PROTOKÓŁ Nr 5/2017
Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku
odbytego w dniu
25 kwietnia 2017 r. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku
W posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu udział wzięli członkowie
komisji oraz zaproszeni na posiedzenie, według załączonej listy obecności.
Posiedzeniu przewodniczył radny Bogusław Babicz Przewodniczący Komisji OKiS.
Komisja

Oświaty,

Kultury

i

Sportu

obradowała

1.

Radny Bogusław Babicz - Przewodniczący Komisji;

2.

Radna Barbara Borowiecka -

3.

Radny Franciszek Brzyk

4.

Radny Kazimierz Sproski – członek Komisji;

5.

Radny Krzysztof Bogusz – członek komisji;

6.

Radny Jarosław Sorys – członek komisji.

w

składzie:

członek Komisji;

– członek Komisji;

Nieobecna radna Maria Kądziołka.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
•

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka;

•

Dyrektor PSP Nr 3 w Brzesku- Dorota Wójcik;

•

Dyrektor PSP Nr 2 w Brzesku – Urszula Białka;

•

Z-ca Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Brzesku- Anna Czernecka;

•

Prezes ZNP Brzesko- Helena Jewuła;

•

Dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Brzesku- Elżbieta Wójciak;

•

Dyrektor BOSiR Marek Dadej;

•

Dyrektor PSP w Sterkowcu Bożena Martyna;

•

Nauczyciele, Rada Rodziców przy PSP w Sterowcu wg. załączonej listy

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku
otworzył i przewodniczył Przewodniczący komisji OKiS Radny Bogusław Babicz.
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad komisji. Lista
obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Porządek przegłosowano
jednogłośnie, jak niżej:
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PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA
1. Ocena stanu sportu i wykorzystania obiektów sportowych w Gminie
Brzesko. Analiza sprawozdania z funkcjonowania BOSiR w Brzesku za rok
2016.

Plany i zamierzenia na rok 2017.( inf.email)

2. Współpraca z miastami partnerskimi – podsumowanie roku 2016 oraz
zamierzenia na rok 2017– (inf.email)
3. Bieżąca informacja na temat wdrożenia reformy systemu oświaty – nowego
ustroju szkolnego na terenie Gminy Brzesko.( inf.email)
4. Analiza

realizacji

wniosków

Komisji

za

II

półrocze

2016 roku.

(inf.email)
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski rozpatrzenie pism skierowanych do
komisji i

projektów uchwał. (inf.email)

Ad.1 Ocena stanu sportu i wykorzystania obiektów sportowych w Gminie Brzesko.
Analiza sprawozdania z funkcjonowania BOSiR w Brzesku za rok 2016.

Plany

i zamierzenia na rok 2017.
Inspektor

w

Wydziale

EKiS

UM

w

Brzesku

Marta

Babicz,

przedstawiła

najważniejsze informacje ze sprawozdania, które członkowie komisji otrzymali
drogą elektroniczną- 400 tysięcy złotych zostało przeznaczonych w formie
dotacji dla klubów i stowarzyszeń- trzy stowarzyszenia nie otrzymały dotacji,
ponieważ nie spełniły wymogów formalnych, dwa stowarzyszenia zrezygnowały
z dotacji. Jedno stowarzyszenie nie rozliczyło się w pełni z pobranej
dotacji, mają ponad tysiąc złotych zwrotu.
Następnie Dyrektor BOSiR Marek Dadej, omówił bieżące informacje, tj. sukcesów
podopiecznych BOSiR-u m.in W. Wojdaka, brzeskich kręglarzy. Omówił szacunkowy
koszt remontu basenu. (Sprawozdanie, stanowi załącznik do protokołu).
Zapytania:
Radny Jarosław Sorys, zapytał jakie są koszty finału ligi kręglarskiej
międzyokręgowej. Kto ponosi koszty?
Dyrektor BOSiR Marek Dadej, odpowiedział, że każda liga jest inaczej
finansowana. Zakładowa liga wygląda tak, że wpłacają wpisowe 500 zł. klubowo.
Turnieje typu mistrzostwa niewidomych, BOSiR pobiera 2-3 tys. za organizacje
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cyklu turnieju. Liga szkolna z budżetu gminy o co sami wnioskowali radni.
Turnieje zewnętrzne każdy określa regulamin oddzielnie.
Radny Jarosław Sorys, przedstawił swoje spostrzeżenia, wątpliwości oraz
zapisów do przygotowanego projektu uchwały w/s stypendium sportowych.
Komisja wysłuchała informacji na temat stanu sportu i wykorzystania obiektów
sportowych

