PROTOKÓŁ Nr 4/2017
Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku
odbytego w dniu
28 marca 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 Maria Kądziołka – członek komisji;

3.

Radna Barbara Borowiecka -

4.

Radny Franciszek Brzyk

5.

Radny Kazimierz Sproski – członek Komisji;

6.

Radny Krzysztof Bogusz – członek komisji;

7.

Radny Jarosław Sorys – członek komisji.

w

składzie:

członek Komisji;

– członek Komisji;

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;

•

Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Brzesku- Bogusław Biernat;

•

Prezes ZNP Brzesko- Helena Jewuła;

•

Kierownik Antoni Staszczyk;

•

Nauczyciele PG Nr 1 w Brzesku:

Agnieszka Widła, Małgorzata Góra, Anna Czernecka, Małgorzata Grabarz;


Kierownik BFUE Rafał Najdała;

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. Następnie zaproponował zmianę
porządku obrad, tzn. punkt 2 zostanie przesunięty na następne posiedzenie,
gdyż nie ma informacji pisemnej a Naczelnik Wydziału EKIS z przyczyn
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zdrowotnych

nie

mógł

przybyć

na

posiedzenie-

zmianę

przegłosowano

jednogłośnie, jak niżej:
PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA
1. Ocena przygotowań do realizacji inwestycji zaplanowanych na rok 2017
w Brzeskich Placówkach Oświatowych.(Inf. email)
2. Przyjęcie protokołu z komisji odbytej w dniu 14 lutego 2017r. (protokół
znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej).
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski rozpatrzenie pism skierowanych do
komisji i

projektów uchwał.(inf.email)

Następnie Przewodniczący komisji Bogusław Babicz, poimował członków komisji,
że nauczyciele z Gimnazjum Nr 1 w Brzesku przedstawili mu swoje uwagi w dniu
wczorajszym na spotkaniu jakie odbył w Gimnazjum Nr 1 w Brzesku w sprawie
przyjętego projektu uchwały, który dot. obwodów szkolnych.
W związku z tym na dzisiejsze spotkanie zaproszono Dyrektora Gimnazjum Nr 1
i Dyrektora PSP Nr 3 w Brzesku. Poinformował wszystkich zebranych gości,
że z racji wykonywanego zawodu, przybędą na debatę na godzinę 9:00
Ad. 1 Ocena przygotowań do realizacji inwestycji zaplanowanych na rok 2017
w Brzeskich Placówkach Oświatowych.
Na posiedzenie przybyła Dyrektor PSP Nr 2 w Brzesku Urszula Białka, która
omówiła inwestycje zaplanowane w jej placówce. Dokonała wstępnej analizy
kosztorysów, dostosowania oddziałów szkolnych do nowego roku szkolnego,
przedstawiła projekt graficzny członkom komisji.
Radny Jarosław Sorys, zapytał o pozyskanie dodatkowego pomieszczenia w PSP
Nr 1 w Jadownikach.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, stwierdził, że Dyrektor musi sam wyjść
z pewną propozycją, aby rozwiązać problem pomieszczeń w jego placówce
oświatowej. W kwestii znalezienia mieszkania zastępczego osobie zajmującej
pomieszczenia w PSP Nr 1 w Jadownikach, wyjaśnił, że jest stworzona lista
przez komisje mieszkaniową, jest ona ustalona wg. pewnych kryteriów. Nie da
się „wcisnąć” osoby, ponieważ ta lista jest pilnowana.
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Radny Jarosław Sorys, stwierdził, że o potrzebie znalezienia mieszkania tej
Pani odkąd jest sołtysem, czyli 6 lat temu była mowa.
Inspektor Biura Rady w Brzesku Joanna Szczepka, przedstawiła, że w ostatnim
czasie wpłynęło pismo od Pana Dyrektora PSP Nr 1 w Jadownikach do radnych RM
w

Brzesku

w

sprawie

przydziału

mieszkania

Pani

A.D.

która

zajmuje

pomieszczenia w jego placówce szkolnej. Przewodniczący Rady zapoznał się
z treścią pisma, stwierdził, że nie jest kompetentny do rozpatrzenia, wobec
czego przekazał wg. kompetencji Burmistrzowi Brzeska do rozpatrzenia.
Kierownik ITK UM w Brzesku Antoni Staszczyk, dokonał omówienia inwestycji
placówek oświatowych w Gminie Brzesko.
Pytania:
Radny Kazimierz Sproski, zapytał czy odstąpiono od planowanej rozbudowy
Publicznego

Przedszkola

nr

4

w

Brzesku.

