PROTOKÓŁ Nr 3/2018
Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku
odbytego w dniu
22 marca 2018 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

w

składzie:

1. Radny Bogusław Babicz - Przewodniczący Komisji;
2. Radna Maria Kądziołka – członek komisji;
3. Radna Barbara Borowiecka 4. Radny Franciszek Brzyk

członek Komisji;

– 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.

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka;

2.

Naczelnik Józef Cierniak - Wydział Edukacji Kultury i Sportu;

3.

Radny Grzegorz Kolbusz,

4.

Przewodniczący RM Krzysztof Ojczyk;

5.

Dyrektor PSP Nr 3 w Brzesku

6.

Dyrektor PSP Nr 2 w Brzesku

7.

Dyrektor PSP Nr 1 w Brzesku

8.

Nauczyciele z PSP Nr 1 w Brzesku

9.

Rodzice dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 9 w Brzesku wraz z Dyrektor

10.

Rodzice dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 3 w Brzesku wraz z Dyrektor

11.

Rodzice dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 7 w Brzesku wraz z Dyrektor

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 odczytał porządek
obrad, który przegłosowano jednogłośnie, jak niżej:
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PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA :
1. Ocena

przygotowań

do

realizacji

inwestycji

zaplanowanych

na

rok

2018 wraz z informacją dotyczącą planowania przestrzennego na terenie
Gminy Brzesko oraz obszarów przeznaczonych pod tzw. „Strefy Aktywności
Gospodarczej”.
2. Omówienie propozycji zmian w obwodach szkolnych na terenie miasta
Brzeska- projekt uchwały.
3. Przyjęcie protokołu z dnia 23 stycznia oraz 13 lutego 2018r.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski- zaopiniowanie projektów uchwał na
najbliższą sesję Rady Miejskiej w Brzesku.
Ad.1

Ocena

przygotowań

do

realizacji

inwestycji

zaplanowanych

na

rok

2018 wraz z informacją dotyczącą planowania przestrzennego na terenie Gminy
Brzesko

oraz

obszarów

przeznaczonych

pod

tzw.

„Strefy

Aktywności

Gospodarczej”.

Kierownik

ITK

Antoni

Staszczyk

przedstawił

zadania

inwestycyjne

w Gminie Brzesko. W sześciu szkołach odbędą się termomodernizacje
budynków.
Radny Jarosław Sorys, zapytał w sprawie PSP Nr 1 w Jadownikachwystępuje tam problem z odwodnieniem. Czy przy termomodernizacji
szkoły będą wzięte pod uwagę te prace?
Kierownik

ITK

Antoni

Staszczyk,

wyjaśnił,

że

na

szkoleniu

potwierdzili, że brane są tylko pod uwagę dopłaty, które mają wpływ
na warunki cieplne. Nawet nie ma dopłat, jeśli chodzi o wszelkie
obróbki, wymianę rynien. Następnie omówił, że zostały złożone wnioski
o dofinansowanie do boisk sportowych: Sportowa Polska, jest to program
przy szkołach i przy klubach.
Komisja

zapoznała

się

i

przyjęła

do

wiadomości

informacje

dot.

inwestycji zaplanowanych na rok 2018 ze szczególnym uwzględnieniem
z zakresu inwestycji oświatowych. Głosowano jednogłośnie.
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Ad.2 Omówienie propozycji zmian w obwodach szkolnych na terenie miasta
Brzeska- projekt uchwały.

