
Protokół Nr  8  /2011 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku 

odbytego w dniu 31 maja  2011 r. 

 

 Posiedzeniu komisji przewodniczył radny  Kazimierz Sproski  przewodniczący komisji. 

Udział wzięli członkowie komisji oraz goście zaproszeni wg. załączonej listy obecności. 

Przewodniczący komisji powitał wszystkich przybyłych na posiedzenie komisji   

i przedstawił proponowany projekt porządku posiedzenia komisji. Porządek posiedzenia został 

przyjęty jednogłośnie jak niżej: 

 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję RM w Brzesku. 

2. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

 

Ad.1.   Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak objaśnił komisji projekty uchwał                     

w sprawach: 

 

1) rozpatrzenia  wezwania do usunięcia naruszenia prawa, po analizie projektu uchwały 

Przewodniczący Komisji Kazimierz Sproski poddał powyższy projekt pod głosowanie - 

za przyjęciem projektu głosowano 4 za, 2 wstrzymujące;  

 

2)  rozpatrzenia  wezwania do usunięcia naruszenia prawa; po analizie projektu uchwały 

Przewodniczący Komisji Kazimierz Sproski poddał powyższy projekt pod głosowanie - 

            za przyjęciem projektu głosowano 4 za, 2 wstrzymujące; 

 

3)  odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego ZG Zarządu 

Oddziału w Brzesku opiniującego negatywnie projekt uchwały Rady Miejskiej                   

w Brzesku w sprawie reorganizacji Publicznej Szkoły Podstawowej                                      

w Sterkowcu, polegającej na likwidacji Szkoły Filialnej w Wokowicach; po analizie 

projektu uchwały Przewodniczący Komisji Kazimierz Sproski poddał powyższy projekt 

pod głosowanie - za przyjęciem projektu głosowano 4 za, 2 wstrzymujące; 

 

4) odrzucenia w całości stanowiska Regionu Małopolskiego NSZZ Solidarność Oddział Nr 4 

w Bochni opiniującego negatywnie projekt uchwały Rady Miejskiej w Brzesku w sprawie 
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reorganizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Sterkowcu, polegającej na likwidacji 

Szkoły Filialnej w Wokowicach; po analizie projektu uchwały Przewodniczący Komisji 

Kazimierz Sproski poddał powyższy projekt pod głosowanie za przyjęciem projektu 

głosowano 4 za, 2 wstrzymujące; 

 

5) udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Krakowie na Uchwałę Nr VI/27/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 luty 2011 r.  

w sprawie zamiaru reorganizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Sterkowcu, 

polegającej na likwidacji Szkoły Filialnej w Wokowicach; po analizie projektu uchwały 

Przewodniczący Komisji Kazimierz Sproski poddał powyższy projekt pod głosowanie - 

      za przyjęciem projektu głosowano 4 za, 2 wstrzymujące. 

 

Ad.2. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

 

Radny Franciszek Brzyk  poprosił o przedstawienie  pisemnej opinii Radcy prawnego o której 

kiedyś Pan Naczelnik Cierniak mówił, że uchwała intencyjna o likwidacji szkoły może być 

podstawą do wypowiedzeń  i spraw związanych z arkuszami organizacyjnymi, oraz przez kogo 

jest wydana. 

 

Naczelnik Józef Cierniak odpowiedział, w jednoznaczny sposób można stwierdzić, po 

zasięgnięciu opinii radcy prawnego, jak również Pana Szklarczyka Małopolskiego Kuratora 

Oświaty, że jest podstawą  do podjęcia czynności prawnych związanych  z zatwierdzaniem 

arkusza organizacyjnego, co skutkuje min. rozwiązaniem stosunku pracy. Gmina nie wystąpiła     

o wydanie takiej  opinii na piśmie.  

 

Sołtys Wokowic Marian Czarnik  zwrócił się do komisji o dokładne przeanalizowanie 

uzasadnienia do uchwał które w dniu dzisiejszym komisja przegłosowała. Analizując dokładnie 

uzasadnienia do tych uchwał można stwierdzić, że nie wszystko jest tak do końca zgodne            

z prawem. Brakuje w tych uzasadnieniach dokumentów na które się Pan Naczelnik powołuje, 

sam sposób tłumaczenia jest bardzo zawiły  i myli fakty , dlatego bardzo prosi aby jeszcze przed 

sesją. 
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Pan Robert Kawa przedstawiciel Rady Rodziców  poinformował, że RR zasięgała opinii           

u radcy prawnego i Kuratora w sprawie dot. wypowiedzenia pracy nauczycieli  i okazuje się, że to 

co Pan Naczelnik mówił jest nieprawdą, bo likwidacja powinna być po ostatecznej decyzji. Nie 

po uchwale intencyjnej tylko uchwale likwidacyjnej. Takie opinie winny być  przedstawione na 

piśmie, rodzice również zasięgali opinii i mają ją na piśmie,  jest to  opinia przeciwna do opinii 

Pana Naczelnika. 

 

Naczelnik Józef Cierniak powiedział, te uchwały które w dniu dzisiejszym podejmie Rada 

Miejska  nie mają nic wspólnego z arkuszami organizacyjnymi. Arkusz organizacyjny jest tylko       

i wyłącznie w kompetencji organu prowadzącego, musi być zatwierdzony do dnia dzisiejszego      

i tak się stało. Organ prowadzący zatwierdzając arkusz organizacyjny  musiał wziąć pod uwagę 

pewne wytyczne, natomiast przygotowywane uchwały są parafowane i opracowane w większości 

przez Radcę prawnego, dlatego na ten temat nie ma więcej nic do powiedzenia. 

 

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone. 

Obrady trwały od godz. 9.00-9.30 

        Przewodniczący Komisji  Oświaty 

Kultury i Sportu Rady  Miejskiej w Brzesku 

 

mgr Kazimierz Sproski  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała Inspektor Marta Kółkowska 

 

 


