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 Protokół Nr 7/2019 
z posiedzenia Komisji Oświaty 

  w dniu 26 czerwca 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 8 radnych. 
 
Ad. 2  
Protokół Nr 6/2019 z posiedzenia Komisji w dniu 29 maja został przyjęty   
jednogłośnie 8 głosami „za” – głosowało 8 radnych.  
 
Ad. 3 
W materiałach na sesję nie było branżowych uchwał dot. Komisji. 
 
Ad 4.  
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Grzegorz Kowalski przedstawił 
informację nt. termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. (zał.) 
Łączna wartość zadań to 10 mln 856 tys. 475 zł. Wszystko szczęśliwie dobiega 
końca bez opóźnień. Teraz jest kwestia rozliczenia projektu. 
Radny Marek Szczech zapytał czy wiadomo jakie są oszczędności jeżeli chodzi                 
o ogrzewanie.  
Naczelnik IiR odpowiedział, że na to jest za wcześnie. Będziemy dopiero zlecali 
audyty energetyczne porealizacyjne. Zobaczymy jak to wyjdzie. Po dwóch sezonach 
grzewczych będziemy znać odpowiedź czy zmniejszą się rachunki. Przed 
termomodernizacją straty na niektórych obiektach były ogromne.  
Radny Bogdan Knopik zapytał jaka jest kwota dofinansowania projektu. 
Naczelnik IiR odpowiedział, że wnioski o wypłaty zaliczek są regularnie wysyłane                      
i pieniądze spływają. Trudno dokładnie powiedzieć jakimi kwotami zamknie się 
dotacja. Ma na to wpływ np. podatek VAT. Liczymy, że będzie to 80%. Do końca 
października będziemy zadanie rozliczać. Każda grupa jest rozliczana osobno.  
Przewodniczący RM zauważył, że oprócz obiektów użyteczności publicznej 
pozostały takie obiekty jak OSP czy ośrodki zdrowia. Czy w tych obszarach 
będziemy kontynuować termomodernizację. 
Naczelnik IiR powiedział, że o fundusze zewnętrzne będzie coraz ciężej. Będą one 
coraz bardziej powiązane z projektami miękkimi. Będziemy musieli to robić                                        
z własnych środków.  
 
Przewodnicząc Komisji poinformowała, że został złożony także wniosek do Urzędu 
Wojewódzkiego w ramach programu Posiłek w szkole i w domu. 
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Naczelnik Wydziału ED Iwona Flajszok powiedziała, że wniosek został złożony dla 
7 szkół w ramach modułu 3 – doposażenie stołówek. Dofinansowanie uzyskała                  
SP Nr 5 w kwocie 30 tys. zł, SP Książenice w kwocie 48 tys. zł i SP Bełk - 100 tys. zł. 
Pozostałe wnioski będziemy ponawiać w przyszłym roku. 
Radny Bogdan Knopik zapytał jaki musimy mieć wkład własny. 
Naczelnik ED powiedziała, że jest to 20% i musimy te środki zabezpieczyć do końca 
roku budżetowego. 
Przewodniczą Komisji zapytała czy w okresie wakacji Wydział Edukacji będzie 
realizował jakieś zadania. 
Naczelnik ED powiedziała, że został złożony wniosek do WFOŚ o środki na zieloną 
pracownię. Dla SP 6 otrzymaliśmy 36 tys. zł, 7,5 tys. zł to wkład własny.  Oczekujemy 
także na efekt wniosku w ramach doposażenia pracowni przedmiotowych                                 
w SP Szczejkowice.  
Radny Gabriel Breguła zapytał czy mamy braki kadrowe jeżeli chodzi o nauczycieli 
przedmiotów ścisłych. 
Naczelnik ED powiedziała, że u nas nie ma problemów. Są wakaty ale czekają na 
nauczycieli, którzy kończą specjalizację.  
Radny Bogdan Knopik zauważył, że wnioski w ramach tych projektów tworzone są 
tylko przez Wydział ED, projekty są robione corocznie i uzyskują dofinansowanie. 
Naczelnik ED powiedziała, że staramy się brać udział we wszystkich programach 
rządowych dostępnych da nas. 
Radna Jolanta Szejka zapytała czy  w dalszym ciągu są realizowane u nas studia 
podyplomowe. 
Naczelnik ED powiedziała, że nie ma na ten temat informacji. Miało to być 
kontynuowane w zależności od zainteresowania.  
Radna Izabela Rajca poinformowała, że otrzymała wykaz realizowanych zajęć 
dodatkowych. Ma wniosek, aby te godziny zostały zapłacone nauczycielom. 
Naczelnik ED powiedziała, że część tych zajęć realizowana jest z godzin do 
dyspozycji dyrektora, część z godzin samorządowych, które nauczyciele realizują                 
z własnej inicjatywy. Dyrektor nie może zobligować nauczyciela do realizacji tych 
godzin. Wszystkie te godziny są zapłacone. 
Radna Izabela Rajca poinformowała także, że dostała informacje na temat 
monitoringu w szkołach. Wynika z niej, że w 3 placówkach: SP 4, Książenice                             
i Szczejkowice monitoringu nie  ma lub nie działa.  Prosi, aby go tam zamontować lub 
naprawić. 
Z-ca Burmistrza Andrzej Raudner powiedział, że każdy zgłoszony wniosek przez 
dyrektora staramy się ująć w budżetach placówek. Do tej pory żaden dyrektor z tych 
3 placówek nie zgłosił żadnego wniosku dot. monitoringu. 
Radna Izabela Rajca zapytała w ilu placówkach oświatowych mamy w kuchniach 
klimatyzację. 
Naczelnik ED powiedziała, że nie mamy. Dodała, że na ostatnim spotkaniu                              
z dyrektorami padły zalecenia, aby podczas upałów skrócić czas pracy pracownikom 
niepedagogicznym czy zapewnić dostęp do wody pitnej. 
 