Przewodniczący komisji B. Babicz- przywitał zebranych gości. Wyjaśnił,
że dzisiejsza sprawa dotyczy głownie reaktywowanej szkoły PSP Nr 1
w Brzesku. Ponad miesiąc temu powstał projekt uchwały propozycji zmian
w obwodach szkolnych. Miała być ta uchwała dyskutowana na sesji
na początku marca, lecz ten projekt uchwały nie został umieszczony
w porządku obrad, na skutek sytuacji powstałej z ulicami, głównie
z terenu osiedla Brzezowieckie, ul. Granitowa, Towarowa, Ciepła- są
sygnały, że rodzice z tych ulic woleli by te ulice zostały w obwodzie
szkoły PSP Nr 3. W zeszłym tyg. odbyło się spotkanie z Burmistrzem,
Naczelnikiem EKiS, zainteresowanymi radnymi, przewodniczącymi osiedli
wraz z Przewodniczącym Rady na czele, by wypracować wspólne stanowisko.
Na posiedzenie komisji zostali zaproszeni Dyrektorzy PSP Nr 1, Nr 2
oraz Nr 3.
Następnie Przewodniczący komisji B. Babicz, odczytał pisma skierowane
na komisje:
- stanowisko Przewodniczącego osiedla Brzezowieckie;
- Przewodniczącego RM w Brzesku w odpowiedzi na pismo Przewodniczącego
osiedla Brzezowieckie;
- Nauczycieli oraz pracowników PSP Nr 1 w Brzesku;
- Stanowisko Zarządu i Przewodniczącego Osiedla Okocimskie;
- Rodziców dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 9 w Brzesku;
- Rodziców dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 3 w Brzesku;
- Rodziców dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 7 w Brzesku;
- pismo po spotkaniu z Burmistrzem Brzeska od nauczycieli z PSP Nr 1
w Brzesku;
-

Radna

Maria

Kądziołka,

odczytała

„Kościuszki- Ogrodowa”.
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stanowisko

Zarządu

osiedla

Dyrektor Przedszkola Nr 9 w Brzesku przekazała dane ile dzieci obecnie
uczęszcza do przedszkola, ile odejdzie w nowym roku szkolnym. Następnie
przedstawiła dotychczasowe osiągnięcia przedszkola, przedstawiła jaką
posiada wykwalifikowaną kadrę. Dodała, że rodzice posyłają często do
Katolickiej Szkoły, ponieważ szkołą jest w pobliżu przedszkola.
Rodzic (kobieta) dziecka uczęszczającego do PP Nr 9- wyraziła swoje
stanowisko, że nie wyobraża sobie, aby jej dziecko oraz inne dzieci
uczęszczające

obecnie

od

kilku

lat

do

przedszkola,

muszą

być

przeniesione do szkoły podstawowej Nr 1 w Brzesku. Podała argumenty
m. in takie jak: zmiana placówki wpłynie na dzieci, marzyły, aby być
w przedszkolu starszakami.
Pozostali rodzice dodali, że również popierają stanowisko Pani, która
wypowiedziała się wcześniej.
Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 7 w Brzesku, również przekazała
dane w postaci ilości dzieci obecnie uczęszczających oraz ilości
dzieci, które opuszczą przedszkole. Przekazała również informację
odnośnie deklaracji rodziców o wyborze dalszej placówki oświatowej.
Rodzic (mężczyzna) dziecka uczęszczającego do PP Nr 7 poinformował,
że każdy chce dla dzieci jak najlepiej. Wyjaśnił, iż dzieci czują się
najlepiej

jeśli

kontynuują

szkolenie

przedszkolne

w

tej

samej

placówce. W piśmie które zostało odczytane, były podane stanowcze,
wypunktowane argumenty, aby dzieci nie przenosić do PSP Nr 1 by ją
zapełnić. Dodał, że jest to tylko chwila jeśli chodzi o liczebności
dzieci w szkołach, ponieważ obecnie występuje „baby bom”. Następnie
przedstawił argumenty
Drugi rodzic (mężczyzna) dziecka uczęszczającego do PP Nr 7, w imieniu
rodziców poinformował, że rodzice złożyli oświadczenie woli, iż dzieci
chcą

kontynuować

w

tym

przedszkolu

dalszą

naukę.

