnie.
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W związku z dzisiejszymi wnioskami podjętymi na komisji dotyczącymi funkcjonowania Szkoły
Podstawowej w Sterkowcu i obwodu szkolnego obejmującego Wokowice, komisja zobowiązuje
Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu do przygotowania zbiorczej odpowiedzi na
wnioski z komisji z dnia 22 października 2015r. w w/w zakresie. Głosowano jednogłośnie.
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przedstawienie informacji o planach uczczenia
obchodów 1050 rocznicy Chrztu Polski w 2016r. Głosowano jednogłośnie.
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Bogusław Babicz
podziękował wszystkim za udział i zamknął posiedzenie.
30

00

Posiedzenie trwało od godziny 8 do godziny 12 .

Przewodniczący
Komisji Oświaty Kultury i Sportu
Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Bogusław Babicz
Protokołowała
Joanna Szczepka
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