Protokół Nr 3/2017
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku odbytego
w dniu 14 lutego 2017 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 OKiS.
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu obradowała w składzie:
1. Radny Bogusław Babicz - Przewodniczący Komisji;
2. Radna Maria Kądziołka – członek komisji;
3. Radna Barbara Borowiecka - członek Komisji;
4. Radny Franciszek Brzyk – członek Komisji;
5. Radny Kazimierz Sproski – członek Komisji;
6. Radny Krzysztof Bogusz – członek komisji;
7. Radny Jarosław Sorys – członek komisji.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
1.

Naczelnik Józef Cierniak - Wydział Edukacji i Sportu;

2.

Grzegorz Wawryka – Burmistrz Brzeska;

3.

Rodzice, przedstawiciele Rady Rodziców z PSP nr 1 w Jadownikach oraz w
Sterkowcu.
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.
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Przewodniczący powitał wszystkich zebranych na posiedzeniu komisji radnych
rodziców oraz przedstawicieli Rady Rodziców
obrad, zawarty w zaproszeniu.

i przedstawił proponowany porządek

Na prośbę Pana Kierownika Biura Promocji

przewodniczący zaproponował zmianę w porządku posiedzenia komisji pkt.2 porządku
posiedzenia komisji zostanie rozpatrzony jako pkt.1. Innych uwag i zmian członków
komisji brak. Porządek posiedzenia komisji ze zmianami został przyjęty jednogłośnie jak
niżej:
1. Informacja na temat planowanych działań promocyjno - kulturalnych w 2017 r.
2. Analiza

i

opiniowanie

projektu

uchwały

Rady

Miejskiej

w

sprawie

dostosowania sieci szkół prowadzonych przez Gminę Brzesko do nowego
ustroju szkolnego.
3. Przyjęcie

protokołu

z

komisji

odbytej

w

dniu

24 stycznia 2017 r. (protokół znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej).
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski rozpatrzenie pism skierowanych do komisji i
projektów uchwał.
Kierownik Biura Promocji Krzysztof Bigaj przedstawił komisji informacje na temat
działań promocyjno- kulturalnych Biura promocji UM w Brzesku w roku 2017 –
informacja stanowi załącznik do protokołu komisji.
Przewodniczący Komisji Bogusław Babicz podziękował panu Kierownikowi Bigajowi
za złożenie sprawozdania. Program jest bardzo bogaty i należy docenić wszystkie
podejmowane działania przez Biuro Promocji
promocji to tylko 3 osoby. Wiele

tym bardziej, że obsada w Biurze

zadań jest realizowanych bardzo dobrze,

planowane są różnego typu imprezy w związku z czym nasze miasto i gmina są
odpowiednio

wypromowane. Przewodniczący nawiązał do jakości i czystości

powietrza w Brzesku. Potwierdza to co powiedział pan Kierownik Bigaj, że powietrze
w Brzesku jest czyste o czym przekonał się w ostatnim czasie będąc na wyjeździe
rodzinnym w górach. Następnie zapytał

w sprawie współpracy Biura Promocji z

MRG.
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Kierownik Krzysztof Bigaj

przedstawił jakie ustalenia zostały zawarte z

Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Gminy w sprawie organizacji niektórych
wspólnych imprez kulturalnych w Brzesku.

Bardzo dobrze układa się również

współpraca z Radą Seniorów – przedstawił jak wygląda wymiana Brzeskiej Rady
Seniorów z Radą Seniorów z Szazhalombatty.
Radny Krzysztof Bogusz – nawiązał do ostatnich bardzo smutnych wydarzeń w
Brzesku gdzie w wyniku zaczadzenia zmarła 14 letnia mieszkanka Brzeska. Poprosił
by za pośrednictwem strony internetowej i szkół zwrócić się do mieszkańców by
zwracali na to uwagę , poruszając kwestie bezpieczeństwa i potrzeby montażu
czujników czadu, dymu. Koszt zakupu czujnika jest niewielki, a życie ludzkie jest
bezcenne. Prosi Biuro Promocji i Wydział Oświaty by ten temat rozpowszechnić.
Kierownik Krzysztof Bigaj przedstawił jakie działania podjęło już Biuro Promocji w
tym zakresie , jakie zostały zamieszczone na stronie internetowej informacje.
Ponowna informacja zostanie dzisiaj zamieszczona na stronie internetowej.Należy
mieć również na uwadze, że nic nie zastąpi w tym wypadku naszych działań ani
zarządców nieruchomości. Musimy wszyscy zrobić wszystko by w przyszłości takich
tragedii było jak najmniej.
Radny Jarosław Sorys – odniósł się do wystąpienia Kierownika Biura Promocji i
zwrócił uwagę na:
 otwartość Biura Promocji w różnego typu działaniach- wystarczy przyjść z
odpowiednim pomysłem i dalej już wszystko się dzieje w kierunku

jego

realizacji;
 podziękował Kierownikowi Bigajowi jak również Burmistrzowi Brzeska za
pomoc w organizacji Biegu „ Tropem Wilczym” w Jadownikach;
 na pochwałę zasługuje organizacja co roku obchodów święta 8 marca na
sołectwach i osiedlach i nagradzanie statuetką siłaczek – kobiet zasłużonych
gdzie te osoby są typowane przez daną miejscowość i sami mamy wpływ na
to by je docenić;
 podziękował za zorganizowanie po raz pierwszy w Jadownikach spotkania
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noworocznego OSP z całej Gminy Brzesko dowodzi to , że jeżeli się czegoś
chce to można to zorganizować.
Radna Anna Lubowiecka zwróciła uwagę na organizację przez Biuro Promocji
Turnieju Sołectw- jest to fajna impreza , dobrze by było by taka kontynuacja była
nadal . Ze swej strony bardzo dziękuję za pomoc w realizacji różnych pomysłów i
bardzo dobra współpracę z Biurem Promocji.
Radna Barbara Borowiecka przypomniała, że zarówno sołtysi jak i Przewodniczący
Zarządów Osiedli współpracują z Biurem Promocji. Na każdą inicjatywę zgłoszoną do
Biura Promocji są otwarci i pomocni i za to dzisiaj dziękujemy. Promujemy tą gminę
razem dając dużo ciepła i radości wszystkim co jest dla nas bardzo ważne.
M.Z. Przewodniczący RR w Sterkowcu – podziękował za zaproszenie na komisję
oświaty , kierownikowi Bigajowi za przedstawienie informacji. Skierował wniosek ,
aby w najbliższym czasie kierownik Biura Promocji wspólnie z Radą Rodziców i
Rada

Pedagogiczną

podjęli

działania

mające

na

celu

promocje

szkoły.