Przedstawił

zachowanie jego córki, gdy się dowiedziała, że będzie musiała pójść
do oddziału przedszkolnego w szkole. Argumentował, że obecnie wolność
wyboru jest atakowana.
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Rodzic (mężczyzna) dziecka uczęszczającego do PP Nr 7 poinformował,
że należy podjąć strategiczne i racjonalne działania przez gminę.
Prosił o wyrozumiałość komisji, by zrozumieli argumenty rodziców,
ojców, matek.
Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak, odpowiedział na zarzut rodzica,
iż szkoła PSP Nr 1 nie ma pozwolenia z sanepidu, by powstało przedszkole.
Wyjaśnił, że prawo oświatowe oraz prawo budowlane mówi, iż przedszkole
spełnia inne kryteria niż oddziały zerowe, ponieważ to są mniejsze dzieci.
Obiekt jest dobrze wyposażony, lecz Straż zwróciła uwagę a aktualne przepisy
względem przedszkola które mieści się w szkole podstawowej. Taka sytuacja
była również w PSP Nr 2 w Jadownikach. Chcąc spełnić wymagania/zalecenia
straży pożarnej, by powstało przedszkole, należało by przebudować parter
w PSP Nr 1 w Brzesku. Oddziały zerowe, są traktowane na tej samej zasadzie
co szkoły podstawowe. Wszystkie oddziały zerowe, mają spełnione wymogi
sanitarne.

Dyrektor Przedszkola Nr 3 również przekazała dane w postaci ilości dzieci

obecnie uczęszczających oraz ilości dzieci, które opuszczą przedszkole
oraz dane z jakich są obwodów i do jakich szkół będą uczęszczać dalej.
Prosiła o rozważne podejście do tematu.

Rodzic(kobieta) dziecka uczęszczającego do PP Nr 3- wyjaśniła, że jako
rodzic dobrowolności w wyborze nie widzi. Ważna jest dla nich kadra
szkoły podstawowej Nr 1 współczuje jednak sytuacji jaka się teraz tam
pojawiła ale równie ważna jest kadra przedszkola.

Rodzic II (kobieta) dziecka uczęszczającego do PP Nr 3- przedstawiła
problem

jej

dziecka,

które

przechodziło

trudności

adaptacyjne

w przedszkolu, ponieważ późno rozpoczęło edukacje i jest z miesiąca
grudzień.

Nie

wyobraża

sobie,

teraz

kiedy

jej

córka

jest

już

przystosowana, aby znów musiała przechodzić etap adaptacji do PSP Nr
1. Zaapelowała, aby nie odbierać dzieciom dzieciństwa. Jednocześnie
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poinformowała, że proces wygaszania gimnazjów nie był od razu lecz
etapami, długofalowo.

Przewodniczący Komisji B. Babicz, poinformował, że komisja nie będzie
podejmować nic co by było przeciwko rodzicom, aby na siłę przenosić
do szkoły. Żadnych takich intencji nie było. Dodał, że komisja nie ma
władczych uprawnień. Może jedynie opiniować pewne sprawy. Podziękował
za przybycie rodziców i złożone argumenty.

Rodzic (mężczyzna) dziecka uczęszczającego do PSP Nr 2 oraz do PSP Nr
1 w Brzesku. Wyjaśnił, że był obecny na licznych spotkaniach jako
członek Rady Rodziców i nigdy nie usłyszał od Dyrektorstwa, że oni są
za odebraniem dzieci. Były sugestie, by móc zaprezentować swoją usługęmożliwość względem wyboru przedszkola. Nikt w PSP Nr 1 nie ma intencji
i takiej nie miał nigdy, żeby odbierać dzieci.

Rodzic (kobieta) przedszkola Nr 3 – stwierdziła, że rodzice nie mają
żadnych zastrzeżeń do Dyrektora PSP Nr 1.

Dyrektor PSP Nr 1 w Brzesku Piotr Podłęcki, przedstawił swoją zdanie,
że czuje się jakby szkoła jego wraz z nauczycielami czuli się pazerni
i chcieli wyrwać rodzicom dzieci z przedszkoli. Poinformował, że
w większości obecnych dziś na posiedzeniu rodziców kojarzy ze spotkań.
Dodał, że przekazywał wówczas na tych spotkaniach jedynie pewne
rozwiązania a to jest tylko i wyłącznie dobrowolność.

Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak, przedstawił jakie miały być
zmiany w arkuszach. Wyjaśnił, że musiał przekazać takie informacje
rodzicom oraz dyrektorom przedszkoli. Obecnie te zmiany nie zostały
wprowadzone, wiec jest nadal wszystko po staremu.