Zapytał

ile

kosztowało

przekształcenie sali gimnastycznej w PSP Nr 3 w Brzesku na przedszkole.
Dodał, że na oddziały przedszkolne w szkołach, które zostały utworzone, na
nich stracono subwencje wyrównawcze. Projekt na dwa oddziały w przedszkolu
nr 4 wynosi 700 tysięcy złotych. Gdyby to zrobiono, zwróciło by się te 700
tys. do budżetu. Stwierdził, że obecnie brnie się w straty. Nie rozumie
dlaczego to przedszkole jest tak traktowane, stąd że jest najliczniejsze
w Brzesku?!
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, wyjaśnił, że wszystkie modernizacje są
przez wprowadzoną nową reformę oświaty. Znikają gimnazja i zostają nowe
pomieszczenia. Dodał, że od tego roku jest w inny sposób naliczana subwencja.
Przewodniczący

komisji

Bogusław

Babicz,

wyjaśnił,

że

słusznie

podjęto

decyzje, że należy wykorzystać pomieszczenia wolne, które pojawią się
w szkołach w związku z reformą systemu oświaty. W PSP Nr 2 w Brzesku są
najlepsze

warunki,

aby

utworzyć

przedszkole.

Od

rocznika

2014

będą

przyjmowane dzieci. W północnej części miasta mówiąc o osiedlu KopalinyJagiełły nie ma przedszkola. Jest to wyjście naprzeciwko rodzicom. Nie
powinno

się

na

ten

temat

dyskutować,

pomieszczenia się tam nadają.
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ponieważ