W szkole w Sterkowcu uczą się również uczniowie z sąsiednich gmin dlatego
promocja szkoły winna wychodzić również do gmin sąsiednich – wymienił których, za
każdym dzieckiem idą środki dlatego też jest możliwość przyciągnięcia dodatkowego
kapitału na teren Gminy Brzesko.
Kierownik Krzysztof Bigaj – odpowiedział, że oczekuje na spotkanie w tej sprawie,
jest do dyspozycji , jest otwarty na wszelkie działania.
Przewodniczący Komisji Bogusław Babicz podziękował kierownikowi Bigajowi za
koordynowanie wszystkich działań w zakresie promocji gminy , za zaangażowanie
dziękując tym samym za bardzo dobrą pracę i współpracę.
Po dyskusji opinia komisji:
Komisja wysłuchała informacji na temat planowanych działań promocyjno –
kulturalnych w 2017 roku przedstawionych przez Kierownika Biura Promocji Pana
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Krzysztofa Bigaja i opiniuje pozytywnie planowane działania w 2017 roku.
Głosowano jednogłośnie
Ad.2. Analiza i opiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie dostosowania
sieci szkół prowadzonych przez Gminę Brzesko do nowego ustroju szkolnego.
Przewodniczący Bogusław Babicz – przypomniał, nad tym tematem komisja już
obraduje od pewnego czasu , odbyły się już posiedzenia komisji w temacie. Na
dzisiejsze posiedzenie członkowie komisji otrzymali projekt uchwały w sprawie
projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego , która zostanie podjęta na najbliższej sesji Rady Miejskiej, a następnie
przesłana do zaopiniowania przez Małopolskiego Kuratora Oświaty i ZNP. Po
ostatnim posiedzeniu komisji do komisji wpłynęły jeszcze dwa pisma w tej sprawie,
które odczyta.
Przewodniczący odczytał:
 pismo z dnia 31 stycznia 2017 roku Rady Rodziców PSP w Sterkowcu dot.
powołania ośmioklasowej szkoły podstawowej oraz;
 pismo z dnia 31 stycznia 2017 roku z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
przekazujące

pismo od Rady Rodziców PSP nr 1 w Jadownikach

dot.

projektu przeniesienia dzieci klas 5-8 do budynku wygaszanego gimnazjum w
Jadownikach. Pismo zostało przekazane do załatwienia Radzie Miejskiej w
Brzesku.
Głos zabrał naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak – który poinformował, iż po
wszelkich odbytych spotkaniach w temacie

reformy oświaty, biorąc pod uwagę

wszystkie zgłoszone sugestie jak również propozycje radnych przekazuje projekt
powyższej uchwały do opinii. W tym projekcie uwzględnione zostały również opinie
radcy prawnego i merytorycznych pracowników Małopolskiego Kuratora Oświaty.
Przychyliliśmy się do wniosku by Gimnazjum nr 2 weszło w skład PSP nr 2 i nie jest
to niczym powiązane jest to suwerenna decyzja pana burmistrza , biorąc pod uwagę
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również i to że małopolski kurator nie bierze pod uwagę samodzielnego wygaszania
szkół gimnazjalnych. Po ostatnim spotkaniu pana burmistrza z dyrektorami szkół do
pani dyrektor PG nr 2 dotarło , że gdyby gimnazjum wygasało samodzielnie to
pracownicy, szczególnie obsługi nie straciliby pracy. W tym wypadku prace stracą
pracownicy obsługi bo nie będzie dwóch sekretariatów, dwóch zespołów obsługi
finansowej , nie będzie podwójnych woźnych ani konserwatorów itp. dlatego też pani
dyrektor przyznała nam rację, iż taki sposób wygaszania był sensowny. Niestety
decyzje zostały podjęte, materiały wysłane. Wszystkie sprawy z pracownikami będą
w gestii tylko i wyłącznie dyrektorów co zostało zasygnalizowane w sposób
jednoznaczny , my nie będziemy się mieszać w zwalnianie i zatrudnianie nauczycieli
i pracowników obsługi ponieważ z mocy prawa nie jesteśmy pracodawcami,
pracodawcą jest dyrektor danej jednostki. Były propozycje byśmy opracowali
jednoznaczne kryteria zwalniania i zatrudniania pracowników , takiego czegoś nie
będzie – przedstawił dlaczego.
Na zapytanie przewodniczącego komisji, czy z tym projektem został zapoznany
kurator oświaty, pan naczelnik Cierniak odpowiedział , że z samą uchwałą nie ale
został projekt uchwały przygotowany według kryteriów , które są wymagane przez
kuratora oświaty. Przedstawiona została również kwestia samodzielnego wygaszania
gimnazjum nr 2 – otrzymaliśmy jednoznaczną odpowiedź, że taka propozycja nie
zostanie pozytywnie zaopiniowana przez panią kurator.
Radny Franciszek Brzyk przypomniał, że radni mieli otrzymać zestawienie potrzeb
godzin w poszczególnych szkołach według nowej siatki godzin, dot. głównie
zatrudnienia nauczycieli.
Naczelnik Józef Cierniak przekazał radnym zestawienie jak wyżej. Takie zestawienie
zostało przygotowane przez dyrektorów szkół podstawowych i przekazane każdemu
z dyrektorów. Przedstawił liczbę godzin do zagospodarowania przez nauczycieli
gimnazjów. Po przyjęciu uchwały przez RM dyrektorzy Gimnazjów zostali
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zobowiązani do spotkania się z dyrektorami SP celem omawiania już spraw
związanych z organizacją nowego arkusza organizacyjnego na przyszły rok szkolny.
Radny Franciszek Brzyk – skoro odbyło się spotkanie z dyrektorami to czy wszyscy
dyrektorzy potwierdzili jak np. w przypadku Sterkowca, że we wszystkich szkołach na
terenie naszej gminy podlegających reformie są w odpowiedniej ilości sale lekcyjne
dla klas siódmych i kolejno ósmych. Rodzi się pytanie, czy we wszystkich szkołach
jest zapewniony sprzęt, pomoce naukowe do nauki nowych przedmiotów jak i
specjalistów. W Sterkowcu jest zapewnienie, że są specjaliści do wszystkich
przedmiotów więc czy tak jest również w szkołach pozostałych. Jeżeli tak nie jest to
jakie są potrzeby lokalowe i finansowe, które musiałaby pokryć gmina w nowym roku
szkolnym. Tak jak i wszystkie pozostałe gminy w Polsce reforma oświaty będzie od
nas wymagała nakładów finansowych , nie stanie się zapewne tak, że z dniem
1 września we wszystkich szkołach będziemy mieli idealną sytuację. Skupiliśmy się
tylko na zmianach organizacyjnych i bazie lokalowej , a nikt inny nawet obecni na
spotkaniach rodzice nie zapytali czego się dzieci będą uczyły i w jakiej ilości, jakiego
przedmiotu na jakiej podstawie programowej. Czy np. dyrektorzy zwrócili na to
uwagę i jak to będzie wyglądała od nowego roku szkolnego na terenie naszej gminy.
Naczelnik Józef Cierniak odniósł się do wypowiedzi swojego przedmówcy, śmie
twierdzić iż złożone zapewnienia dot. przygotowania kadry pedagogicznej do
nauczania nowych przedmiotów są tylko zapewnieniami na papierze. Taka sama
sytuacja dot. wyposażenia są to puste słowa i trzeba sobie jednoznacznie powiedzieć
że tylko tam gdzie są gimnazja wyposażenie odpowiadana nauczaniu na poziomie
klasy siódmej i ósmej. Trudno by dyrektorzy mówili o pomocach naukowych skoro
nikt nie wie jeszcze jaka będzie podstawa programowa i nie wiadomo jakie pomoce
naukowe będą potrzebne. W każdej szkole brakuje specjalistów, szkoły podstawowe
nie

są

samowystarczalne

by

zapewniły

realizacje

zajęć

dydaktyczno

–

wychowawczych na wysokim poziomie. Proponuje by w tych sprawach zachować
umiar bo prawdopodobnie kiedyś odwołamy się do tych wszystkich słów i zapewnień
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które tu padały i może okazać się tak iż odwołamy się do tych słów

dot. np.