Radny Franciszek Brzyk, wyjaśnił, że nigdy z rozmów na komisji nie
wynikało, że chcą zrobić reformę w Brzesku, która by godziła w dzieci
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i rodziców. Dodał, że za obecną reformę można podziękować nowej Pani
Minister. Dodał, że za dwa lata PSP Nr 1 w Brzesku fizycznie
i ekonomicznie przestanie istnieć.

Radny Kazimierz Sproski- zasugerował, że to spotkanie i ta dyskusja
powinna odbyć się dwa lata temu. Jednocześnie poinformował, że jego
stanowisko jest jednoznaczne wobec obecnej reformy. Nie jest przeciwny
reformie, tylko nie podoba się radnemu sposób przeprowadzenia reformy
w gminie. Dodał, że teraz muszą jako radni sprostać tym zadaniom,
które spadają w związku z nową reformą. Następnie wyjaśnił, że pracował
w PSP Nr 1 w Brzesku.

Przewodniczący Komisji B. Babicz- odczytał zarządzenie Burmistrza
Brzeska, które dotyczyło limitu oddziałów w 1-ch klasach. Przedstawił
prawne możliwości oraz wole rodziców w tej kwestii.

Z-ca Burmistrza Brzeska Jerzy Tyrkiel, wyraził zdanie, że widzi iż
jest potencjał i wola współpracy wśród przedszkoli a PSP Nr 1. Omówił
temat współpracy obecnych placówek oświatowych.

- poruszono temat limitów w oddziałach, liczbę urodzeń dzieci w Gminie
Brzesko wg. roczników;

Po dyskusji podjęto następującej treści wniosek:

Komisja

po

wysłuchaniu

obecnych

na

posiedzeniu

przedstawicieli

rodziców dzieci uczęszczających do Publicznych Przedszkoli Nr 7, 9, 3
w

Brzesku

wyraża

opinię,

iż

należy

przeprowadzać

rekrutacje

do

przedszkoli, w których znajdują się oddziały zerowe, mając na uwadze
dobro dziecka i wolę złożoną przez rodziców w deklaracjach, zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Głosowano jednogłośnie.
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Ad2. Omówienie propozycji zmian w obwodach szkolnych na terenie miasta
Brzeska- projekt uchwały.
Naczelnik EKiS Józef Cierniak- przedstawił zmiany ulic w projekcie uchwały
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/256/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia
31.03.2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do
nowego

ustroju

szkolnego

i

ustalenia

planu

sieci

publicznych

szkół

podstawowych od 1 września 2019. wraz z poprawkami przyjętymi po spotkaniu
z przewodniczącymi osiedli, radnymi oraz Burmistrzem Brzeska.
Radny Adam Kwaśniak, przedstawił krótką historię ustaleń i spotkań zespołu
ds. wdrożenia nowej reformy oświaty. Przedstawił swoje argumenty względem
dopisania ulic do poszczególnych obwodów szkół podstawowych.
Radna

Maria

Kądziołka,

odniosła

się

do

wypowiedzi

r.

A.

Kwaśniaka.

Poinformowała, że nie otrzymała wcześniej żadnego innego projektu uchwały,
w której nie było ul. Ogrodowej. Radna przedstawiła swoje argumenty względem
przydziału do obwodu szkolnego PSP Nr 2 w Brzesku ul Ogrodowa 14, 15, 16,
oraz Ogrodowa 42, 44. Wyjaśniła, że nie otrzymała zaproszenie na spotkanie,
gdzie były omawiane propozycje zmian. Najważniejszym argumentem dla radnej
jest bezpieczeństwo dzieci. Następnie omówiła bieżącą informacje dot. ilości
dzieci w szkole podstawowej Nr 2 w Brzesku oraz ilości odejścia oddziałów.
Poprosiła radna, aby nie przyjmować zmian dot. ul. Ogrodowa 14, 15, 16 oraz
42, 44.

Dyrektor PSP Nr 2 w Brzesku Urszula Białka, przedstawiła członkom komisji
zestawienia liczby dzieci wg. przydziału do obwodu szkolnego z danych ulic.
Następnie przedstawiła stan bieżący etatów nauczycieli. Stwierdziła, że
najgorzej będzie w przyszłym roku z etatami.