jak

najbardziej

te

Radna Maria Kądziołka, stwierdziła, że nie godzi się na stwierdzenie, że nie
powinno się dyskutować. Powinno się dyskutować, ponieważ w błoto pójdą
pieniądze przeznaczone na projekt. Świadomie była podjęta decyzja w sprawie
rozbudowy Przedszkola Nr 4 w Brzesku o dwa oddziały, projekt został
podzielony na dwa etapy. Część socjalna została wykonana, drugim etapem była
rozbudowa o dwa oddziały przedszkolne. Rozumie, że nowa reforma oświaty
doprowadziła do takiego stanu, lecz środki wydatkowane na projekt zostaną
wyrzucone w błoto. Poddała myśl, czy nie warto rozbudować przedszkola?! Jest
na tym samym stanowisku co radny Kazimierz Sproski.
Przewodniczący komisji Bogusław Babicz- takich decyzji dzisiaj na komisji
nie podejmiemy, lecz trzeba na ten temat rozmawiać i dyskutować. Jest nowa
reforma, chcemy zapełnić pomieszczenia w szkołach. Trudno też doprowadzić do
takiej sytuacji, że pomieszczenia będą stały puste i niewykorzystane. PSP Nr
2 w Brzesku spełnia warunki, aby utworzyć tam przedszkole.
Radny Jarosław Sorys- jaka jest nasza polityka prorodzinna?! Mimo, że zajmuje
się sportem od kilkunastu lat, poczekałbym z inwestycją budowania boisk za
ponad milion złotych a zrobiłbym przedszkole. Ciekawe jakby zrobić sondę
wśród mieszkańców, co by woleli.
Przewodniczący komisji B. Babicz, odpowiedział, że pewnie przedszkole.
Kierownik ITK UM w Brzesku Antoni Staszczyk, wyjaśnił, że projekt rozbudowy
przedszkola nr 4 w Brzesku nie straci na ważności. Jest to na działce, która
nie ulega zmianie i może zostać on realizowany, jedynie dzienniki budowy
należy przedłużać, coś wykonywać, aby była kontynuacja.
Następnie Pani Małgorzata Grabarz z Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Brzesku,
poinformowała, że grono pedagogiczne oczekuje rzetelnej informacji na zadane
pytania, które ich nurtują. Złożono projekt odnośnie sieci szkół podstawowych
i gimnazjum do nowego systemu szkolnego. Zakłada on przekształcenie PG Nr 1
w Brzesku w 8-klasową Szkołę Podstawową Nr 1 w Brzesku. Szkoła ta powinna
posiadać swój obwód, swoich uczniów i nauczycieli. Dziwi, więc, że kurator
zanegował lokalizację klas 7 PSP Nr 3 w Brzesku do PSP Nr 1, na zasadzie
wyniesienia. W obecnym zapisie jest mowa o klasie pierwszej, czyli ogłaszają
nabór do klasy pierwszej. Zapytała: czy Państwo świadomi jesteście tego
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faktu, że za dwa lata przy dobrych układach w szkole funkcjonować będą tylko
dwa oddziały. Czy takie było założenie? Dlaczego sieci przygotowane przez
organ prowadzący nie wzięto pod uwagę art. 205, który daje możliwość
utworzenia klas 4 i 7 na zasadzie wskazania. Czy Gmina na w planach zamknięcie
najstarszej szkoły?
Przewodniczący komisji B. Babicz poinformował, że nie ma obecnego Naczelnika
wydziału oświaty, który przygotowywał wraz z wydziałem ten projekt uchwały.
Ten projekt uchwały, który został podjęty na ostatniej sesji, dot. projektu
sieci szkół był przygotowywany przez wydział oświaty i opiniowany był przez
zespół ds. reformy oświaty, który powołany został przez Pana Burmistrza.
Zespół ten pracował już od października 2016 roku. Różne koncepcje oraz
warianty były omawiane na komisjach, wiele było pism, spotkań. Poinformował,
że dzieci które są w danej szkole podstawowej powinny dokończyć edukację
w tej szkole podstawowej. Taki jest podstawowy przepis prawa oświatowego
i przepisów wprowadzających. My przygotowując reformę, musieliśmy się przede
wszystkim kierować dobrem dzieci. To dzieci zapełniają szkołę, to dzieciom
należy zapewnić jak najlepsze warunki, dzieci mają mieć najbliżej do szkoły,
dzieci musza mieć przyjaznych nauczycieli. My tym dzieciom wszystkim służymy
i my samorządowcy również. Jeżeli chodzi o klasy trzecie obecne nikt nie
zgłaszał takich projektów, żaden projekt nie zakładał wynoszenia klas
trzecich

z

obecnych

szkół

podstawowych

do

jakichkolwiek

innych

szkół

podstawowych tworzonych ani przekształcanych. Nie było takiej w ogóle
dyskusji, że klasy trzecie będą gdziekolwiek przenoszone. Była kwestia klas
szóstych i obecnych piątych na okres przejściowy. Pojawił się problem, iż w
PSP Nr 3 w Brzesku będzie dwuzmianowość, stąd w pierwszym projekcie uchwały,
którym popierałem był zapis, że klasy obecne 5 i 6 przejdą do reaktywowanej
szkoły PSP Nr 1 w Brzesku jako klasy PSP Nr 1 w Brzesku. Później odbyły się
spotkania z rodzicami ze PSP Nr 3 w Brzesku i stało się tak, że rodzice
wypowiedzieli się, że owszem dzieci mogą się uczyć w PSP Nr 1 w Brzesku ale
jako uczniowie PSP Nr 3 w Brzesku. Następnie kurator zaopiniował ten zapis
negatywnie, argumentując, że ta odległość jest zbyt duża. Należy teraz
uwzględnić to stanowisko Kuratora Oświaty i dlatego też, zalecił, żeby ta
nauka była w PSP Nr 3. Dodał, że prawnie nie można już zmienić uchwały, która
została już przyjęta jako uchwała intencyjna na poprzedniej sesji. Przepisy
jasno mówią oraz Wojewoda Małopolski przesłał pismo, że do 31 marca musi być
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podjęta uchwała finalna, która uwzględniać musi zastrzeżenia Kuratora. Musi
być to taka sama uchwała z uwzględnieniem jedynie zastrzeżeń kuratora. Rada
Gminy nie może wprowadzić już żadnych zmian w tej uchwale.
Burmistrz

Brzeska

zakwestionował,

Grzegorz

że

jest

Wawryka,

zapis

o

poinformował,

oddziałach

że

Kurator

wyniesionych.