dwuzmianowości , dofinansowania , a dysponujemy różnymi pismami i stwierdzimy
wówczas, że na początku br. padały zapewnienia z różnych szkół iż jest wszystko
dobrze byleby tylko otworzyć szkołę.
Burmistrz Grzegorz Wawryka – odniósł się do wypowiedzi pana naczelnika należy
mieć tego świadomość. Gmina przekazuje bardzo duże środki na oświatę prawie
największe w Małopolsce i skoro wybieramy taką formę to należy mieć świadomość,
że dodatkowych pieniędzy nie będzie i tak jak powiedział na pewno poziom
nauczania w najbliższych latach się obniży. Można było te pieniądze lepiej
wykorzystać . Skoro jest taka wola i państwo twierdzą, że każda szkoła jest
przygotowana w sposób optymalny. Za parę miesięcy będzie wrzesień i dodatkowych
środków nie znajdziemy . Jeśli jest nas stać, że będziemy mieli klasy 3-4 osobowe to
nie będzie nas stać na budowę hal sportowych , nasze obiekty mogły być
wykorzystane w pełni, a nie będą to skoro taka była wola przyjmuje my to co było
powiedziane, że dyrektorzy są przygotowani są zwarci, że będzie odpowiednia ilość
dzieci w szkołach. My mamy lepsze rozeznanie i wiemy jak wygląda sytuacja przy
olbrzymich nakładach poczynionych w ostatnich latach. Burmistrz przedstawił jakie
gmina otrzymuje subwencje oświatowe i ile przeznacza rocznie na oświatę. Mimo
takich dużych nakładów w ostatnich latach powstawały nowe hale sportowe , orliki
przy szkołach , szkoły podstawowe i gimnazja były bardzo dobrze wyposażone ,
remontowane.

Na

pewno

będą

kontynuowane

sprawy

związane

z

termomodernizacją obiektów oświatowych bo dokumentacje są już przygotowane.
Tak jak powiedział pan naczelnik zmierzymy się z dwuzmianowością w szkołach i nie
należy liczyć, że szkoły zostaną rozbudowane bo tak nie będzie i młodzież będzie
musiała się w tych szkołach pomieścić . Burmistrz odniósł się do ilości dzieci
uczęszczających do szkół w Gminie Brzesko. Wychodząc naprzeciw tym wszystkim
dyskusjom przygotowana została propozycja projektu uchwały która zostanie
przedstawiona na najbliższej sesji Rady Miejskiej.
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Radny Franciszek Brzyk – zapytał, czy są przewidywane na terenie naszej gminy
zmiany w przedszkolach.
Naczelnik Józef Cierniak przedstawił koncepcję gminy w zakresie

organizacji

oddziałów przedszkolnych w Gminie Brzesko od nowego roku szkolnego 2017/2018.
Głos zabrała Prezes ZNP w Brzesku Helena Jewuła – odniosła się do
przedstawionych koncepcji

reformy oświaty w Gminie Brzesko.

Uważa, że

wprowadzanie reformy w tak krótkim czasie przyczyni się do chaosu w systemie
edukacji. Nie do uniknięcia jest , że na pewno na wprowadzenie tej reformy będą
potrzebne dodatkowe pieniądze na wyposażenie sal i klasopracowni.
Radny Kazimierz Sproski nawiązał do dyskusji jw. w sprawie organizacji przedszkoli
w Gminie Brzesko w roku szkolnym 2017/2018. Radny uważa, że z przedszkola nr 4
należy dzieci pięcio i sześcioletnie przesunąć do SP nr 2 ponieważ później te same
dzieci przechodzą z przedszkola nr 4 do SP nr 2, a dzieci z przedszkoli nr 3,7 i 9
mogłyby przejść do przedszkola nr 4. Jeśli wejdzie obowiązek przedszkolny dla
dzieci 3 letnich to w tych pozostałych trzech przedszkolach dzieci się nie zmieszczą.
Należy zachęcić rodziców by posłali swoje dzieci do nowo utworzonych oddziałów
przedszkolnych w SP nr 2, a tutaj będzie otwarta droga dla maluchów. Następnie
radny odniósł się do tematu zatrudniania i zwalniania nauczycieli po wprowadzonej
reformie. Nie wszyscy nauczyciele znajdą pracę - przedstawił wypowiedź kurator
oświaty w tej sprawie – kto u nas spowoduje by dyrektorzy w pierwszej kolejności
przyjmowali zwalnianych nauczycieli?. Radny nawiązał do możliwości postawienia
nauczyciela w stan nieczynny, możliwości dochodzenia przez nauczycieli swoich
praw przed sądem i kosztów z tym związanych. Na przykładzie SP nr 2 i PG nr 2
radny

przedstawił możliwości zatrudnienia nauczycieli z gimnazjum w szkole

podstawowej na przykładzie nauczyciela wf. Radny

zauważył, że reforma jest

wprowadzana w expressowym tempie, ale na szczęście w ustawie jest przewidziany
5 letni okres w którym możemy tą reformę wprowadzać. Nigdzie nie jest
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powiedziane, że ta reforma w tym kształcie z efektem końcowym ma być zrobiona w
tym roku szkolnym- nie ma takiego przepisu w tej ustawie. Nie jest przeciwny tej
ustawie bo większość życia zawodowego spędził w szkole 8 klasowej. Przyjmując to
rozwiązanie jakie zostało zaproponowane w naszej uchwale to:
 nie skorzystaliśmy z możliwości zreorganizowania sieci szkół w naszej gminie
bo każdy z nas wie, że ta sieć nie jest taka jak być powinna;
 wprowadzając tą uchwałę tak jak powiedział pan burmistrz i przedmówcy pod
względem dydaktycznym cofniemy się do tyłu bo nie będzie zarówno bazy
dydaktycznej ani środków finansowych by uczniowie klas VII i VIII mieli takie
warunki do nauki jak mieli teraz w gimnazjach;
 wytworzą się bardzo złe stosunki międzyludzkie , co już się stało w SP nr 2 i
PG nr 2 gdzie ludzie będą dla siebie wrogami.
Radny

Bogusław Babicz – stwierdził, że to nie komisja jest temu winna.

Przedstawiając projekt uchwały w takiej wersji spełniliśmy postulat, który nauczyciele
PG nr 2 w Brzesku i pani dyrektor wyrazili w piśmie do Rady Miejskiej i na komisji.
W piśmie tym tak nauczyciele jak i pani dyrektor poprosili by nie wygaszać
gimnazjum w trybie ustawy art.127 tylko poprosili by włączyć PG do PSP nr 2. Tak
zakłada projekt i my więcej uczynić nie możemy i rozkładamy ten proces wygaszania
gimnazjum na 2 lata.
Radny Kazimierz Sproski – dalej informuje to się wszystko zgadza tylko jak to się
odbije na nauczycielach SP nr 2 ?.
W dyskusji odniesiono się do sposobu wprowadzenia reformy oświaty, która jest
wprowadzana chaotycznie, szybko, spowoduje ona obniżenie poziomu nauczania.
Burmistrz

Grzegorz Wawryka przypomniał, nastroje społeczne mieszkańców

doprowadziły do tego, że w każdej miejscowości chcą mieć szkołę podstawową i za
parę lat okaże się, że poziom nauczania jest niski i wówczas nie wiadomo do kogo
rodzice będą mieli pretensje. Przedstawiliśmy propozycje to przychodziły pisma od
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rodziców, rad rodziców, rad pedagogicznych, Dziekanów by wszystkie szkoły były
ośmioklasowe