w

Gminie

Brzesko

oraz

sprawozdanie

z

funkcjonowania

BOSiR

w Brzesku za rok 2016 a także planów i zamierzeń na rok 2017. Głosowano
jednogłośnie.
Ad.2 Współpraca z miastami partnerskimi – podsumowanie roku 2016 oraz
zamierzenia na rok 2017– (inf.email)
Kierownik Biura Promocji UM w Brzesku Krzysztof Bigaj, przedstawił najpierw
nadchodzące wydarzenia kulturalno-sportowo-patriotyczne, które odbędą się
w Gminie Brzesko. Następnie omówił zorganizowanie wspólne ze Starostwem
Bocheńskim, Gminą Brzesko i

Kopalnią Soli imprezę, która została by

zorganizowana w dniach 26-27 maja 2018r. Festiwal Soli i Piwa z budżetu
obywatelskiego

województwa

Małopolskiego;

Następnie

omówił

współpracę

z miastami partnerskimi za okres 2016 oraz plany na 2107r.
Komisja wysłuchała informacji Kierownika Biura Promocji Krzysztofa Bigaja na
temat współpracy z miastami partnerskimi i pozytywnie opiniuje przedstawione
informacje. Głosowano jednogłośnie.

Komisja
Promocji

wysłuchała

informacji

przedstawionych

przez

Kierownika

Biura

dotyczących organizowanych uroczystości majowych i okolicznych

imprez towarzyszących. Głosowano jednogłośnie.
Ad.3 Bieżąca informacja na temat wdrożenia reformy systemu oświaty – nowego
ustroju szkolnego na terenie Gminy Brzesko.(Inf.email)
Przewodniczący komisji B. Babicz, odczytał pismo Dyrektor PSP Nr 3 w Brzesku,
ponieważ z racji wykonywanych obowiązków szkolnych nie mogła przybyć na
posiedzenie komisji.
Z-ca Dyrektora PG Nr 1 w Brzesku Anna Czernecka, przestawiła informacje dot.
liczebności uczniów w szkole na nowy rok szkolny.
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Następnie Dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Brzesku Elżbieta Wójciak, poinformowała
o wstępnych założeniach sytuacji w jej placówce oświatowej: na pewno będzie
dokonane jedno zwolnienie pracownika obsługi, 6 umów zostanie rozwiązanych,
jedna

osoba

być

może

przejdzie

na

emeryturę,

druga

na

świadczenia

kompensacyjne.
Następnie Przewodniczący komisji, poinformował, że w ostatnim czasie odbywały
się konkursy na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli. Nie wyłowiono
kandydatów na dyrektorów w PSP w Buczu, PSP w Sterkowcu oraz PP Nr
1 w Jadownikach. Decyzje podejmie Burmistrz Brzeska.

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, wyjaśnił, że rozwiąże sytuacje szybko.
We wszystkich szkołach dyrektorzy pracują nadal, ponieważ mają umowy do końca
sierpnia.

Następne Przewodniczący komisji B. Babicz odczytał pismo uchwałę z dnia
11 kwietnia 2017r. Rady Rodziców przy PSP w Sterkowcu, które wpłynęło
12 kwietnia 2017r. oraz pismo z dnia 13 kwietnia 2017r. stanowisko Rady
Pedagogicznej PSP w Sterkowcu.