Oświaty,

Zaproponował

spotkanie z Dyrektorem Gimnazjum Nr 1 w Brzesku oraz Dyrektor PSP Nr 3 w
Brzesku, zaprosi również przewodniczących rad rodziców tych dwóch szkół, aby
porozmawiać z obecnymi rodzicami klas 5 i 6. Omówiono by wówczas obecną
sytuacje.
Dyrektor PSP Nr 3 w Brzesku Dorota Wójcik-poinformowała, że jej rodzice są
na bieżąco, śledzą zmiany. Jest po rozmowie z Przewodniczącym Rady Rodziców.
Oczekują na konkretne spotkanie. Sporo rodziców klas szóstych uczestniczyło
w

Dniach

Otwartych

w

PSP

Nr

1

i

pobrało

kwestionariusze.

Następnie

przedstawiła sprawę ilości dzieci oraz deklaracji.
Burmistrz

Brzeska

Grzegorz

Wawryka,

dodał,

że

zaprosi

wszystkie

zainteresowane strony na spotkanie. Rodzice muszą mieć pełną świadomość
rzetelnych informacji.
Pani Małgorzata Grabarz z Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Brzesku, stwierdzała,
że podoba się propozycja Burmistrza Brzeska, ponieważ jest dla nich jakąś
alternatywą. Dodała, że będą mieć problem z pierwszą klasą, choćby przez to,
że przez 17 lat nie prowadzili klas pierwszych, nie mają zaplecza – choć
jest

to

wszystko

do

nadrobienia,

lecz

przy

dobrej

woli

wszystkich

zainteresowanych ten problem również da się rozwiązać. Zależy im na tym,
ponieważ mają potencjał, zarówno jeśli chodzi o wyposażenie szkoły, jak
i nauczycieli. Są przede wszystkim przygotowani do wychowania edukacji
starszych dzieci. Szkoła ma bardzo dobre warunki, mogą dzieciom zabezpieczyć
bezpieczeństwo, które jest obecnie priorytetem.
Radny Franciszek Brzyk, poinformował, że od dawna mówił na komisach, jak
wyglądała sytuacja, kiedy tworzyły się gimnazja. Bez polecenia pisemnego
Pana Burmistrza umówili się, że Gimnazjum Nr 1 w Brzesku nie przyjmie uczniów
z obwodu gimnazjum w Jadownikach, żeby tamto gimnazjum mogło powstać. Był
również opór mieszkańców z tamtego rejonu, ponieważ rodzice chcieli dowozić
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dzieci. Obecnie wszyscy dyrektorzy są w wielkiej niewiadomej. Jest już marzec
i nie wyobraża sobie jak teraz dyrektorzy zrobią arkusze do końca kwietnia
na

podstawie

których

zaproponują

na

radzie

pedagogicznej

nauczycielom

przydział czynności od następnego roku szkolnego i na tej podstawie do końca
maja dadzą ewentualne wypowiedzenia. Musi organ prowadzący wejść w rolę
koordynatora.

