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PROTOKÓŁ Nr 6/2016
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w
Brzesku odbytego w dniu
1 czerwca 2016 r. w sali obrad Urzędu
Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51.
W posiedzeniu Komisji udział wzięli członkowie komisji oraz osoby
zaproszone na posiedzenie, według załączonej listy obecności.
Posiedzeniu przewodniczył Radny Bogusław Babicz Przewodniczący
Komisji.
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu obradowała w składzie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Radny
Radna
Radna
Radny
Radny
Radny
Radny

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

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
1.
Naczelnik Józef Cierniak - Wydział Edukacji i Sportu;
2.
Kierownik Antoni Staszczyk;
3.
Dyrektor SP nr 3 w Brzesku Dorota Wójcik.
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w
Brzesku otworzył Przewodniczący komisji radny Bogusław Babicz.
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad komisji.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek obrad, zawarty
w zaproszeniu poinformował, że dodatkowo komisja
zapozna się z
informacjami
przedstawionymi
przez
Pana
Kierownika
Antoniego
Staszczyka na temat postępu prac w zakresie adaptacji pomieszczeń w
PSP
nr
2
w
Jadownikach
na
oddziały
przedszkolne.
Porządek posiedzenia komisji został przyjęty jednogłośnie jak niżej:
1. Informacja Naczelnika Wydziału EKiS dotycząca adaptacji
pomieszczeń Sali gimnastycznej w PSP nr 3 w Brzesku na odziały
przedszkolne.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
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Ad.1. Informacja Naczelnika Wydziału EKiS dotycząca adaptacji
pomieszczeń Sali gimnastycznej w PSP nr 3 w Brzesku na odziały
przedszkolne.
Kierownik Antoni Staszczyk przedstawił komisji informacje na temat
przygotowania pomieszczeń w budynku SP nr 2 w Jadownikach na oddziały
przedszkolne. W chwili obecnej projekty są już gotowe i jesteśmy na etapie
składania wniosku do powiatu o wydanie pozwolenia na budowę. Następnie pan
kierownik przedstawił komisji do wglądu projekt jw.
W dyskusji komisja poruszyła tematy dot. określenia ostatecznego terminu
rozpoczęcia pracy oddziałów przedszkolnych (1 września 2016 lub 1
października 2016)oraz poinformowania Kuratora Oświaty o tym terminie tj.
utworzeniu zespołu szkolno – przedszkolnego. Po dyskusji komisja ustaliła
iż należy się wstrzymać z podjęciem decyzji do końca miesiąca czerwca br.
Następnie Dyrektor PSP nr 3 w Brzesku Dorota Wójcik przedstawiła komisji
wprowadzone zmiany do ustawy o systemie oświaty dot. min. funkcjonowania
oddziałów przedszkolnych, co skutkowało min. ograniczonym naborem dzieci do
klas pierwszych i przepełnionymi przedszkolami. Następnie Pani dyrektor
odniosła się do propozycji
organizacji oddziałów przedszkolnych
tkzw.”zerówek” w SP nr 3 gdyż jest taka potrzeba. W PSP nr 3 utworzono
dodatkowo dwa oddziały przedszkolne i padła w związku z tym propozycja
adaptacji istniejącej sali gimnastycznej na 2 oddziały przedszkolne.
W związku z planowanym naborem do tych dwóch oddziałów przedszkolnych jest
potrzeba adaptacji dodatkowych pomieszczeń – przybliżyła co należy zmienić
by te pomieszczenia zaadaptować wg. przygotowanego projektu.
Naczelnik Józef Cierniak
przybliżył komisji informacje
na temat
zagospodarowania pomieszczeń w SP nr 3 , chcąc wyjść na przeciw szkole należy
te pomieszczenia odpowiednio urządzić i zagospodarować.
Radny Franciszek Brzyk odniósł się w swojej wypowiedzi do istniejącej sieci
szkół w podstawowych i gimnazjów w Gminie Brzesko. Należy się zastanowić,
czy obecne 2 szkoły podstawowe zabezpieczą wszystkie potrzeby dzieci , czy
może należy pomyśleć o utworzeniu nowej szkoły podstawowej. Jako przykład
radny podał tworzenie przez osoby prywatne przedszkoli niepublicznych na
które jest w chwili obecnej jest duże zapotrzebowanie.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk dodał, że
jeśli rząd przekaże informacje
co będzie dalej z gimnazjami to takie zmiany czekają wszystkich w Polsce.
Radny Krzysztof Bogusz – poprosił o wyjaśnienia dlaczego właśnie ma być
adaptacja sali gimnastycznej na sale lekcyjne i czy będzie potem możliwość
przywrócenia możliwości jej funkcjonowania jako sali gimnastycznej.