Radny Kazimierz Sproski, poinformował, że pod pismem Rady Pedagogicznej jest
podpisana Pani L. która jest kandydatką w piśmie Rady Rodziców.
Pan Marek Zachara przewodniczący Rady Rodziców przy PSP w Sterkowcu,
wyjaśnił, że pisemnie wycofała Pani L. podpis.

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, odpowiedział, że w dniu wczorajszym wpłynęło
pismo Pani L.

Pan Marek Zachara, przewodniczący Rady Rodziców przy PSP w Sterkowcu- Pani
L. powiedziała, że została wprowadzona w błąd, stąd wycofała.

Radny Kazimierz Sproski- to Pani nie czytała pisma?

Pan Marek Zachara przewodniczący Rady Rodziców przy PSP w Sterkowcu- została
wprowadzona w błąd, stąd wycofała.
Przewodniczący komisji B. Babicz, zapytał czy jest obecna na posiedzeniu
Pani L.
4

Pani L. nie było wśród obecnych na posiedzeniu.

Pan Marek Zachara przewodniczący Rady Rodziców przy PSP w Sterkowcu-jest do
dyspozycji Pani L.

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka- ja decyzję podejmę na pewnie nie na
podstawie

podpisów,

lecz

aby

dyrektor

w

każdych

tych

palcówkach

był

najbardziej merytoryczny, był w stanie dobrze placówki prowadzić.
Radny Kazimierz Sproski-jeżeli jest to kandydat na dyrektora, dyplomowany to
chyba czytała pismo pod którym się podpisała a nie podpisywała in blanco.
Stwierdził, że jest to śmieszne.

Prezes ZNP oddział Brzesko Pani Helena Jewuła, poinformowała, że zna obecną
Panią Dyrektor PSP w Sterkowcu, która pełni tą funkcje obecnie. Pani M.L
jest członkiem związku ZNP, jest prezesem związku oddziału szkoły w Sterkowcu
lecz nie wywiązuje się ze swoich obowiązków jako prezes. W ogóle nie
uczestniczy na żadnych spotkaniach, zebraniach. Uważa, że jako dyrektor też
nie będzie wywiązywać się ze swoich obowiązków. Ściągnięta została Pani
L. „ochrona” bo działa na szkodę związku. Dodała, że uważa, że nie jest to
dobra kandydatka na dyrektor szkoły.

Pan Marek Zachara przewodniczący Rady Rodziców przy PSP w Sterkowcu-to że
Pani M.L jest w związku zawodowym to jest sprawa związku zawodowego. Nie
rodziców, nie Rady Rodziców a także nie mieszkańców i Pana Burmistrza.
Opierają się na merytorycznych przesłankach. Te merytoryczne przesłanki są
następujące: odkąd Pani M.L pracuje w szkole w Sterkowcu bardzo aktywnie
uczestniczy w pracy szkoły, w latach 90-tych była dyrektorem szkoły. Okres
dyrektorowania Pani M.L przypadł na okres kiedy szkoła w Sterkowcu była
rozbudowywana i odbierała poszczególne odcinki prac budowalnych. Pani M.L
jest

również

osobą

rekomendowaną

przez

byłą

Panią

Dyrektor

K.

była

wieloletnim dyrektorem szkoły podstawowej w Sterkowcu. Ponadto została
również rekomendowana przez Panią A.D również wieloletnią nauczycielkę PSP
w Sterkowcu. Z tego co jest wiadomo, Pani M.L uczestniczy w różnych innych
ciekawych działaniach integracyjnych, począwszy od pracy na rzecz uczniów
a

skoczywszy

na

pracach

związanych
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z

wyjazdami

na

oazy

a

także

w systematycznych pracach społecznych. Jako Rada Rodziców nie mają problemu
z Panią M.L zawsze jest otwarta na ich inicjatywy. Ma bardzo dobry kontakt
z

ludźmi.