Pan

Burmistrz

ustali

pewne

wytyczne,

następnie

zleci

Naczelnikowi Wydziału Edukacji, aby zrealizował te wytyczne to inaczej będzie
to wyglądać jak z pewnymi odgórnymi zaleceniami udadzą się przedstawiciele
Pana Burmistrza na spotkanie i przedstawią jasną sytuację.
Przewodniczący komisji B. Babicz, zapytał Dyrektora PG Nr 1 w Brzesku, ile
jest zapisanych dzieci?
Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Brzesku Bogusław Biernat, odpowiedział, że
niewiele. Około 10 dzieci jest zapisanych do klasy pierwszej, a do „0”
4 dzieci.
Radny Kazimierz Sproski, stwierdził, że zarzut kuratora jest bezpodstawny,
który nie powinien być brany pod uwagę. Zwrócił uwagę, że jeśli nie
przeprowadzi się konkretnych rozmów z pełną deklaracją nawet na piśmie,
odnośnie przejścia dziecka to okaże się, że będziemy mieć 15 osobowe klasy.
Jeżeli klasa jest 25 osobowa to jest samofinansująca się ponieważ kosztuje
około 150 tysięcy. Gdy będą klasy 15 osobowe, dopłacić będzie trzeba po 70
tysięcy 80 tysięcy złotych do każdej klasy. Wyjaśnił, że jest 5 letni okres
na wprowadzenie spokojne tej reformy. Dodał, że nie musieli się śpieszyć.
Przewodniczący komisji B. Babicz, odpowiedział, że może i była by to dobra
propozycja, natomiast została negatywnie zaopiniowana przez wszystkie szkoły
podstawowe.
Po dyskusji, Przewodniczący komisji odczytał pismo nauczycieli Publicznego
Gimnazjum Nr 1 w Brzesku.
Dyrektor PSP Nr 2 w Brzesku Urszula Białka, stwierdzała, że jeśli chodzi
o informacje na dzień dzisiejszy, nie ma ani jednego dziecka zapisanego od
września, które miało by pójść do pierwszej klasy ani do przedszkoli z tych
bloków (wymienionych w piśmie PG Nr 1 w Brzesku) w klasach od 0-6 jest 45
dzieci.
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Pani Małgorzata Grabarz z Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Brzesku stwierdziła,
że po tym piśmie było spotkanie z Burmistrzem Brzeska i z całą grupą
nauczycieli i wyjaśniano, że sprawę obwodów poruszymy w następnym roku.
Radna Maria Kądziołka, stwierdziła, że w tym momencie to pismo jest
nieaktualne.
Przewodniczący

komisji

B.