. Odbyliśmy szereg spotkań i widzimy, że

rozwiązanie przez nas teraz zaproponowane

ostateczne jest

i taką propozycję złożyliśmy, ale

mówimy dzisiaj jasno również o propozycjach z którymi się rodzice zderzą. Szkoły
nie będą wyposażone i na pewno państwo nie przeznaczy na to dodatkowych
pieniędzy bo to są ogromne środki. Dzisiaj wydatki oświatowe nie są zabezpieczane
w pełni , nie będą wyposażone klasopracownie, będzie zmianowość , będą
nauczyciele zwalniani bo jeden rocznik dzieci odchodzi i nauczycieli będzie mniej .
Sporządzone zestawienie uzupełnienia godzin zostało przekazane dyrektorom szkół
podstawowych i prosiliśmy ich by zatrudniali nauczycieli z gimnazjów, ale personalnie
nikt nie będzie wskazywał bo to jest zadanie dyrektora bo dyrektor jest pracodawcą
dla każdego nauczyciela. My możemy tylko prosić by w pierwszej kolejności
zatrudniali

nauczycieli

W szkołach średnich

z

naszej

gminy

i

z

naszych

gimnazjów.

reforma dopiero dotrze później , jeśli będą przyjęcia

nauczycieli to jakieś niewielkie.
Radny Kazimierz Sproski – zauważył, że z wypowiedzi pani minister wynika, że
subwencja nie będzie wyglądała tak jak do tej pory . Jeśli subwencja będzie na
oddział to bardzo dobrze – przedstawił własne wyliczenia finansowe w tej sprawie
dot. wielkości subwencji oświatowej – jeśli pani Minister przekaże gminom
odpowiednie środki to reforma będzie super i jeśli państwo da nam subwencje na
każdą klasę .

Pani minister nadmieniła również , że premiowane będą szkoły

jednozmianowe z wyliczeń wynika, że żadna nasza szkoła nie będzie premiowana bo
będzie dwuzmianowość bo nie spełniliśmy warunku jednozmianowości.
Radny Franciszek Brzyk - uważa, że pełnej dwuzmianowości nie będzie , ale nie
należy mówić takich rzeczy bo teraz ledwo mieści się 6 oddziałów w szkole , a po
reformie zmieści się osiem, tak nie będzie. Radny nawiązał do wolnych pomieszczeń
w poszczególnych szkołach Gminy Brzesko i

możliwości wykorzystania ich na

oddziały szkolne. Nie wierzy w to, że w szkołach nie będzie dwuzmianowości, co
będzie powodowało niezadowolenie rodziców, tak będzie.
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Radny

Bogusław

Babicz

–

uważa,

że

gorsza

sytuacja

pod

względem

dwuzmianowości jest w szkołach brzeskich, które są przepełnione i dlatego właśnie
proponuje się wyniesione oddziały klas siódmych ze SP nr 3 do SP nr 1. Z tego co
pokazywali nam dyrektorzy nie będzie dwuzmianowości.
W dalszej dyskusji komisja omówiła temat dwuzmianowości w szkołach Gminy
Brzesko po wprowadzeniu reformy oświaty.

Radna Barbara Borowiecka – nie zgadza się z wypowiedzią radnego Sproskiego w
temacie dot. postawienia nauczyciela w stan nieczynny. Uważa, że jest to taka grupa
społeczna, która winna zadbać o to by w porozumieniu z dyrektorami te sprawy
załatwić. Jest to reforma trudna, nikt tutaj nie mówi o podstawie programowej, mamy
zarzuty od Rady Rodziców z Jadownik, że my jako komisja oświaty przedmiotowo
traktujemy ich dzieci z czym też się nie zgadza ponieważ reforma dotyczy głównie
dzieci, nauczycieli, dyrektorów, rodziców. Pod przedstawionym pismem dot. SP nr 1
w Jadownikach brak jest podpisu dyrektora jest tylko sama Rada Rodziców. W dniu
dzisiejszym pani Minister miała przedstawić podstawy programowe, będą jeszcze
konsultacje w tej sprawie. Wobec tej reformy zatracamy pewną rzeczywistość,
rodzice mówią o europejskich standardach gdzie my wiemy, że tak nie jest.
Radny Franciszek Brzyk – wyjaśnił, że nie będzie już konsultacji bo taki czas już
minął, teraz będzie pisanie podręczników.
Pani Helena Jewuła – odniosła się do wypowiedzi radnego Sproskiego dot.
zatrudnienia nauczycieli i pozostawienia nauczyciela w stan nieczynny.
Radny Franciszek Brzyk wyjaśnił komisji co oznacza stan nieczynny nauczyciela, w
tej

chwili

sami

nauczyciele

prowadzą

już

rozmowy

z

dyrektorami

szkół

ponadgimnazjalnych i szukają pracy wyręczając tym nas.
Radny Bogusław Babicz- uważa, że jeśli ktoś jest pracownikiem to w jego interesie
jest samemu poszukiwanie pracy . Nie dotyczy to tylko nauczycieli bo w przeszłości
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upadały duże zakłady pracy i nikt nie oglądał się na nikogo , bo w gestii każdego
pracownika jest poszukiwanie pracy.
Radny Franciszek Brzyk dodał , chodzi o to by w szkołach zostali najlepsi
nauczyciele.
Pani Helena Jewuła – przedstawiła swoje ustalenia z rozmów przeprowadzonych w
szkołach ponadgimnazjalnych

które nadzoruje powiat dot. etatów nauczycieli. W

szkołach średnich nauczyciele nie mają pełnych etatów więc nie ma na co liczyć, że
nauczyciele gimnazjów będą zatrudniani w szkołach średnich. Na pewno w naszych
szkołach dyrektorzy zaproponują nauczycielom obniżenie pensum , najgorzej będzie
wówczas gdy tej pracy nauczyciel nie otrzyma i trzeba będzie wypłacić 6 miesięczną
odprawę , a takie sytuacje na pewno będą.
Radny Jarosław Sorys nawiązał w swojej wypowiedzi do tematu oddziałów
przedszkolnych , wiemy że do roku 2019 został odroczony obowiązek przejścia
oddziałów przedszkolnych do szkół. Jak gmina jest przygotowana do takiego zadania
np. w Jadownikach, gdzie za dwa lata budynki będą musiały spełniać całkiem inne
warunki. Czy nad tym się myśli. Na przykładzie SP Jadowniki nr 2 gdzie
przystosowano budynek szkoły do przyjęcia oddziałów przedszkolnych za kwotę 250
tysięcy złotych, są to nie małe środki i oby się nie okazało, że w 2019 roku dzieci nie
będą miały gdzie przejść. Należy brać pod uwagę iż od 2017 roku 3 latki będą miały
obowiązek przedszkolny , program 500 plus spowodował , że tych dzieci przybędzie i
dlatego pyta jak gmina jest na to przygotowana. Jako sołtys i radny jest głęboko
zaniepokojony

warunkami w szkołach, bo na pewno będzie dwu zmianowość i

żadne z rodziców nie będzie chciało posłać swojego dziecka na drugą zmianę do
szkoły . Padały tutaj zapewnienia rodziców , że jak chodzili do szkoły to była nawet
trzy zmianowość i im to odpowiadało