Radny Franciszek Brzyk – odniósł się do historii budowy
gimnazjum w
Jadownikach oraz zapytał panią dyrektor Wójcik, czy nowo wybudowana sala
gimnastyczna w pełni zabezpieczy prowadzenie lekcji wychowania fizycznego
dla wszystkich oddziałów szkolnych w szkole.
Radny Jarosław Sorys zapytał, skąd z roku na rok przybyło aż tyle dzieci
skoro zawsze mówiło się iż jest niż demograficzny.
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W dalszej dyskusji komisja omówiła temat wprowadzenia zmian w systemie
oświaty czego wynikiem jest posłanie dzieci 6 letnich do klas pierwszych
szkoły podstawowej.
Radny Jarosław Sorys stwierdził, że jeśli dzisiaj mamy decydować o czymś co
nie wiadomo ile tak faktycznie będzie kosztowało to ma również na uwadze i
to , że jeśli np. zostaną zlikwidowane gimnazja to czy te pomieszczenia
dodatkowe , które dzisiaj zaadoptujemy będą szkole potrzebne ?.
Dyrektor Dorota Wójcik odpowiedziała, że gdyby nawet te przypuszczenia się
potwierdziły
to nowo utworzone sale lekcyjne w sali gimnastycznej będą
wykorzystywane na sale lekcyjne bo budynek szkoły jest wykorzystany w 100
procentach .
Radny Franciszek Brzyk zapytał, skoro temat jest taki bardzo ważny to
dlaczego tak późno trafił pod obrady i opinie merytorycznej komisji?.
Naczelnik Józef Cierniak odpowiedział na zapytania członków komisji dot,.
zaadoptowania
pomieszczeń obecnej Sali gimnastycznej na sale lekcyjne dla
oddziałów przedszkolnych w PSP nr 3. Pan naczelnik zapewnił członków komisji
iż przedmiotowe pomieszczenia są szkole bardzo potrzebne.
Przewodniczący komisji Bogusław Babicz – zapytał panią dyrektor- jeśli
dzieci przedszkolnych będzie przybywać , czy szkoła jest przygotowana na
przyjęcie i opiekę nad takimi małymi dziećmi?.
Dyrektor Dorota Wójcik odpowiedziała, dopóki nie będzie rozbudowane
przedszkole nr 4 to dzieci 6 letnie przez 3 lata do roku 2019 mogą korzystać
z naszej opieki przedszkolnej.Możemy tak funkcjonować dopóki nie zmieni się
ustawa o systemie oświaty. Wszystkim dzieciom w szkole zostaje zapewniona
opieka w godzinach od 7.00-16.00 wraz z pełnym wyżywieniem.
Radny Jarosław Sorys poprosił o wyliczenia na co zostanie wydana proponowana
kwota 150 tysięcy złotych. Dokładne wyliczenia wg. sporządzonego kosztorysu
przedstawiła Dyrektor SP nr 3 Dorota Wójcik. Radny Sorys zaważył , że środki
zostaną wykorzystane na pewno na wykonanie projektu, ale reszta środków
finansowych nie będzie na pewno wykorzystana do czasu uzyskania od powiatu
pozwolenia na budowę. Ponadto
poprosił o podanie ile finalnie będzie
kosztował ten założony remont , ma tutaj na myśli również remont pomieszczeń
dla potrzeb oddziałów przedszkolnych w SP nr 2 w Jadownikach.
Przewodniczący komisji Bogusław Babicz
stwierdził iż najważniejszym
argumentem przemawiającym za tym zadaniem jest fakt, że 52 dzieci znajdzie
dodatkowe miejsca w oddziałach przedszkolnych. W przyszłości dodatkowe
pomieszczenia na pewno szkoła wykorzysta w odpowiednim zakresie. Trudno
dzisiaj wyszacować dokładnie kosztu tej adaptacji pomieszczeń jednak
zaproponowana kwotę 150 tysięcy złotych należy już teraz zabezpieczyć w
budżecie gminy.
Dyrektor Dorota Wójcik poinformowała, że na powyższy remont do wejścia
potrzebna jest kwota około 150 tysięcy złotych. Na zaplecze socjalne musi
zostać zaplanowana kwota około 50 tysięcy złotych , jeśli zajdzie potrzeba
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to na samą wymianę podłóg potrzebne są środki finansowe około 100 tysięcy
złotych.

Po szerokiej dyskusji opinie komisji:

1. Komisja wysłuchała informacji Pana Kierownika Antoniego
Staszczyka
na temat
stanu przygotowań inwestycyjnych
związanych z przystosowaniem PSP nr 2 w Jadownikach do
utworzenia oddziałów przedszkolnych i pozytywnie ocenia te
przygotowania. Głosowano jednogłośnie
2. Komisja pozytywnie opiniuje zmianę w Uchwale Budżetowej
Gminy Brzesko odnośnie zabezpieczenia kwoty 150 tysięcy
złotych na potrzeby adaptacji pomieszczeń sali
gimnastycznej przy SP nr 3 na potrzeby oddziałów
przedszkolnych. Głosowano 5 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujących

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Obrady trwały od godz. 9.00-10.00

Przewodniczący Komisji
…………………………………………………………
mgr Bogusław Babicz

protokołowała: Inspektor Marta Kółkowska