Babicz

-

było

takie

spotkanie,

sam

w

nim

uczestniczyłem. Spotkanie to było około 3 tyg. temu a teraz Państwo mówią że
to pismo jest nieaktualne, ponieważ ta kwestia obwodów i bloków o numerach
42, 44, 14, 15, 16 została załatwiona , wobec czego pytam, gdzie komisje
były dwa, trzy dni temu skoro pojawił się ten temat? Stwierdził, że nie ma
pretensji do nauczycieli tylko do radnych, którzy wiedzieli o tym spotkaniu
a mimo to podjęli działania takie jakie podjęli.
Radna Maria Kądziołka, zapytała co zostało postanowione na spotkaniu.
Przewodniczący komisji B. Babicz, wyjaśnił, że na spotkaniu poinformowano
nauczycieli, że zmiana obwodów w chwili obecnej nie jest możliwa, ponieważ
to spotkanie było po podjęciu projektu uchwały w sprawie sieci szkół.
Poinformowano również, że ewentualnie w przyszłym roku można powrócić do
kwestii zmiany w obwodach, po konsultacjach z zainteresowanymi rodzicami
i społecznościami szkolnymi.
Radna Barbara Borowiecka, prosiła by, aby Pani Dyrektor PSP Nr 2 w Brzesku,
aby informowała także rodziców o możliwości wyboru. Wcale nie musi być to
zmiana, lecz możliwość. Rodzice sami zadecydują, czy z tych bloków zechcą
chodzić do PSP Nr 2 czy PSP Nr 1 w Brzesku. Na pewne rzeczy też nie ma się
wpływu.
Przewodniczący komisji B. Babicz, wyjaśnił i przybliżył nauczycielom, jakie
kompetencje ma Burmistrz oraz Rada Miejska w Brzesku w zakresie zmian reformy
oświaty.
Przewodniczący komisji zarządził 5 minutową przerwę.
Wznowiono obrady komisji.
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Dyrektor PSP Nr 3 w Brzesku Dorota Wójcik, stwierdziła, że pojawiają się
pretensje różnych stron, każdy wyciąga rzeczy które można był zrobić
w grudniu, styczniu w tej chwili jest już za późno. Znajomość prawa obowiązuje
zarówno nauczycieli, dyrektorów jak również Pana Naczelnika. Nikomu przez
moment z tych struktur j.w nie przyszło na myśl, aby analizować zapis
wspominanego przez Panie paragrafu 205. Ciężko jest teraz szukać winnego.
Radny Kazimierz Sproski, poprosił o przestawienie sytuacji z pierwszego
spotkania z koncepcją Pani Dyrektor Wójciak.
Dyrektor PSP Nr 3 w Brzesku Dorota Wójcik, projekt ten zakładał, aby wszystkie
dzieci z wiejskich szkół w okresie przejściowym pozostawały w gimnazjach.
Wszyscy dyrektorzy wiejskich szkół nie zgodzili się z tą koncepcją. U niej
samej rozwiązało by sprawę dwuzmianowości. Żądali dyrektorzy konsultacji
przeprowadzonych w swoich środowiskach. Po poprawkach typu- nie bierzemy
4-5- klas, decydują środowiska rodziców. Dodała, że w piśmie od Kuratora
Małopolskiego jest zapisane, że dzieci mają prawo kontynuować naukę w swojej
szkole. Chcą, aby PSP Nr 3 w Brzesku była w pełnej strukturze organizacyjnej
w budynku zlokalizowanym przy ul. L. Piłsudskiego 23. Wyjaśniła, że pochwala
Dni Otwarte w Gimnazjum Nr 1 w Brzesku, szkoła stara się o pozyskanie uczniów
do reaktywowanej szkoły PSP Nr 1 w Brzesku. Wyjaśniła, że zamiast szukania
winnych prosi o rozwiązanie sprawy. Tym rozwiązaniem jest, informacja dla
rodziców, bez emocji. Aby ta sprawa była nadal na wysokim poziomie, jak do
tej pory. Wszystkie uzgodnienia, kulturalne, rzeczowe dadzą jakiś efekt.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka- wyjaśnił, że pewne problemy będą. Należy
je

zminimalizować.

Są

propozycje

uporządkowania

pewnych

rzeczy.

Te

uporządkowania powinny pomóc zarówno PSP Nr 3 oraz Gimnazjum Nr 1 w Brzesku.
Poprosił o zakończenie dyskusji i przejść do działania.
Przewodniczący komisji B. Babicz podniósł kwestię obaw zarówno nauczycieli
jak i jego samego dotyczący w sytuacji, gdy braknie roczników to PSP Nr 1
może ulec likwidacji.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, stwierdził, że każda szkoła może wysnuć
takie obawy, gdy nie będzie mieć dzieci. Zobaczymy jak sytuacja będzie się
rozwijać na bieżąco. Tym obwodom się przyglądną, za parę miesięcy ponownie
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zostaną podjęte rozmowy w tej kwestii. Dodał, że tą uchwałę należy przyjąć
tak jak jest przygotowana, wraz z uwagami kuratora.
Radny Jarosław Sorys, stwierdził, że też w swojej miejscowości również miał
problemy odnośnie placówek oświatowych. W Jadownikach rodzice zarzucali, że
od grudnia nie wiedzieli o zamiarach, braku informacji. Osobiście on sam
informował już rodziców o zamiarach 5 stycznia br. że są planowane zmiany.
Zapraszał ich na komisje oświaty. Miał za złe do radnego z Państwa okręgu,
że