więc przyjmuje to z przyzwoleniem na

dwuzmianowość które może się okazać, że będzie musiała być. Radny odniósł się do
warunków lokalowych jakie panują w szkołach , rodzice dzisiaj twierdzą , że warunki
nauczania które są od kilku lat najgorsze w gminie są bardzo dobre i jeśli rodzice tak
chcą to on się z tym zgadza tylko, że to wszystko ma krótkie nogi. Zgadza się dzisiaj
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z wypowiedzią radnego Sproskiego bo jest to takie szerokie patrzenie na temat, było
w tym dużo słuszności . Poziom nauczania na pewno nie będzie taki jakbyśmy sobie
tego życzyli, winimy brać pod uwagę zdanie rodziców i rad pedagogicznych , ale czy
nie powinniśmy zgadzać się z tym co jest lepsze? . Jeśli jedna lub druga Rada
rodziców nie do końca wybiera dobre rozwiązania , wręcz szkodzi tym rozwiązaniom
to czy my się mamy z tym zgadzać?. Zostaliśmy przez tych rodziców wybrani, ale nie
dlatego by się zgadzać z tym wszystkim co każdy uważa z nich w tej chwili za
stosowne , niekoniecznie dobre tylko po to by wybrać najlepsze rozwiązanie i by za
kilka lat przyznano nam rację. Napisano pismo do Pani Premier, cieszy go że w ten
sposób odpowiedziano , jesteśmy radnymi, jest

pan burmistrz i należy wybrać

najlepsze rozwiązanie. Można pisać gdzie się chce, mówił o tym jakiś czas temu,
i tak wychodzi na to iż to my zadecydujemy i myśmy się od tego nie odwoływali.
Rady Rodziców winny zwrócić uwagę na to iż te rozwiązania winny być dla
wszystkich na przyszłość nie tylko dla obecnych dzieci i obecnych nauczycieli , by to
było z myślą o rozwoju szkoły, by ta 100 letnia szkoła przetrwała kolejne lata. Na to
dopóki będzie radnym i sołtysem będzie zwracał uwagę, by wyniki nauczania były jak
najlepsze, należy dojść do tego i poszukać dlaczego jeżeli do szkoły może chodzić
200 dzieci chodzi np. 150 , by ktoś zwracał na to uwagę dlaczego te dzieci uciekają,
a nie tylko by była pochwała chwili, że mam prace i jest wszystko dobrze. Może te
propozycje przedstawione przez radnego Sproskiego byłyby lepsze, osobiście
utożsamia się z wolą rodziców i nawet gdyby ten projekt został przegłosowany w
przedstawionej nam formie, by rady rodziców wychodziły do przodu, a nie tylko
oczekiwały . Radny zwrócił uwagę na wniosek zgłoszony przez Przewodniczącego
Rady Rodziców ze Sterkowca do Kierownika Biura Promocji o promocję szkoły w
innych gminach celem pozyskania dodatkowych uczniów z innych gmin, z czym się
bardzo zgadza i takich rzeczy oczekuje od dyrektorów, pedagogów szkół by o tym
myśleć. Od przeszło roku wiedzieliśmy , że oddziały przedszkolne mają przejść z
przedszkola i nic z tym nie zrobiono.
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Burmistrz Grzegorz Wawryka pochwalił działania prowadzone przez dyrektor szkoły
w Sterkowcu jak również Przewodniczącego Rady Rodziców w celu pozyskania
dodatkowych dzieci w szkole w Sterkowcu.
Radna Maria Kądziołka – stwierdziła, że skoro ustawodawcy poszli tak daleko i
wprowadzają taką reformę to dlaczego nie wrócili do rozwiązań, że kiedyś wszystkie
szkoły podlegały pod Kuratorium.
Pan M.Z. stwierdził, że z dyskusji wynika iż wszystkie szkoły podstawowe w tym
szkoła w Sterkowcu i w Jadownikach pozostają szkołami ośmioklasowymi. Ceni
sobie współpracę z radami rodziców jak również z przedstawicielami samorządu
gminy ponieważ dzięki konstruktywnej dyskusji udało nam się wypracować
konsensus, który jest zadowalający. Odniósł się do kwestii merytorycznych
wynikających z ustawy oświatowej szczególnie jeśli chodzi o wyposażenie szkół.
Stwierdził, że w sensie dydaktycznym i programowym nie zgadza się z radnym
Sproskim , który również pracował w szkole w Sterkowcu dorabiając do emerytury i
miejsce dla niego było zapewnione.
Radny Kazimierz Sproski wyjaśnił na jakich zasadach został zatrudniony w SP w
Sterkowcu jako nauczyciel wf. z uprawnieniami do prowadzenia zajęć z gimnastyki
korekcyjnej. Uprawnienia do prowadzenia tych zajęć uzyskał podejmując dodatkowe
studia podyplomowe jako jeden z nielicznych nauczycieli wf.

Posiadając takie

uprawnienia dyrektorzy prosili go by podjął się prowadzenia tych zajęć ponieważ nie
mogli powierzyć tych obowiązki pracującym

tam nauczycielom wf. i pracował w

różnych szkołach więc niech pan MZ głupot nie opowiada, niech mnie pan nie obraża
bo to mnie poproszono o prowadzenia takich zajęć.
Pan M.Z. stwierdził, że wszystkich nauczycieli proszono i wszyscy są znakomitymi
fachowcami. Pan również pracując w tej znakomitej szkole miał do czynienia ze
znakomitymi fachowcami bo takimi są nauczyciele w tej szkole i na pewno jest pan z
tego powodu zadowolony. Reforma jest prawidłowo przygotowana, rząd prawidłowo
ją wprowadza, większość obywateli opowiedziało się za reformą oświaty , a radni
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tylko wykonują stanowisko społeczności lokalnej

bo za ustawą opowiedziało się

większość społeczeństwa. Dobrze się stało, że została przywrócona siódma i ósma
klasa, w Sterkowcu szkoła jest do tego przygotowana , jeśli będzie potrzeba to
będziemy się zwracać o środki finansowe co jest normalne. Należy ponadto zwrócić
uwagę aby we wszystkich szkołach wprowadzić menadżerski sposób nadzorowania.
Na zapytanie radnej Borowieckiej , że rozumie iż Pan Z. już jest tym menadżerem
Pan Z. odpowiedział – oczywiście mam do tego wszystkie kwalifikacje.
Naczelnik Józef Cierniak przedstawił komisji informacje dot.:
 przygotowania przedszkoli w Gminie Brzesko w zakresie utworzenia
oddziałów zerowych w przedszkolach i w szkołach podstawowych;
 ilości złożonych podań przez rodziców dzieci z PSP nr 1 w Jadownikach do
brzeskich szkół z prośbą o przyjęcie od nowego roku szkolnego 2017/2018,
w tej sprawie odebrano w wydziale również kilka telefonów od rodziców;
 przedstawił informacje jakie posiada wydział od