Dyrektor PSP Nr 1 w Brzesku Piotr Podłęcki, przedstawił obecną liczbę podań
do klas pierwszych. Następnie przedstawił dane ilości dzieci które powinny
przybyć do szkoły z jego obwodu. Następnie przedstawił stan bieżący etatów
nauczycieli w szkole. Wyjaśnił, że z jego ustaleń i wyliczeń w nowym roku
szkolnym, nikt nie będzie miał z nauczycieli pełnego etatu.
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Dyrektor PSP Nr 3 w Brzesku Dorota Wójcik- przedstawiła informacje odnośnie
jej obwodu szkolnego. Następnie omówiła sprawę limitów przyjmowania dzieci
do szkół. Przedstawiła bieżącą informacje dotyczącą ilość uczniów w szkole
oraz liczbę oddziałów w następnym roku szkolnym. Wyjaśniła, że ma dwa
oddziały zerowe, które musi przyjąć

dalej, ponieważ jest to ciągłość

nauczania.
Naczelnik EKiS Józef Cierniak, jednoznacznie wyraził zdanie, że to Gmina
decyduje o obwodzie, liczbie oddziałów i będzie to konsekwentnie pilnował,
przy składaniu arkuszy od dyrektorów. Nie będzie wolnej ręki w tej kwestii,
bo za to odpowiada nie Dyrektor szkoły, tylko Burmistrz Brzeska.

Radna Maria Kądziołka, poddała pomysł do rozwiązania obecnych problemów,
które obecnie występują – tj. czy na tzw. okres przejściowy PSP Nr 1 nie
mogła by się stać filią PSP Nr 3.

Radny Kazimierz Sproski, odczytał artykuł 95 ustawy o w prawie oświatowym,
w kwestii tworzenia fili szkół o której wspomniała radna M. Kądziołka.

- poruszono temat zwolnień nauczycieli oraz wymiany kadr między szkołami;

Przewodniczący komisji B. Babicz, przedstawił ilość sal lekcyjnych wraz
z wyliczoną średnią liczbą uczniów.

Przewodniczący Rady K. Ojczyk, wyraził zdanie, że trzy szkoły powinny zostać
w mieście, ze względów logistyki położenia tych szkół. Należy tylko się
zastanowić nad problemem taki, jak przekonać rodziców.

Radna Maria Kądziołka, ponownie skierowała prośbę o zastanowienie się nad
sprawą Osiedla Kościuszki-Ogrodowa. Przede wszystkim nad bezpieczeństwem
dzieci, a co za tym idzie ile przeszło by dzieci do PSP Nr 1. Nie dano
możliwości wypowiedzenia się rodzicom z tych bloków. Wczoraj o godzinie 14:30
otrzymała radna informacje dot. nowego projektu uchwały w sprawie sieci
szkół. dodała, że rozumie, że radny Pan A. Kwaśniak zgłaszał ten wniosek dwa
razy na sesji. Prosi o zastanowienie się członków komisji przed podjęciem
decyzji, dzieci obecnie mają szkołę w zasięgu wzroku.
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Radny Kazimierz Sproski, wrócił do tematu utworzenia filii. Jest to prawnie
możliwe, wówczas nie ma problemu z obwodami. Uważa, że w tej chwilki jest to
najlepsze rozwiązanie.

Dyrektor PSP Nr 3 w Brzesku Dorota Wójcik, wyjaśniła, że uratowało by to
etaty nauczycieli.
Dyrektor

PSP

Nr

1

w

Brzesku

Piotr

Podłęcki,

wyjaśnił,

że

nie

jest

jednoznacznie obecnie odpowiedzieć, musi to przemyśleć wyliczyć, ponieważ
nie jest to takie proste. Jest to na pewno jedno z wyjść. Jest to jedna
z propozycji, nad którą musi się zastanowić. Dodał, że planuje spotkać się
z dyrektor PSP Nr 3, przeanalizować sobie ilości brakujących godzin i dojść
do jakiegoś porozumienia.