Jest

to

kontakt

bezkonfliktowy.

Jest

znakomitym

pedagogiem

i dydaktykiem. Pani M.L nie ma problemu, z tym iż dzieci w klasie jest trójka
czy piątka dzieci. Uważa, tak, że wydarzenia związane ze szkołą w Sterkowcu,
Rada się przyczyniła do tego, że szkoła funkcjonuje. A wydarzenia, sprzed
1,5 roku dot. stowarzyszenia to właśnie Pani M.L bardzo intensywnie jeździła
z rodzicami, żeby można było znaleźć inne rozwiązanie. Rozwiązanie zostało
znalezione. Jako rodzice, przeprowadzili mały sondaż wśród mieszkańców.
Praktycznie

pod

panią

M.L

były

masowe

podpisy

mieszkańców.

Nie

było

najmniejszego problemu. To o czymś świadczy. Poza nielicznymi przypadkami,
nikt nie odmówił, jest to sygnał poparcia. Pani M.L ma również poparcie
w Kuratorium w Krakowie. Ma również poparcie księdza Prałata Władysława
Pasiuta kustosza Parafii w Szczepanowie. Dodał, że należy zauważyć, że
dyrektorem się bywa. Dziś się jest dyrektorem jutro się nie jest. W obecnej
sytuacji rozwoju szkoły, należy dać szansę nowemu człowiekowi tym bardziej,
że jest to osoba ze tego samego środowiska, mieszka na terenie Sterkowca
i na pewno zrobi wszystko, żeby za rok bądź za dwa nie musieli wracać do
tematu,

czy

obniżać

rangę

szkoły

czy

nie.

Im

jako

rodzicom

należy

bezwzględnie, żeby szkoła była ośmioklasowa oraz aby klasy wypełnione były
dziećmi. Pani M.L zagwarantowała rodzicom, że klasy będą obsadzone przez
uczniów oraz że będzie pozyskiwała o środki zewnętrzne. Rodzice deklarują
współpracę. Pani M.L zapewniła, że podpisze zobowiązanie, że zapełni liczbę
dzieci

w

klasach.

Nie

tylko

z

tej

miejscowości

ale

również

z

poza

miejscowości.

Następne Przewodniczący komisji B. Babicz, przedstawił dane ilości liczby
dzieci w PSP w Sterkowcu na nowy rok szkolny.

Pani A.G pracownik obsługi w PSP w Sterkowcu- skierowała pytanie do Pana P.
Jednego z rodziców obecnych na posiedzeniu. Jego dziecko jest w pierwszej
klasie, dziecko jest zaledwie parę miesięcy od września do dnia dzisiejszego.
Zapytała: czego Pan doświadczył od strony szkoły złego, jakich pan przykrych
doświadczeń zaobserwował.
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Rodzic Pan P. odpowiedział, że jego dziecko chodzi do pierwszej klasy, gdzie
wychowawczynią jest Pani M.D-L. nie ma zastrzeżeń co do prowadzenia zajęć.
Dziecko jest zadowolone, chodzi chętnie.
Radny Franciszek Brzyk skierował zapytanie do Pana Marka Zachary- co takiego
stało się na przestrzeni ostatniego okresu czasu, że takie stanowisko dzisiaj
zostało przedstawione w tym piśmie. Ono się zmieniło diametralnie
wcześniejsze

stanowisko,

jak

uczestniczyliśmy

w

posiedzeniach

to

komisji

w szkole, jako komisja wspieraliśmy inicjatywę rozbudowy szkoły, wprowadzić
żywienie.