jeśli

chodzi

o

ich

szkołę-

ponieważ,

projekt

uchwały

który

był

przestawiany był już w grudniu, lekką ręką komisja gospodarki komunalnej
przychyliła się do tego projektu uchwały, biorąc pod uwagę jego szkołę
w Jadownikach. W tym kontekście zapytał, co radni przegłosowali dotychczas
o czym Państwo obecni na sali nie wiedzieli, np. o propozycjach zmian. Dwa
miesiące temu nie było żadnych wniosków z ich strony. Przeprowadzał trudne
konsultacje w swojej miejscowości, będąc całym sercem ze swoją szkołą. Choć
był obmawiany od zdrajców. Choć nie głosował przeciwko swojej szkole.
Stwierdził, że nieprawdziwie dziś na posiedzeniu komisji zostali posądzeni,
że zrobiono coś wbrew nich, że na szkodę dzieciom. Było to wszystko otwarte.
Pan dyrektor uczestniczył w tych spotkaniach, naradach. Informacją o tych
rozwiązaniach była.
Pani Małgorzata Grabarz z Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Brzesku stwierdziła,
że nie przybyli, aby się awanturować. Zwrócili się przede wszystkim do
komisji oświaty, która jest organem, gdzie mogą ich wysłuchać. Stąd są dziś
obecni z zapytaniami. W styczniu odbyli wizytę, aby było spotkanie w szkole
w kwestii wyjaśnienia pewnych uwag, które podnosili. W lutym odbyło się
spotkanie z Burmistrzem Brzeska w obecności Naczelnika Wydziału Oświaty.
Pani Agnieszka Widła, poinformowała, że nie otrzymali na żadne pismo
odpowiedzi.
Radny Jarosław Sorys, czy zaprosiliście Państwo mnie? Czy skierowaliście
pismo do mnie? Uczestniczył na spotkaniu, które było tu na sali. Jeśli nic
z tych rzeczy nie nastąpiło to trudno, aby mieć do niego pretensje w tym
zakresie. Jeśli ktoś Pani nie odpisał na pismo to nie ja bo nie byłem jego
adresatem. Padły dziś bezpośrednie zarzuty w stosunku osobowe do niego do
komisji oświaty. Byli zaproszeni do Sterkowca, Wokowic – uczestniczyli na
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spotkaniach, mimo, że do łatwych nie należały. Gdyby był zaproszony na
spotkania wcześniejsze, usłyszał by pewne uwagi a dziś by się do tego odnosił.
Dyrektor PSP Nr 2 w Brzesku Urszula Białka, poinformowała, że do pierwszej
klasy z tych bloków nie ma ani jednego dziecka zapisanego, do oddziału
przedszkolnego ani jednego dziecka. W piątej klasie 3 dzieci, w klasie
czwartej 6 dzieci.
Radna Barbara Borowiecka, poinformowała, że jeśli chodzi o obwody to odczyta
wypowiedź Naczelnika Wydziału Oświaty z protokołu z dnia 14 lutego br.
„Naczelnik Józef Cierniak wyjaśnił

granice 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.” Sama dodała, że tak jak
mówiła

na

komisji

oraz

sesji

chodzi

tu

przede

wszystkim

o

względy

bezpieczeństwa przede wszystkim.
Po analizie oraz dyskusji podjęto następujące wnioski o treści:
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o niezwłoczne podjęcie działań
koordynacyjnych,

pomiędzy

Dyrektorem

PSP

Nr

3

w

Brzesku,

Dyrektorem

Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Brzesku a Dyrektorem PSP Nr 2 w Brzesku w celu
zapewnienia równomiernego wykonywania obowiązku szkolnego przez dzieci z
obwodów szkolnych: PSP Nr 3 w Brzesku i reaktywowanej PSP

Nr 1 w Brzesku

zgodnie z ich przynależnością do obwodów. Głosowano jednogłośnie.

Komisja popiera propozycje Burmistrza Brzeska o niezwłoczne zorganizowanie
spotkania z rodzicami klas 4 do 6 PSP Nr 3 w Brzesku wraz z Dyrektorami PSP
Nr 3 w Brzesku i reaktywowanej PSP

Nr 1 w Brzesku w celu poinformowania

rodziców o zmianach organizacyjnych wynikających z uchwały Rady Miejskiej w
sprawie ustalenia nowej sieci szkół na terenie Gminy Brzesko. Głosowano
jednogłośnie.

