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 Protokół Nr 3/2019 
z posiedzenia Komisji Oświaty 

  w dniu 27 lutego 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. Sprawy bieżące. 

 
Ad. 1 
Porządek obrad został przyjęty „jednogłośnie” – głosowało 10 radnych. 
 
Ad. 2 
Protokół Nr 2/2019 z posiedzenia Komisji w dniu 23 stycznia, 2019 roku po 
wniesieniu uwag przez Z-cę Burmistrza, został przyjęty jednogłośnie pozytywnie  
głosami „za” – głosowało 10 radnych.  
 
Ad. 3 
Komisja omówiła projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do 
rejestru żłobków i klubów dziecięcych. 
Radna Izabela Rajca zapytała dlaczego została ustalona najwyższa kwota jeżeli 
ustawa daje nam widełki między 1 zł a 1000 zł i czy wpisowe nie mogłoby być 
mniejsze. 
Z-ca Burmistrza Andrzej Raudner powiedział, że uchwała jest wynikiem noweli 
ustawy. Do tej pory wynosiła ona 50% najniższego wynagrodzenia, teraz jest 
określona na konkretną kwotę 1 tys. zł. Jednak w poniedziałek byli u Burmistrza 
przedstawiciele klubów malucha i poprosili o zmianę stawki na 1 zł, mimo  że ich już 
to nie dotyczy.  Burmistrz przychylił się do tej prośby.  
Przewodniczący RM Bernard Strzoda powiedział, że uchwał ta dotyczy 
stosunkowo małej grupy osób. Gmina też ma plan utworzenia żłobka. Odbyły się 
konsultacje społeczne projektu uchwały i nikt nie wniósł uwag. Teraz musimy 
uchwałę w porządku obrad wycofać i skonsultować po raz kolejny.  
Radny Marcin Stempniak pokazał, że w innych gminach opłata jest symboliczna,                
a tam gdzie jest wyższa gminy dopłacają do klubów. Podmioty zainteresowane nie 
mogły wnieść uwag podczas konsultacji, ponieważ nie są do tego upoważnione.  
Z-ca Burmistrza powiedział że pojawili się oni u Burmistrza mimo, iż ich to już nie 
dotyczy. Poza tym prowadzą oni działalność komercyjną. My nie udzielamy im 
dotacji, ponieważ nie mamy takiego przymusu, ale opłata zostanie obniżona.  
Radny Marek Szczech powiedział, że przedstawiciele Klubów, którzy pojawili się                  
w związku z tą sprawą na Komisji Zdrowia tłumaczyli, że chcą obniżenia opłaty, aby 
mieć pole manewru a propos swojej działalności np. przekształcenia klubu na żłobek.  
 
Komisja przy jednym głosie wstrzymującym podjęła wniosek o obniżenie opłaty za 
wpis do rejestru żłobków do 1 zł.  
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Ad. 4 
Przewodnicząca Komisji przedstawiła sprawozdanie ze średnich płac nauczycieli           
w roku, dodała, że na następnej Komisji zostanie przedstawiona informacja                                 

nt. realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018. 
 
Przewodnicząca Komisji powiedziała, że 14 lutego odbyło się spotkanie członków 
Komisji w przedszkolu w Dębieńsku w celu sprawdzenia warunków lokalowych                        
i technicznych. Następnie odczytała opinie Rady Dzielnicy Dębieńsko. 
Radny Marcin Stempniak powiedział, że w Urzędzie Marszałkowskim będzie 
ogłoszony konkurs na to, co właśnie chcemy zrobić czyli rozbudowę szkoły. Konkurs 
będzie ogłoszony tylko na subregion zachodni więc warto by się zainteresować                         
i złożyć wniosek.  
Przewodniczący RM dodał, że ostatnio była mowa o dotacjach na wyposażenie 
kuchni i stołówek. Jeżeli by można było uzyskać obie dotacje to odciążyłoby to gminę 
finansowo.   
 
Następnie Przewodnicząca Komisji odczytała petycję rodziców uczniów SP                       
w Przegędzy w sprawie nie łączenia klas czwartych. 
Przedstawiciel rodziców powiedział, że jest ojcem niepełnosprawnego dziecka, 
które uczęszcza do tej szkoły.  Wybrał ją ponieważ jest to szkoła integracyjna. Dzieci 
niepełnosprawne muszą się mierzyć z wieloma przeciwnościami, m.in. nie lubią 
zmian. Łączenie dwóch klas, w których jest znaczna część dzieci z orzeczeniami                    
i opiniami  skomasuje te problemy.  Wtedy w jednej klasie na 29 osób byłoby                         
12 dzieci z problemami, a to prawie połowa. Więc akurat w tym przypadku dobrze 
byłoby pochylić się nad prośbą rodziców. Rozmawiał w tej sprawie z Burmistrzem                   
i ponoć na dzień dzisiejszy nic nie jest przesądzone. 
Z-ca Burmistrza powiedział, że wątpliwe jest to, aby doszło do połączenia tych klas. 
Jednak na rozstrzygnięcia musimy poczekać do zrobienia arkuszy organizacyjnych. 
Będą one opiniowane przez Kuratorium Oświaty, a opinia ta jest dla nas wiążąca.  
Radny Janusz Szołtysek powiedział, że rozmawiał z przedstawicielami Rady 
Rodziców w innych placówkach i oni nic nie wiedzą o łączeniu klas. Może należałoby 
zapytać czy podobne sytuacje występują w innych szkołach i są tam dzieci                            
z orzeczeniami czy opiniami. 
Z-ca Burmistrza powiedział, że podchodzimy do tego tematu bardzo ostrożnie.                         
A każdy zespół rozpatrujemy indywidualnie. Odbyły się też spotkania z dyrektorami, 
żeby nic nam nie umknęło.  Obiecał, że będzie dzielić się widzą i decyzjami. 
 
Radny Gabriel Breguła zapytał kiedy rusza rekrutacja do przedszkoli. 
Z-ca Burmistrza odpowiedział, że od 18 marca. 
 
Przewodnicząca Komisji przedstawiła informacje na temat zajęć dla dzieci                                   
i młodzieży organizowanych przez MOK i MOSiR w czasie ferii zimowych. 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała:        
Sylwia Gruszkiewicz      

Przewodnicząca Komisji      

   Radna Stefania Szyp 