Pan Marek Zachara przewodniczący Rady Rodziców przy PSP w Sterkowcu- to jest
pewna całość, nie ma żadnego radykalizmu ani tym bardziej zmiany stanowiska.
Ich stanowisko jest jasne i czytelne po obserwacji funkcjonowania szkoły
przez ostatnie lata. Jeśli widzimy, że szkoła wymaga zarówno z jednej strony
jak i drugiej nowego otwarcia. Konkurs jest miarodajny i startuje nowa osoba
i nie uzyskuje przejścia dalej to siłą rzeczy jest to oczywiste, że jest
jakieś

stanowisko

które

wyrasta

z

tego

ale

również

z

kilkuletniej

działalności.

Radny Franciszek Brzyk- jeśli Rada Rodziców wnikliwie obserwowała i napisała
takie pismo to uważam, że Rada Rodziców powinna te działania podjąć nieco
wcześniej i powinna przygotować kandydaturę i poparł w demokratycznym
konkursie, który wyłonił by wtedy kogoś lepszego.

Pan Marek Zachara przewodniczący Rady Rodziców przy PSP w Sterkowcu- jest
pan sam obserwatorem systemu oświaty i tym co się działo w PSP w Sterkowcu.
Do takiej sytuacji w ogóle nie powinno dojść. Pierwsza sytuacja z inicjatywą
stowarzyszenia,

druga

związana

z

obniżeniem

szkoły

do

czterech

klas

w przeciągu roku. To się nie bierze wszystko z sufitu. To się bierze z bądź
zaniechania działań bądź z niezdolności podjęcia takich działań. Zgodnie
z

ustawą

jako Rada

Rodziców możemy

wejść

do

szkoły,

pomóc

w sensie

technicznym, czy inwestycyjnym natomiast wszystkie dzieci mają być zadowolone
ze szkoły, począwszy od klasy 6 gdzie jest trója dzieci, a skończywszy na
oddziale zerowym czy klasie pierwszej.

7

Radny Kaźmierz Sproski, zapytał: co Pan rozumie jeśli chodzi o zapewnienie
ilości dzieci w klasie.
Pan Marek Zachara przewodniczący Rady Rodziców przy PSP w Sterkowcu- nie
będzie dwójki tylko będzie 10 osób i więcej.
Radny Kaźmierz Sproski- czyli będzie więcej niż 10 osób?
Pan Marek Zachara przewodniczący- tak przy Pani M.L będzie więcej niż 10
osób, prowadziliśmy rozmowy.
Radny Kaźmierz Sproski-zapytał jakie zarzuty ma Pan Marek Zachara do obecnej
Pani Dyrektor: pod względem dydaktycznym, organizacyjnym, wychowawczym?
W jakiej sferze?

Pan

Marek

Zachara

przewodniczący

Rady

Rodziców

przy

PSP

w

Sterkowcu

odpowiedział, że w każdej po kolei.

Radny Kaźmierz Sproski- To dlaczego nie było ani jednego pisma na przykład
do Kuratorium o zbadanie poziomu itd. Była kontrola?? Kiedy?
Pan Marek Zachara przewodniczący Rady Rodziców przy PSP w Sterowcu- było
złożone. Zostało złożone. W zeszłym tygodniu.

Radny Kazimierz Sproski- no właśnie. Czyli do tej pory nie było nic.

Czy

wpłynęło pismo do Burmistrza o zastrzeżeniach prowadzenia szkoły?! No nie
było, czyli nie mamy o czym rozmawiać.

Dyrektor PSP w Sterkowcu Bożena Martyna- jedyną rzeczą jaką mogę powiedzieć
na podsumowanie tego. Panie Marku, Panie Przewodniczący Rady Rodziców.
Jeszcze w roku poprzednim współpraca układała się w sposób właściwy. Proszę
nie mówić, że to ciągnie się nie wiadomo ile. Problem Pana rozpoczął się
w tym roku w momencie kiedy zostałam oskarżona przez Pana o utajnianie
przekazywania informacji, które są omawiane i dyskutowane na spotkaniach
z dyrektorami. Nie będę ukrywać, że przed konkursem dostałam od Pana Marka
propozycję, że jeżeli będę przekazywać te informacje w sposób może dyskretny,
niedyskretny oczywiście Państwo poprą moją kandydaturę. W momencie kiedy
została podjęta uchwała dotycząca sieci szkół, nagle zaczęły pojawiać się
informacje „no bo Zachara nam mówi, że tam nie będzie szkoły 8 klasowej tylko
sześcioklasowe” proszę Pana o nieśmianie się. Problem pojawił się kiedy Panu
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jasno