Małopolskiego Kuratora

Oświaty w sprawie niskich wyników nauczania w SP nr 1 w Jadownikach ;
 zwrócił się do obecnych na komisji rodziców przedstawicieli SP w Sterkowcu i
SP nr 1 w Jadownikach by nie oczekiwali iż w chwili tworzenia projektu
budżetu na rok przyszły występować z nie wiadomo jakimi wymaganiami. Wie
iż w Jadownikach braknie sal na odział zerowy przy ośmioklasowej szkole o
czym dyrektor mówił wcześniej, a nagle się mówi, że wszystkim wystarczy i
trzymamy państwa za słowo. Mamy na to dokumenty i nie będzie możliwości
obarczyć nas winą za to wszystko. Będziemy postępować faktycznie zgodnie
z zasadami skoro jest tak fajnie i jest wyposażenie i nie należy przychodzić
we wrześniu do pana burmistrza ani do wydziału o środki

na pomoce

dydaktyczne do klasy siódmej i ósmej. Naczelnik odniósł się do pisma
skierowanego przez rodziców do Premier RP – nigdy nikt nie naciskał w
takich sprawach jest to suwerenna decyzja Rady Miejskiej w Brzesku, która z
mocy Konstytucji ma podejmować takie, a nie inne uchwały .
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Radny Bogusław Babicz – stwierdził, że w dyskusji wypowiadają się radni i pan
naczelnik, mamy różne dane , my jesteśmy

jako Rada Miejska organem

decydującym to może należy się zastanowić nad wyborem tej koncepcji pierwotnej tj.
rozłożeniem w czasie wprowadzenia reformy oświaty . Takie są głosy radnych , by
nie były to głosy na darmo, mamy obecnych tutaj rodziców, słyszą te propozycje i
zastanówmy się nad tym, czy nie powrócić do koncepcji by klasy 5-8 SP Nr 1 w
Jadownikach uczyły się w Zespole Szkół w Jadownikach. Takie są głosy radnych
dzisiaj wypowiadane .
Radna Anna Lubowiecka – poinformowała, że pan naczelnik poruszył dzisiaj temat,
który sama chciała wyartykułować . Poinformowała iż posiada informacje, że pan
Przewodniczący Rady Rodziców ze Sterkowca nie reprezentuje wszystkich rodziców
podobnie jak pani przewodnicza z Jadownik. Są rodzice, którzy mają odmienne
zdanie. Nie dziwi się panu przewodniczącemu, że staje w obronie szkoły i o nią
walczy , jeśli jednak o coś się walczy to należy mówić to normalnie i podawać
prawdziwe fakty i nie mówić jaka to jest wspaniała szkoła bo tak nie jest. Co roku
znamy wyniki egzaminów w szkołach i wiemy jakie szkoły osiągają efekty. Na
funkcjonowanie szkoły składa się wiele czynników ale najważniejszym powinno być
by szkoła dobrze uczyła. Pamięta dyskusje prowadzone na sesji rady gdy sam pan
radny ze Sterkowca był zatroskany o niskie wyniki nauczania. Na spotkaniu komisji
oświaty gdzie zostało odczytane pismo uznane za anonim , zostały tam poruszone
tematy, które naprawdę budzą niepokój. Nigdzie nie chodziła i nie pytała o to
natomiast przypadkiem spotkała osobę, która jest z tą szkołą związana i była
zszokowana tym co ta osoba do niej powiedziała. To wszystko co zostało zawarte w
tym piśmie miało miejsce w szkole , oddziaływanie osób z grona pedagogicznego
było skandaliczne i ta osoba poprosiła ją by to wszystko przekazała ponieważ nie
wystąpi publicznie bo się boi, ponieważ dzieci jeszcze pół roku będą się jeszcze
uczyć w tej szkole ale z dniem 1 września już uczyć się tam nie będą. Poprosiła by
robić wszystko by tą szkołę zmniejszyć do 4 klas by dzieci mogły wyjść na zewnątrz i
czegoś się nauczyć. Nie mówi tego złośliwie

pozyskała takie informacje i je
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przekazuje. Jest problem w tej szkole, należy to wziąć pod uwagę i nie można tego
zostawić .Działanie kilku osób mówiących, że reprezentują rodziców nie jest prawdą
nie reprezentują całej szkolnej społeczności rodziców. Rodzice nie mówią tego
oficjalnie bo się boją bo ktoś kto nie popiera rozkrzyczanej grupy musi milczeć i
działać z boku , prosi by wziąć to pod uwagę.
Przerwa w obradach komisji .
Obrady po przerwie

Głos w dyskusji zabrali:
Pani A.K zapytała , w sprawie zwrotu pomocy naukowych przekazanych do
gimnazjum po wprowadzeniu w życie obecnej reformy oświaty, jeśli powstanie szkoła
ośmioklasowa to te pomoce naukowe zostaną zwrócone, czy nie?. Pani odniosła się
do

przedstawionego

donosu , jeśli takie informacje ktoś radnej Lubowieckiej

przekazuje to niech ma odwagę się przyznać.
Radny Franciszek Brzyk – odniósł się do dyskusji w temacie zatrudniania nauczycieli
po wprowadzonej reformie oświaty. Mówienie o tym, że w wyniku tej reformy nie
będzie zwolnień nauczycieli jest nieprawdziwe ponieważ nie da się z 9 lat zrobić 8
lat nauczania bez zwolnień nauczycieli. Ponadto radny odpowiedział w temacie
przekazywania pomocy naukowych z gimnazjum do szkół podstawowych co jest
niemożliwe z wielu powodów , które przytoczył. Radny przedstawił jak wyglądało 19
lat temu wprowadzanie reformy oświaty kiedy powstawały gimnazja i zatrudnianie
nauczycieli , gdzie nikt nie stracił pracy, a nawet był jej wzrost. Radny uważa, że
można było podejść do tej reformy spokojnie , rozłożyć ją w czasie. Na przykładzie
obecnej reformy oświaty radny przybliżył ile było problemów z tym związanych.
W dalszej krótkiej dyskusji radni oraz obecni przedstawiciele rad rodziców odnieśli
się do

