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 Protokół Nr 2/2019 
z posiedzenia Komisji Oświaty 

  w dniu 23 stycznia 2019 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. Omówienie Planu pracy Komisji.  
5. Sprawy bieżące. 

 
Ad. 1 
Porządek obrad został przyjęty „jednogłośnie” – głosowało 19radnych. 
 
Ad. 2 
Protokół Nr 1/2018  z posiedzenia Komisji w dniu 12 grudnia 2018 roku został 
przyjęty jednogłośnie pozytywnie  głosami „za” – głosowało 9 radnych.  
 
Ad. 3 
W materiałach na sesję nie było branżowych projektów uchwał dot. Komisji. 
 
Przewodnicząca Komisji wyjaśniła, że zostaną przedstawione informacje nt. 
zgłoszonego na ostatniej Komisji wniosku radnego Marcina Stempniaka dot. spraw 
oświatowych.  
Naczelnik Wydziału ED Iwona Flajszok poinformowała, że na dzień 30 września                            
w roku szkolnym 2018/2019 w klasach trzecich gimnazjów w 15 oddziałach mamy 
342 uczniów. W szkołach podstawowych w 199 oddziałach 3413 uczniów,                               
a w przedszkolach w 62 oddziałach  1429 dzieci.  
Jeżeli chodzi o subwencję oświatową to na zdrowe dziecko wynosi ona 5409 zł,                     
na ucznia niepełnosprawnego w zależności od orzeczenia. Ogólna kwota subwencji 
w 2018 roku wyniosła 31 054 516 zł.  
Radny Artur Szwed zapytał ile gmina musi dołożyć  
Dyrektor ZEAS Barbara Pifczyk wyjaśniła, że w 2018 roku gmina wydała na 
oświatę 52 930 383 zł, z czego 31 054  516 zł to subwencja oświatowa, 1 781,927 zł  
to dotacje, 2 047 636 zł dochody własne jednostek oraz środki własne gminy                        
w wysokości 18 046 303 zł. W 2016 roku gmina dołożyła 16 299 472 zł, a w 2016 
roku 14 556 075 zł. 
Radny Gabriel Breguła zapytał jaki szkoły mają budżet na remonty awaryjne. 
Barbara Pifczyk odpowiedziała, że jest 400 tys. zł,  jest to budżet na awarie ale też                  
i na zalecenia pokontrolne wynikające z protokołów.  
Iwona Flajszok przedstawiła informacje dot. rekrutacji dzieci do przedszkoli. 
Poinformował, że na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli nie zostało przyjętych                   
69 dzieci, w tym 27 dzieci poniżej trzeciego roku życia i 1 dziecko spoza gminy. 
Rodzicom dzieci nieprzyjętych przedstawiono 47 ofert w innych jednostkach niż 
wybrali, z tych propozycji skorzystało 28 dzieci. Zostały wolne miejsca w oddziałach 
popołudniowych i szkołach sołeckich. Jeżeli chodzi o zapewnienie obowiązku 
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przedszkolnego to wypełniliśmy zapisy ustawy.  Dodała, że tym roku po raz pierwszy 
ruszy u nas rekrutacja elektroniczna.  
Radny Gabriel Breguła zauważył, że jeżeli chodzi o rekrutację do przedszkoli                       
to w regulaminie mamy pkt. dot. tego, że pierwszeństwo mają rodziny wielodzietne.  
Doszło do takiej sytuacji, że do przedszkola zostało przyjęte dziecko trzyletnie,                         
a pięciolatek się nie dostał. 
Z-ca Burmistrza Andrzej Raudner powiedział, że regulamin oparty jest na ustawie. 
Można ograniczyć pewne kryteria. Jednak czasem to, co wydaje się logiczne                          
w przepisach nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości. Jako gmina prowadzimy 
politykę bardzo prospołeczną. Jeżeli pójdziemy dalej, to wiąże się to z  kosztami. 
Musimy racjonalnie gospodarować funduszami publicznymi, jesteśmy z tego 
rozliczani przy każdej kontroli.  
Radny Gabriel Breguła zapytał o zwrot kosztów dowozu dzieci do szkoły. 
Iwona Flajszok wyjaśniła, że obejmuje on 5latki, 6latki i dzieci niepełnosprawne. 
Refundujemy ryczałt na km, 2x odległość. W tym roku korzysta z tego 10 dzieci                    
z przedszkoli, 26 dzieci ze szkół podstawowych, 27 dzieci niepełnosprawnych,                    
do tego realizujemy zorganizowany dowóz do jednostek oświatowych, dot. to 
gimnazjów. Ogólna kwota na tego typu dojazdy to 436 tys. zł.  
 