Sekretarz GiM Justyna Domżoł poinformowała, że Komisja Skarg Wniosków                         
i Petycji rozpatrzyła petycję Związku Zawodowego Oświata. Podjęła decyzję, by jej 
nie uwzględnić. Poprosiła, aby radni zapoznali się z materiałami dot. petycji. 
Wszelkie prace związane z zatwierdzeniem arkuszy organizacyjnych są 
przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
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Radny Bogdan Knopik zauważył, że dokumentacja projektowa przedszkola                       
w Dębieńsku powinna uwzględniać monitoring. Poprosił Panią Dyrektor, aby zwróciła 
się w tej sprawie do Naczelnika Wydziału IiR. 
Przewodniczący RM dodał, że w takich sprawach mamy dużą rolę dyrektorów 
placówek, gdyż to oni są gospodarzami danego terenu. Temat monitoringu pojawił 
się też przy okazji budowy boiska wielofunkcyjnego w Palowicach, jest on niezbędny 
po to, by móc udostępnić boisko mieszkańcom. 
Radny Janusz Szołtysek powiedział, że jeżeli chodzi o monitoring to powinno 
wypracować się jakąś standaryzację, co ma być objęte tymi kamerami. Np. obszar 
boiska. W SP 1 boisko w okresie wakacyjnym jest zamknięte dla mieszkańców, może 
z tej przyczyny, że monitoring nie sięga wszędzie. Prosi, aby w tej sprawie 
zainterweniować i umożliwić mieszkańcom korzystanie z tego obiektu także                        
w okresie wakacji. 
Z-ca Burmistrza powiedział, że jeżeli chodzi o standaryzację, to każda placówka ma 
inne potrzeby. Boiska zamykane są pewnie dlatego, że często nie służą do tego,                 
do czego zostały wybudowane. To są trudne sprawy. 
Radny Janusz Szołtysek powiedział, że trzeba wziąć na siebie odpowiedzialność, 
szkoda żeby przez jedną osobę cierpiały inne dzieci. 
Radny Bogdan Knopik dodał, że taki sam problem jest z placami zabaw przy 
przedszkolach. Rodzice chcą aby były one ogólnodostępne np. w weekendy czy 
wakacje.  
 
Komisja podjęła wniosek o umożliwienie mieszkańcom korzystania z boisk oraz 
placów zabaw znajdujących się przy placówkach oświatowych również w czasie 
wakacji.  
 
 
 
 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała:        
Sylwia Gruszkiewicz      

 

Przewodnicząca Komisji      

   Radna Stefania Szyp 