tematów przekazywania

pomocy naukowych z gimnazjum do szkół

podstawowych , zatrudniania nauczycieli gdzie teraz jest sytuacja odwrotna niż 19 lat
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temu bo ubywa jeden rocznik. Radny Babicz zwrócił uwagę iż nikt nie jest przeciw
utworzeniu ośmioklasowej szkoły w Jadownikach lub Sterkowcu tylko rozważamy bo
tak jak mówią obecni tutaj radni czasami ktoś chce przeforsować coś przeciwko
zdrowemu rozsądkowi i logice , tak też czasem bywa i nie zawsze te decyzje po
jakimś czasie są trafne. My jako radni to co tutaj powiedzieli radni i jest to faktycznie
prawda , że to my podejmujemy decyzje. Może się okazać potem i tak zapewne
będzie, że brakujące środki finansowe np. na wyposażenie pracowni będzie musiała
zabezpieczyć gmina, środki których nie ma i jeśli rodzice będą niezadowoleni z
wyników nauczania to się to wszystko obróci przeciwko nam.
Radna Barbara Borowiecka zwróciła uwagę, że dyrektor danej szkoły jest zarówno
jej zarządcą i tak dyrektorzy jak i nauczyciele powinni współpracować. Jeżeli mamy
tak ciężką i trudną reformę i należy ją wdrożyć w tak krótkim czasie to nie chciałaby
by cała odpowiedzialność spadała na radnych lub na samorząd. To rodzice decydują
do której szkoły posyłają dziecko. To rodzice winni się zająć wychowaniem dzieci,
szkoła na pierwszym miejscu powinna uczyć i przedstawiać wymagany od rodziców
poziom, nie od nas radnych, to rodzice winni dołożyć wszelkich starań by ten poziom
nauczania był. Jeżeli tego nie robicie to znaczy, że to Was nie obchodzi, ale prosi by
ją tym nie obciążać.
Padły zarzuty, że my samorząd traktujemy dzieci przedmiotowo , problem jest w tym
że rodzice chcą, przedstawiają, że jest wszystko bardzo ładnie natomiast problem
pozostanie dla nas. To nie to, że my jesteśmy przeciwni ośmioklasowej szkole tylko
chcemy to przedstawić tak jak i państwo przedstawiacie swoją stronę którą chcecie
osiągną. My przedstawiamy Wam swoją stronę z czym musimy się w pewnym
momencie zderzyć. Jeśli my mamy Was rozumieć to państwo musicie zrozumieć
również tą drugą stronę i przestać mówić o naszej odpowiedzialności, że to my
odpowiadamy za Wasze dzieci. Na zebraniu było wypunktowane, że pan burmistrz
wozi dziecko do Brzeska, przecież inni rodzice również wożą dzieci do innych szkół,
o czym my w ogóle mówimy. Rok temu było mówione o szkole w Sterkowcu, że jest
niedofinansowana bo chcieliśmy ją wygasić , dzisiaj słyszymy o europejskich
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standardach albo my zatracamy rzeczywistość lub przedstawiamy w taki sposób by
osiągnąć swój cel czyli tą 8 klasową szkołę. Nie chciałaby by ktoś na nią naciskał
chce rozmawiać uczciwie, każdy może przedstawić swoje stanowisko ale martwi ją
to, że mówimy tylko o nauczycielach, że stracą pracę tak może być, ale nauczyciele
też muszą się postarać bo dobry nauczyciel powinien pracę znaleźć. Od września
już jest wiadomym, że reforma będzie wdrażana mamy to zrobić wspólnie i mamy
się dogadać i osiągnąć kompromis, ale od decyzji rodziców będzie zależało jaki ten
poziom będzie. Gmina inwestuje w oświatę, rodzice w swoje dzieci bo to jest dla nich
bardzo ważne, dlatego bardzo ją to niepokoi, że u Was jest wszystko dobrze , nawet
nauczyciele

przedstawiają

pewne

problemy,

my

widzimy

niedociągnięcia

przedstawione przez dyrektora , a wy państwo mówicie, że jest wszystko dobrze.
W krótkiej dyskusji z udziałem Pani A.K

która poprosiła o wyjaśnienia

przewodniczącego komisji dot. odniesienia się w stosunku do jej osoby – wyjaśniono
zapytanie jw.
Radny Kazimierz Sproski zauważył, że komisja dyskutuje i radni zabierają głos
ponieważ realizacji tej ustawy spada głownie na samorządy. Radny przedstawił
zapisy z ustawy mówiące o tym, że pozostawiono samorządom okres 5 lat na
dostosowanie sieci szkół do docelowego stanu. My tego nie kwestionujemy chcemy
się do tego bardzo dobrze przygotować, mamy na to czas 5 lat – przytoczył zapisy z
ustawy. Chodzi o to ,że to naszym barkach spoczywa wdrożenie reformy.
Radny Bogusław Babicz – rada jest organem uprawnionym do podjęcia decyzji co
nie znaczy, że jeżeli ktoś jest do tego upoważniony to może ją podejmować
arbitralnie. Są trzy organy szkolne umocowane ustawowo , dyrektor, rada rodziców,
rada pedagogiczna z którymi należy przeprowadzić konsultacje i my te konsultacje
przeprowadzamy. Mamy to zrobić we współpracy z organami i społecznościami
szkolnymi. Jeśli są takie zdania radnych to mamy jeszcze czas na podjęcie decyzji.
Teraz jest już za późno na dyskusje taki czas był od listopada do połowy lutego.
Zgodnie z kierunkiem obranym na poprzednim posiedzeniu komisji został przez
burmistrza przygotowany projekt uchwały, możemy to zmienić, ale tym samym
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narażamy się na śmieszność i zastanawiamy się czy nie lepszym byłby wariant by
dzieci ze Sterkowca i Jadowniki nr 1 zostały skierowane do Jadownik nr 2 Zespołu
Szkół, nie wiadomo. Podnosimy tutaj różne propozycje i one są wszystkie dobre.
Podnosiliśmy te racje od dawna i przekazywaliśmy je rodzicom iż naszym zdaniem w
Zespole Szkół w Jadownikach są tam lepsze warunki dla dzieci, dla ich perspektyw
do pójścia dalej do szkoły średniej i osiągnięcia tych najlepszych wyników w ciągu
tych dwóch lat bo później nastąpiłoby to wyrównanie. Nie chodzi tutaj o to by źle
oceniać nauczycieli, ale

nauczyciel który uczył w gimnazjum

będzie mu łatwiej

wyłożyć dany przedmiot. Gimnazja mają nauczycieli przygotowanych do pracy z
uczniami starszymi. Jest już trochę późno na dyskusje , jeżeli będzie przyjęta ta
uchwała to należy oczekiwać, że również rodzice muszą z nami współpracować
biorąc na siebie również ciężar odpowiedzialności za przygotowanie dzieci i nie
będzie potem pretensji, że jest słaby poziom i są złe wyniki w nauce, brak pomocy
naukowych i że nie dostają się do szkoły średniej.
Pan M.Z. przypomniał stanowisko Rady Rodziców PSP

w Sterkowcu z dnia 19

grudnia 2016 roku jednoznaczne z tym, że opowiadamy się i żadne argumenty nas
tutaj nie przekonają, za ośmioklasową szkołą podstawową w Sterkowcu. Projekt
uchwały jest już gotowy, pan burmistrz wychodzi naprzeciw rodzicom z obu szkół.
Jest wolność wyboru każdy kto chce i gdzie chce tam posyła dziecko do szkoły.
Poziom nauczania w szkołach podstawowych był dużo lepszy od tego co jest w
gimnazjum . Uważa, że zarówno szkoła w Sterkowcu jak i w Szczepanowie powinny
pozostać szkołami ośmioklasowymi , a to że część osób ze Szczepanowa chodzi do
szkoły w Sterkowcu to również świadczy o wysokim poziomie
szkole.

nauczania w tej

Mamy swobodę wyboru szkoły, odniósł się do wyników nauczania w

szkołach w Sterkowcu i Szczepanowie. Wszyscy opowiadamy się za 8 klasowymi
szkołach w Gminie Brzesko.
Radna Barbara Borowiecka poprosiła by pan Z. jako menager szkoły w Sterkowcu
zadbał o to by w tej szkole była odpowiednia ilość dzieci.
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Radny Jarosław Sorys odniósł się do wypowiedzi radnego Sproskiego , do działań
w okresie przejściowym wdrożenia reformy , pomocy nauczycielom gimnazjum w
podjęciu pracy przez samorządy . Jego stanowisko jest dobrze znane od początku i
go nie zmienił, jednak należy brać pod uwagę wszystkie głosy w dyskusji plusy i
minusy. Należy patrzeć na współpracę by

było lepiej

i nie bagatelizowałby

wypowiedzi osoby mimo iż wypowiedziała się anonimowo. Większość rodziców
obecnych na spotkaniu wypowiedziała się za tym i on to podtrzymuje. Nie
bagatelizowałby tego dlatego, że jeśli nawet anonimowo jest jakiś donos , który
sprawia nam trudność jeśli dotyczy dzieci to nawet tym bardziej to nie można tego
tak zostawić. Skoro większość opowiedziała się za tym co jest zawarte w projekcie
burmistrza to pozostajemy przy tym , jednocześnie wskazujemy , że to nie jest
wszystko łatwe i należy nam w tym pomóc. Nigdy nie zgodzi się z tym, że jeśli przez
5 lat są słabe wyniki nauczania, a rodzic mówi że są dobre to z tym się nie zgodzi.
Państwo łoży na edukacje i winna być na najwyższym poziomie.
Burmistrz Grzegorz Wawryka odniósł się do