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że Rada Ministrów ustanowiła program 
„Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” zapytała jak przebiega przygotowanie 
do programu.  
Iwona Flajszok powiedziała, że jako gmina możemy realizować ten program                                
w zakresie modułu 3, doposażenie,  remont stówek i jadalni w szkołach 
podstawowych. Na złożenie wniosków mamy czas do kwietnia. Wszystkie szkoły 
oprócz SP 1 i SP 5 wyraziły zainteresowanie programem. 
 
Radny Bogdan Knopik powiedział, że Rada powinna wcześniej otrzymać informacje 
na ten temat, gdyż wiąże się to z zabezpieczeniem 20% środków własnych. 
 
Ad. 4 
Przewodnicząca Komisji przedstawiła plan pracy Komisji na lata 2018-2023, który 
został zaakceptowany jednogłośnie pozytywnie przez członków Komisji. 
 
Ad.5 
W sprawach bieżących. 
Radna Izabela Rajca powiedziała, że w internecie krążył niechlubny artykuł o stanie 
technicznym przedszkola w Dębieńsku Wielkim. Zamieszczone tam zdjęcia były 
porażające, pokazywały spadające dachówki, brak oświetlenia. Zapytała jak ten 
temat wygląda.  
Z-ca Burmistrza Andrzej Raudner powiedział, że problem rzeczywiście istnieje. 
Placówka mieści się w zdekapitalizowanym budynku, który nie nadaje się do 
remontu. Podjęliśmy kroki, aby przeanalizować możliwość utworzenia dodatkowych 
oddziałów przedszkolnych w budynku SP 8. Dzieci z SP 8 przeszły do SP 7                    
i uwolniła się tam przestrzeń, dzięki temu możemy rozpocząć adaptację pomieszczeń 
dla dwóch oddziałów z tego przedszkola. Na sesji będziemy procedować 
przesunięcie środków na dokumentację. Planujemy dwa rozwiązania: dwa oddziały 
jako zamiejscowe przedszkola Hałabały, albo zmienić sieć szkół i stworzyć SP 8                            
z oddziałami przedszkolnymi. Rozważamy także możliwość rozbudowy części szkoły. 
Jednak na razie przeznaczamy środki na dokumentacje techniczną. 
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Dodał jeszcze, że nie lekceważyliśmy tej sytuacji, ale był moment, że dzieci 
sześcioletnie miały iść do szkół i dzięki temu uwolniłyby się miejsca w przedszkolach. 
Był nawet rok, że mieliśmy wolne miejsca w przedszkolach. Nagle sytuacja się 
zmieniła, dzieci sześcioletnie zostały w przedszkolach, do tego ustawowo dzieci 
trzyletnie musiały się do przedszkoli dostać. Docelowo te oddziały miały zanikać. 
Radny Bogdan Knopik powiedział, że przedszkole na zewnątrz jest w złym stanie, 
ale zainwestowano tam 90 tys. zł i środek jest całkiem inny. Tam jest nawet pełne 
zaplecze kuchenne.  
 
Radny Bogdan Knopik złożył wniosek o przeanalizowanie możliwości przebudowy 
lub rozbudowy SP Nr 8 w Dębieńsku o oddziały przedszkolne oraz o przedstawienie 
wyników tej analizy Komisji Oświaty. Wniosek został przyjęty jednogłośnie 
pozytywnie.  
 
Przewodnicząca Komisji odczytała pismo dyrektora SP w Stanowicach z prośbą                 
o rozbudowę tej szkoły.  
Radny Stanisław Breza powiedział, że w Stanowicach jest 2500 mieszkańców,                   
co roku jest więcej młodych małżeństw. Gmina sprzedała budynek przedszkola,                      
a przedszkole przeniesiono do szkoły. Na Zebraniu Wiejskim zostanie podjęta 
uchwała w tym temacie i skierowana na ręce Burmistrza. 
Przewodnicząca Komisji dodała, że w Stanowicach czy się 250 dzieci i jest to druga 
szkoła sołecka po Książenicach. 
 
Przewodnicząca Komisji poinformowała o koncertach i spotkaniach 
organizowanych przez szkoły i przedszkola naszej gminy z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia oraz z okazji Dnia Babci i Dziadka.   
 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
 
 
Protokołowała:        
Sylwia Gruszkiewicz    

 

Przewodnicząca Komisji      

   Radna Stefania Szyp 