Dyrektor PSP NR 3 2 Brzesku Dorota Wójcik, poinformowała, że nie widzi
przeszkód, aby doszło do spotkania, równocześnie poprosiła aby nie wracać do
przeszłych wydarzeń.
Radny Kazimierz Sproski wyjaśnił, że to jest umowa dobrowolna, słowna.
A jego propozycja filii to jest umocowanie prawne.

Radny Jarosław Sorys, wyjaśnił, że na jego posiedzeniu komisji również był
omawiany ten temat. Odczytał wniosek, który został podjęty na komisji
finansowej

miesiąc

temu,

dotyczył,

aby

spotkać

się

z

wszystkimi

zainteresowanymi stronami, szkołami, rodzicami, radami osiedli. Dodał, że
dziś otrzymując uchwałę myślał, że to już jest ten constans, czyli już jest
wszystko ustalone. Wyraził zdanie, że w ogóle by nad tym nie debatował,
ponieważ cokolwiek by podjęto teraz to nie jest tak jak powinno być do końca.
Nikt nie może mówić jeden przeciwko drugiemu.

Przewodniczący komisji B. Babicz, poprosił dyrektor PSP Nr 3, aby doszło do
takiego spotkania jak w ubiegłym roku z promocją PSP Nr 1 w Brzesku na
zasadach dobrowolności. Następnie poinformował, że należy już podjąć decyzje,
oraz wnioski i projekt uchwały przegłosować.
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Radny Kazimierz Sproski, wyjaśnił, że jeśli podnieśliśmy rok temu rękę za
pewnymi rozwiązaniami, za taką siecią szkół to trzeba zrobić wszystko, żeby
taka sieć miała rację bytu.

Przewodniczący komisji B. Babicz, poddał pod głosowanie wniosek radnego
A. Kwaśniaka, aby do bloków Ogrodowa 14, 15, 16 dopisać bloki Ogrodowa 42,
44 do obwodu PSP Nr 1. Głosowano: 5 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się.
Następnie poddano pod głosowanie całość uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXXVII/256/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31.03.2017 r. w sprawie
dostosowania

sieci

szkół

podstawowych

szkolnego i ustalenia planu sieci

i

gimnazjów

do

nowego

ustroju

publicznych szkół podstawowych od 1

września 2019wraz z poprawkami - ul. Towarowa w obwodzie PSP Nr 3, zmiana
ulicy nazwy na ul. Cieplną oraz bloki Ogrodowa 14, 15, 16 42, 44 do obwodu
PSP Nr 1. Głosowano: 6 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących.

Zaproponowano wniosek po zrealizowaniu punktu ad.2

o treści:

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o egzekwowanie zasad rekrutacji do
klas pierwszych szkół podstawowych, na terenie Gminy Brzesko, zgodnie
z zasadami określonymi w Zarządzeniu Burmistrza Brzeska Nr 14/2018 z dnia 24
stycznia 2018r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli
i publicznych szkół podstawowych działających na terenie Gminy Brzesko
w celu zapewnienia jak najbardziej racjonalnego wykorzystania bazy oświatowej
i

zapewnienia

warunków

pracy

dydaktyczno-wychowawczych.

Głosowano

jednogłośnie, 6 za.
Ad.3 Przyjęcie protokołu z dnia 23 stycznia oraz 13 lutego 2018r.
Protokół z dnia 23 stycznia 2018r. przyjęto jednogłośnie.
Protokół z dnia 13 lutego 2018r. przyjęto jednogłośnie.
Ad.4 Sprawy bieżące i wolne wnioski- zaopiniowanie projektów uchwał na
najbliższą sesję Rady Miejskiej w Brzesku.
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Radny K. Bogusz, zawnioskował, aby na kolejnym posiedzeniu komisji zaprosić
Hufca Brzesko. Jednocześnie, podkreślił, że należy uaktywniać harcerstwo
w szkołach.
Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Brzesko na
okręgi wyborcze. Głosowano: 6 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw.

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Bogusław Babicz
podziękował wszystkim za udział i zamknął posiedzenie.

Posiedzenie trwało od godziny 9:00 do godziny 13:30

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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