wytyczyłam

granice

mojej

odpowiedzialności

a

nie

Pan

ponosi

odpowiedzialność za pewne działania i podejmowane decyzje. Ja

za nie

odpowiadam i wówczas pojawił się problem.

Pan Marek Zachara przewodniczący Rady Rodziców przy PSP w Sterkowcu- swoimi
działaniami

sprzed
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miesięcy

Pani

wszystko

robiła,

aby

szkoła

nie

funkcjonowała. Pani wprost namawiała, żeby szkoła była 4 klasowa i wprost
informowała Radę Rodziców. Pani jest osoba podejrzliwą idąc na konfrontacjetak nie może być. Mnie się pierwszy raz zdarzyło w tej szkole, żeby Pani
była osobą tak bardzo konfrontacyjną. Rada Rodziców proszę Panią chce
współpracować. Ona ma realne osiągnięcia, gdyby nie Rada to szkoła by nie
była ośmioklasowa. Pani wie doskonale jakie było pani zachowanie. W dniu 19
grudnia odmówiła nam Pani złożenia podpisu, kiedy wystosowaliśmy pismo
potem była rozmowa merytoryczna z Panem Burmistrzem. Jeśli Pani się zasłania
o nieprzekazywaniu informacji- jakoś inni dyrektorzy przekazali informacje
można było to bezkonfliktowo załatwić. Tylko akurat w tej szkole nie można
było załatwić. Pamiętamy Pani wystąpienie z 10 stycznia br. jakie to było
wystąpienie słabe i niebroniące szkoły. Dlatego nie ma Pani poparcia Rady
Rodziców jak również mieszkańców. Podpisy są zostanę przekazane, nie było
problemu, aby je zebrać nie tylko w Sterkowcu ale i w Wokowicach.

Radny Krzysztof Bogusz- w kontekście tych deklaracji: są określone stanowiska
mieszkańców, które zostały zebrane w jakiś sposób podpisy. Mieszkańcy w tej
chwili są bardzo podzieleni, m.in. przez takie akcje zbierania podpisów.
Niektóre

osoby

są

pomijane

jeśli

mają

inne

zdanie.

Dużo

niejasności

i pomówień ordynarnych po sklepach w kolejkach występują. Sądzę, że warto
było by trochę rozwagi zachować w tym wszystkim. sądzę, że Pan Burmistrz
podejmie decyzje które tym razem będzie w jakiś sposób uspokajała całą tą
sytuacje i nie pogarszała sytuacji zarówno w szkole jak i w miejscowości.
Prosiłbym o spokój i o rozwagę i powstrzymanie pewnych zachowań zwłaszcza
tych zza kulisowych związanych z pomawianiem ludzi.

Radny Jarosław Sorys- ja na samym początku słuchając tych pism cieszyłem
się, że społeczeństwo zrobiło się obywatelskie w tej kwestii. Pedagodzy
zajęli swoje zdanie, Rada Rodziców. Na przykładzie mojej miejscowości
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uważałem, że rodzice jako suweren mogą się wypowiadać jak najbardziej.
Podobała się radnemu wypowiedź Przewodniczącemu RR kiedy cały czas optował
za swoją kandydatką nie mówiąc nic przeciwko, nie wytykając błędu ówczesnej
Pani Dyrektor. Daleki jest od tego, aby były pomówienia bo one w ogóle nie
powinny mieć miejsca. Sprawa zaszła za daleko, przede wszystkim zza kulisowo.
Czy nie lepiej, aby w Sterkowcu zrobić jakieś ogólne zebranie wiejskie
poświęcone temu tematowi. Niech się społeczeństwo identyfikuje i wybierze.
Jak najdalej od kłótni to wymaga spokoju przede wszystkim.
Dyrektor PSP w Sterkowcu Bożena Martyna- odnośnie spotkania 10 stycznia br.
to, że w sposób arogancki, w sposób agresywny że nie prowadziłam spotkania?!
Czy nie lepiej zachować spokój i rozwagę, schować emocje.

