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Protokół Nr 10/2015 
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

w dniu 16 grudnia 2015 r. 
 
 Na posiedzeniu Komisji obecni byli Radni - członkowie Komisji oraz 
zaproszeni goście wg załączonej listy obecności. Obrady prowadziła radna Stefania 
Szyp – przewodnicząca Komisji, która powitała wszystkich zebranych i przedstawiła 
następujący porządek obrad:  
 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej.  
4. Sprawy bieżące. 

 
Ad. 1 
Porządek obrad został przyjęty „jednogłośnie” - głosowało 9 radnych. 
 

Ad. 2 
Protokół Nr 9/2015 z posiedzenia Komisji w dniu 25 listopada 2015 r. przyjęto   przy 
jednym głosie wstrzymującym – głosowało 9 radnych. 
 

Ad. 3 
Do projektów uchwał zawartych w porządku obrad dzisiejszej sesji nie zgłoszono  

uwag.  
 

Ad. 4 
Naczelnik Wydziału Edukacji  Iwona Flajszok omówiła funkcjonowanie oświaty    
na terenie gminy, w tym zmiany które w roku przyszłym zostaną wprowadzone         
w wyniku zmian ustaw, m.in. powrót 6-latków do przedszkoli,  zmiana kompetencji 
kuratorów oświaty i trybu ich powoływania. 
Radny Antoni Procek zwrócił uwagę na mniejszą liczbę miejsc w przedszkolach, 
dzieci 3 letnie nie będą mogły być przyjęte. 
Naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że odroczonych dzieci jest 35, tyle 
jest dzieci zobligowanych do rozpoczęcia nauki w szkole. Dla dyrektorów najlepszym 
jest aby jak najwięcej 6-latków poszło do szkół. Obecnie jest 151 dzieci 3 letnich        
w przedszkolach, natomiast jeżeli wrócą 6-latki, obowiązek będą miały 4 i 5-latki,      
to będzie problem z naborem dzieci młodszych niż 4-latki. Dodała, że przygotowana 
jest również zmiana w Karcie Nauczyciela, która m.in. dotyczy likwidacji godzin 
karcianych, tj. 800 godzin miesięcznie mniej. 
Radna Grażyna Strzelecka  zapoznała z informacją o stanowisku i działaniach 
Związku Nauczycielstwa Polskiego w kontekście planowanych zmian w oświacie. 
Zmiany powinny być rozłożone w czasie, każda reforma kosztuje i tu chodzi              
o budżety samorządów. Sprawa 6-latków jest już przesądzona ale nadal otwarta jest 
sprawa gimnazjum. 90% nauczycieli obawia się o zwolnienie z pracy. ZNP stoi na 
stanowisku, że pomysł likwidacji gimnazjum po 16 latach funkcjonowania jest zły. 
Nauczyciele wypracowali metody pracy, przemoc w gimnazjach zmalała. Wygaszanie 
gimnazjów nie jest dobrym pomysłem, należy zwiększyć środki na gimnazja,             
na zatrudnienie pedagogów, na utworzenie mniejszych klas itp. Do 6 stycznia potrwa 
akcja zbierania podpisów w sprawie utrzymania gimnazjów. 
Przewodnicząca Komisji poinformowała o zakończonych 15 projektach 
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technicznych dot. termomodernizacji budynków użyteczności publicznej,                         
o sporządzanych obecnie projektach wykonawczych dla 3 obiektów wymagających 
pozwolenia na budowę. Poinformowała o stanie realizacji inwestycji dot. budowy 
przedszkola w Bełku (aktualnie trwa etap odbioru). Trwają prace nad projektem 
uchwały w sprawie przyznawania nagród w dziedzinie kultury. 
Pełnomocnik ds. Społecznych Aleksandra Chudzik poinformowała, że Wydział 
kończy przygotowywanie uchwały, która poddana zostanie konsultacją społecznym. 
Przewodnicząca Komisji poinformowała o procedurze współpracy między oświatą  
a opieką społeczną oraz o realizacji wniosków dot. stypendiów sportowych. 
Pełnomocnik ds. Społecznych przekazała w tym temacie dodatkowe informacje. 
Dyrektor MOSiR Alojzy Klasik poinformował o zorganizowanym 5 grudnia                
I Leszczyńskim  Biegu Leśnym pod patronatem Burmistrza G i M oraz o biegu          
„po moczkę i makówki”, który będzie miał miejsce w najbliższą sobotę                        
w Stanowicach. 
Przewodniczący Rady Miejskiej - w związku z  licznymi krytycznymi uwagami szefa 
Grupy Biegowej Luxtorpeda  w stosunku do Rady i Urzędu, prosił  aby wyartykułować 
poprzez informacje na stronie internetowej gminy przy okazji informacji o biegu, jaka 
jest pomoc Kół Gospodyń Wiejskich, MOK-u,  MOSiR-u i innych instytucji Gminy       
w organizowanym biegu.   
Dyrektor MOK Mariola Czajkowska przedstawiła informację o działalności ośrodka 
kultury, w ostatnim czasie odbyły się:  koncert organowy, konferencja dla nauczycieli 
promująca osiedle Familoków, kolejne wykłady Uniwersytetu III Wieku, wizyty 
delegacji z Sokołowa  i Jekabpilska, uroczystości barbórkowe, VIII Turniej Gospodyń 
Wiejskich. W najbliższym czasie delegacja kół gospodyń z Czuchowa i Dębieńska 
uda się do Sokołowa aby wziąć udział w jarmarku bożonarodzeniowym. 
Dyrektor Biblioteki Publicznej Aleksandra Pietruszewska przedstawiła informację 
na temat działalności biblioteki w ostatnim czasie m.in. wystawa „szydełkowanie         
z pasją”, przygotowania do udziału w Święcie Makówek.  
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała:        
Alina Kuśka 
 

Przewodnicząca Komisji  

               Radna Stefania Szyp 