Komisja wysłuchała i pozytywnie odniosła się do informacji przedstawionej
przez Panią Dyrektor PSP Nr 2 w Brzesku odnośnie działań inwestycyjnych
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związanych z przystosowaniem pawilonów w szkole na potrzeby oddziałów
przedszkolnych. Głosowano jednogłośnie.
Komisja

wysłuchała

i

przyjęła

do

wiadomości

informacje

o

planowanych

inwestycjach w placówkach oświatowych przedstawionych przez Kierownika ITK
UM Antoniego Staszczyka oraz Kierownika BFUE UM Rafała Najdałę. Głosowano
jednogłośnie.

Ad.3 Przyjęcie protokołu z komisji odbytej w dniu 14 lutego 2017r. (protokół
znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.
Radna

Barbara

Borowiecka,

poprosiła

o

poprawienie

jej

wypowiedzi

stylistycznie. Poprawkę odczytano i uwzględniono.
Protokół z dnia 14.02.2017r. został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 7 Sprawy bieżące i wolne wnioski- zaopiniowanie projektów uchwał na
najbliższą sesję Rady Miejskiej w Brzesku.


projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego i ustalenia planu sieci szkół
publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019;

Przewodniczący komisji odczytał zastrzeżenia Kuratora Oświaty do projektu
uchwały.

Radca

prawny

wydziału

oświaty,

konsultowała

projekt

uchwały.

Przedstawił jakie zmiany zostały wprowadzone.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci
szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego i ustalenia planu
sieci szkół publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019. Głosowano:
4 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw.


projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę
w

postępowaniu

rekrutacyjnym

do

klas

I

szkół

podstawowych

posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Brzesko oraz określenia
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
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Radny Kazimierz Sproski, przedstawił swoje stanowisko, względem kryteriów
jakie zostały zaproponowane. Nie zgodził się z zaproponowanym pkt. 2
i z pkt. 6 ponieważ nie są precyzyjne.
W dyskusji poruszono kwestie złych zapisów kryteriów.
Komisja wstrzymała się głosami (0 za, 0 przeciw, 5 wstrzymujących się) od
zaopiniowania projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkół podstawowych posiadających
obwód,

prowadzonych

przez

Gminę

Brzesko

oraz

określenia

dokumentów

niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, w związku z tym, iż załączniki
są nieprecyzyjne i wymagają dodatkowych wyjaśnień.


projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, które będą
brane pod uwagę na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do
publicznych

przedszkoli

i

oddziałów

przedszkolnych

w

szkołach

podstawowych, liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów
niezbędnych do ich potwierdzenia;
Radny Kazimierz Sproski, ponownie zgłosił swoje uwagi w kwestii kryteriów
przyjęcia do przedszkoli. Podzielił się swoimi spostrzeżeniami, dyskutowano
nad projektem uchwały.
Po dyskusji podjęto wniosek:
Komisja wstrzymała się głosami (0 za, 0 przeciw, 5 wstrzymujących się) od
zaopiniowania projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji,
które będą brane pod uwagę na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich
potwierdzenia, w związku z tym, iż załączniki są nieprecyzyjne i wymagają
dodatkowych wyjaśnień.

Komisja zapoznała się z pismem nauczycieli PG Nr 1 w Brzesku w sprawie
projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego roku
ustroju szkolnego.
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Komisja przyjęła do wiadomości pismo Dyrektora Nr 1 w Jadownikach w sprawie
przydzielenia lokalu mieszkalnego osobie zajmującej pomieszczenia w PSP Nr
1 w Jadownikach.
Komisja

wnioskuje

do

Burmistrza

Brzeska

o

niezwłoczne

zorganizowanie

spotkania
z Dyrektorem PSP Nr 1 w Jadownikach w związku z pismem w sprawie w sprawie
przydzielenia lokalu mieszkalnego osobie zajmującej pomieszczenia. Głosowano
jednogłośnie.
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Bogusław Babicz
podziękował wszystkim za udział i zamknął posiedzenie.
Posiedzenie trwało od godziny 08:00 do godziny 11:50

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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