Przewodniczący komisji Bogusław Babicz, zamknął dyskusje. Dodał, że komisja
nie

ma

mocy

władczych,

aby

wskazywać

Panu

Burmistrzowi

odpowiedniego

kandydata na dyrektora. Wysłuchali natomiast głosy w dzisiejszej dyskusji.
Zaapelował, aby się dogadać w tej sprawie, ponieważ trzeba działać na gruncie
porozumienia dla dobra szkoły.

Komisja zapoznała się z pismem Rady Rodziców przy PSP w Sterkowcu oraz Rady
Pedagogicznej PSP w Sterkowcu, a także wysłuchała dodatkowych wyjaśnień
Przewodniczącego Rady Rodziców PSP w Sterkowcu oraz Dyrektor PSP w Sterkowcu
i zwraca się z prośbą do Burmistrza Brzeska o szczególne przeanalizowanie
sytuacji powstałej w PSP w Sterkowcu, w związku z koniecznością powierzenia
stanowiska Dyrektora w tej szkole. Głosowano jednogłośnie.

Komisja zapoznała się z informacją pisemną na temat wdrożenia systemu oświaty
nowego ustroju szkolnego na terenie Gminy Brzesko przygotowaną przez Wydział
EKiS a także pismem Dyrektor PSP Nr 3 w Brzesku i przyjęła je do wiadomości.
Głosowano jednogłośnie.
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Ad.4

Analiza

realizacji

wniosków

Komisji

za

II

półrocze

2016 roku.

(inf.email)
Komisja zapoznała się z przedstawioną analizą wniosków komisji za okres od
lipca do grudnia 2016 roku oraz dodatkowymi wyjaśnieniami Sekretarza Gminy
i przyjęła do wiadomości. Głosowano jednogłośnie.
Ad.5 Sprawy bieżące i wolne wnioski rozpatrzenie pism skierowanych do komisji
i

projektów uchwał. (inf.email)

Przewodniczący komisji wraz z członkami komisji oraz Sekretarzem Gminy
dokonali analizy projektu uchwały szczegółowych zasad, trybu przyznawania i
pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów za osiągnięte wyniki
sportowe.

Nie

zgodzono

się

z

wszystkimi

zapisami

w treści przygotowanej projektu uchwały. Po dyskusji przedstawiono poprawki
i podjęto opinię:
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zasad,
trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki
sportowe wraz z następującymi poprawkami w § 1, §3, §6, §9 ust.2, §11, §13.
Komisja zapoznała się z pismem dotyczącym przydziału lokalu mieszkalnego dla
Pani A.D zajmującej pomieszczenie w PSP Nr 1 w Jadownikach oraz dodatkowymi
wyjaśnieniami udzielonymi przez Panią Inspektor UM w Brzesku Annę Wajdę.
Głosowano jednogłośnie.

Radna Barbara Borowiecka, odczytała pismo Państwa D.J.S w sprawie oświetlenia
na ul. Letniej w Brzesku.
Komisja zapoznała się z pismem Państwa D.J.D oraz pismem Przewodniczącej
Osiedla Kopaliny-Jagiełły dot. oświetlenia ul. Letniej w Brzesku. Głosowano
jednogłośnie.

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Bogusław Babicz
podziękował wszystkim za udział i zamknął posiedzenie.
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Posiedzenie trwało od godziny 08:00 do godziny 11:30

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

Protokół opracowała:

mgr Joanna Szczepka
Inspektor UM w Brzesku
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