wyposażenia szkół w pomoce

dydaktyczne i zabezpieczenia w budżecie gminy środków na ten cel.
Naczelnik Józef Cierniak odniósł się do przepisów oswiatowych obowiązujących dot.
liczebności dzieci w klasach szkoły podstawowej oraz przyjmowania dzieci do szkół
według woli rodziców. Zwrócił uwagę na wypowiedzi radnego J. Sorysa dot. braku
zaangażowania ze strony gminy w zatrudnianie nauczycieli. Nie będziemy wpływać
imiennie na zatrudnienie jakiegokolwiek nauczyciela. Na ostatnim spotkaniu
dyrektorzy zostali o tym poinformowani , kryteria zostaną przyjęte i przedstawione na
radzie pedagogicznej to organ

nadzorujący

ma prawo skontrolować, czy to

zarządzenie jest realizowane. Na konkretnym przykładzie pan naczelnik przedstawił
jak to

może wyglądać. Po przyjęciu projektu uchwały zostanie przeprowadzona

rozmowa z dyrektorami każdego gimnazjum oddzielnie i dyrekcji szkół które
podlegają pod to gimnazjum w celu przekazania informacji swoim pracownikom jak to
może wyglądać i na co mogą liczyć.
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Na zakończenie dyskusji Przewodniczący Komisji Bogusław Babicz podziękował za
długą i wyczerpującą dyskusję w temacie. Reforma oświaty jest trudna dla
wszystkich zarówno dla gminy jak i nauczycieli, dzieci, rodziców ,niemniej jednak
szeroka i dogłębna dyskusja i podjęte ustalenia spowoduje iż podjęte decyzje będą
dobrymi decyzjami dla wszystkich. Pokazane tutaj obawy są prawdziwe i po to by w
przyszłości nie mieć pretensji.

Przewodniczący odniósł się do

danych

demograficznych w latach poprzednich i planach demograficznych na przyszłość .
Wchodzimy obecnie w okres niżu demograficznego więc będzie to problem jak
zapełnić te szkoły i tutaj ważna rola rodziców, dyrektorów i kandydatów na tych
dyrektorów. Przewodniczący nawiązał do wielkości subwencji oświatowej i
przeliczenia ich na ilość oddziałów , a nie na ilość dzieci. Jest dużo niewiadomych.
W dyskusji przejawiała się troska o nauczycieli i dobrze bo gmina winna pomóc
dyrektorom w tym zadaniu bo to są szkoły publiczne , nie prywatne , nauczyciele są
nasi i te spotkania powinny pomóc. Nastawienie wśród dyrektorów jest dobre i nie
będą chcieli zrobić krzywdy , wiedzą jakie są potrzeby w gimnazjach i szkołach
podstawowych i zostaną do tego zobligowani by w pierwszej kolejności przyjmować
nauczycieli ze szkół z obwodu dawnego gimnazjum. Zapytał naczelnika odnośnie
zapisów w paragrafie 3 projektu uchwały dot. funkcjonowania PSP nr 2 w Brzesku.
Następnie odniósł się do granic obwodów szkolnych.
Naczelnik Józef Cierniak wyjaśnił grancie obwodów szkolnych , otrzymaliśmy spis
ulic którym zostały nadane nowe nazwy od roku 2000, szukaliśmy je na mapie by je
dopisać do danego obwodu , później te obwody przekazaliśmy dyrektorom brzeskich
szkół do zweryfikowania i dopiero na tej podstawie zostały obwody ustalone. Było to
ustalane z mapą.
Radna Barbara Borowiecka – poinformowała, że na tej podstawie

zgłaszaliśmy

Osiedle Jagiełły, ul. Lawendowa jest wpisana, aktualna.
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Radny Bogusław Babicz poinformował, że z istotnych zmian tutaj w stosunku do
stanu poprzedniego sprzed 17 lat jest to iż cała ul. Ogrodowa i bloki na Ogrodowej
jest przypisana do PSP nr 2 bo tam był kiedyś podział.
Pani Helena Jewuła odpowiedziała, że dół bloków był przypisany do SP nr 1 , a góra
bloków do Nr 3 bo SP Nr 2 jeszcze nie było.
Radna Barbara Borowiecka dodała, chodzi tutaj również o względy bezpieczeństwa.
Radny Bogusław Babicz – nadmienił, że SP nr 3 ma teraz problemy z wolnymi
pomieszczeniami. Radny zapytał jeszcze odnośnie zapisu w uchwale dot. adresu
szkoły, jest podana siedziba tylko przy ul. Legionów Piłsudskiego czyli nie wpisujemy
adresu tych oddziałów wyniesionych – naczelnik Cierniak odpowiedział, nie.
Zapytał , czy są inne zapytania radnych – brak. Przedstawił treść projektu uchwały
jw. przedstawił co zawierają załączniki 1,2 i 3 , które określają poszczególne obwody
szkolne i ulice, a następnie poddał projekt pod głosowanie.
Opinia komisji:
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania
sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Głosowano 4 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące.
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z komisji odbytej w dniu 24 stycznia 2017 r. (protokół
znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej).
Protokół z posiedzenia komisji w dniu 24 stycznia 2017 roku został przyjęty bez uwag
jednogłośnie.
Ad. 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski rozpatrzenie pism skierowanych do komisji i
projektów uchwał.
W sprawach bieżących komisja rozpatrzyła:
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W dyskusji radny Krzysztof Bogusz zapytał czy wprowadzenie ustawowego
obowiązku przedszkolnego dla dzieci 3 letnich spowoduje iż wszystkie chętne dzieci
znajdą miejsce w przedszkolu.
Ponadto Przewodniczący komisji Bogusław Babicz poprosił o podjęcie działań
informacyjnych w zakresie utworzenia nowych oddziałów przedszkolnych w
Publicznych Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Brzesko.
Naczelnik Józef Cierniak przedstawił plany w zakresie reorganizacji przedszkoli nr
9,3,7 w Brzesku.
Radna Barbara Borowiecka poruszyła temat potrzeby wybudowania podjazdu do
przedszkola przy PSP nr 2 w Brzesku , potrzeby przebudowy ogrodzenia szkoły.
W krótkiej dyskusji komisja analizowała tematy poruszone przez radną Borowiecką.

Po dyskusji Wnioski komisji:

1. Komisja zapoznała się z pismami Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej PSP
w Sterkowcu oraz pismem Rady Rodziców przy PSP nr 1 w Jadownikach
skierowanym do Pani Premier Beaty Szydło oraz odpowiedzią otrzymaną z
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów .
2. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o podjęcie działań informacyjnych w
zakresie utworzenia nowych oddziałów przedszkolnych w Publicznych
Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Brzesko. Głosowano jednogłośnie

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Obrady trwały od godziny 8.00-13.00
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Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury
i Sportu RM w Brzesku
……………………………………..
mgr Bogusław Babicz
Protokołowała:
Inspektor BRM w Brzesku
Marta Kółkowska

Pełna dyskusja członków komisji w poszczególnych tematach znajduje się na
nośniku informacji (płyta CD), która znajduje się w aktach komisji.
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