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Protokół Nr 15/2020 
z posiedzenia Komisji Oświaty 

  w dniu 24 czerwca 2020 r. 
 
 Na zdalnym posiedzeniu Komisji obecni byli Radni – członkowie Komisji oraz 
zaproszeni goście. Przewodnicząca Komisji radna Stefania Szyp 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 14/2020 z posiedzenia Komisji w dniu 27 maja został przyjęty 10 głosami „za” 
– głosowało 10 radnych.  
 
Ad. 3 
Naczelnik Wydziału ED Iwona Flajszok omówiła projekt uchwały w sprawie określenia 
średniej ceny jednostki paliwa w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny, w roku 
szkolnym 2020/2021, który został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie. 
 
Ad. 4 
Naczelnik Wydziału ED przedstawiła informacje o działaniach podejmowanych                              
w ostatnim czasie w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków zewnętrznych. 
Powiedziała, że udało się pozyskać środki na zakup sprzętu do zdalnego nauczania.                   
W dwóch transzach zakupiliśmy ponad 100 laptopów dla uczniów do pracy zdalnej. 
Pozyskano środki na projekt „Zielona pracownia”, który  będzie realizowany w SP 3, 
wystosowano także wniosek do MEN o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej, 
z rezerwy tej części subwencji w roku 2020, z tytułu dofinansowania  wyposażenia                          
w pomoce dydaktyczne przedmiotów przyrodniczych w SP w Palowicach. Obecnie 
czekamy na rozstrzygnięcie wniosku.   
Radny Marcin Stempniak zauważył, że odeszła osoba, która zajmowała się 
pozyskiwaniem środków zewnętrznych. Zapytał czy jest odczuwalny jej brak, czy 
zmniejszył się zakres pozyskiwania tych funduszy. 
Naczelnik ED powiedziała, że mamy już nowego pracownika. Poza tym przydział 
czynności dla pracowników jest tak prowadzony, aby każdy orientował się we wszystkich 
zadaniach. Na dziś nie widzi zagrożenia, aby coś miało być nie zrobione. Na bieżąco są 
śledzone możliwości pozyskiwania środków.  
Radny Marcin Stempniak powiedział, że środki unijne to 3% dochodów naszej gminy,                 
a mogłoby być znacznie więcej. Jako  gmina jesteśmy dosyć nisko w zestawieniu 
samorządów, które pozyskują fundusze zewnętrzne. Jest spora liczba gmin, które 
pozyskują 20, 30 i więcej procent swoich przychodów z programów rządowych i unijnych. 
Od dłuższego czasu informuje on pełnomocników Burmistrza o ogłaszanych konkursach                  
i możliwościach pozyskania dodatkowych środków, na nasze potrzeby, w tym na działania 
w obszarze oświaty, tj. doposażenie placówek szkolnych/przedszkolnych, organizacja 
dodatkowych zajęć czy utworzenie nowych miejsc opieki dla najmłodszych dzieci. 
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Kilkukrotnie również deklarował, że jest chętny do pomocy przy pisaniu wniosków 
aplikacyjnych, ze względu na kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze oceny i realizacji 
projektów unijnych. Obecnie kończy się perspektywa unijna, a nowa się opóźnia. On ze 
swojej strony zobowiązuje się śledzić na bieżąco informacje  i przekazywać je.  
Naczelnik ED powiedział, że kluczowa jest tu dobra współpraca z dyrektorami placówek, 
musimy ich przekonać do pisania projektów, jednak wiąże się to z dodatkową pracą.  
 
Następnie Naczelnik ED przekazała informacje nt. rekrutacji do przedszkoli. Powiedziała, 
że w tym roku było wyjątkowo trudno. W pierwszym etapie rekrutacji zabrakło dla dzieci 
111 miejsc. Rodzicom zostały zaproponowane miejsca w oddziałach popołudniowych. 
Część rodziców z tego skorzystała. Być może także część rodziców zapomniała                            
o obowiązku przedszkolnym i nie złożyła deklaracji kontynuacji, musimy tym dzieciom 
zapewnić miejsca. Nie wiemy jak to dalej będzie wyglądało, wszystko zależy od tego jak 
będzie kształtowała się pandemia. Na pewno nie będzie drugiego etapu rekrutacji. Jeżeli 
pojawią się jakieś wolne miejsca, to decyzję będzie podejmował dyrektor.  
Poinformowała także, że od poniedziałku zostaną otwarte przedszkola. Planowane jest 
uruchomienie wszystkich oddziałów, tam gdzie jest to możliwe. Zbieramy informacje na 
temat liczby zainteresowanych. Nie będzie typowych dyżurów wakacyjnych, przedszkola 
będą pracowały 2 miesiące. Przedszkola wyłączone to Bełk – z powody kwarantanny, 
Dębieńsko -  z powodu remontu i P Nr 3 – także z powodu remontu.  
Radny Marcin Stempniak zapytał ile mamy łącznie dzieci przedszkolnych. 
Naczelnik ED powiedział, że 1300, jednak niewiele rodziców jest zainteresowanych 
posyłaniem dzieci do przedszkola w wakacje. Tam, gdzie nie będzie chętnych, oddziały nie 
będą pracowały.  
 
Przewodnicząca Komisji przekazała informacje o wynikach powiatowego konkursu 
recytatorskiego, zorganizowanego dla uczniów naszej gminy  przedstawiła laureatów.  
 
Radny Gabriel Breguła poinformował o odpowiedzi na złożoną interpelacje w sprawie 
oszczędności wynikających ze zmniejszenia etatów pracownikom szkół i przedszkoli.                   
Z odpowiedzi Burmistrza wynika, że ilość godzin zmniejszy się o 2048, a oszczędności                   
z tego tytułu w roku 2020 będą na poziomie 756 tys. zł.  Dodał, że nie podobał mu się 
dopisek polityczny na końcu tego pisma.  
Radna Izabela Rajca dodała, że na poprzednich Komisjach padły zapewnienia, że nie jest 
to efekt pandemii, dlatego ten dopisek jest kuriozalny.  
Naczelnik ED wyjaśnił, że do prac nad standaryzacją zatrudnienia przystąpiła w styczniu. 
Pojawiły się bardzo duże różnice w zatrudnieniu na takich samych stanowiskach                            
w poszczególnych jednostkach. Chcieliśmy to ujednolicić. Odniosła się także do 
interpelacji radnego Marcina Stempniaka, w której szczegółowo przedstawiony został 
poziom zatrudnienia w placówkach oświatowych. Na marginesie odpowiedź na taką 
interpelację generuje bardzo dużo pracy oraz czasu. Co przy okrojonym składzie Wydziału 
i ilości obowiązków jest trudne.  
 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała:   
Sylwia Gruszkiewicz      

           Przewodnicząca Komisji  

           Radna Stefania Szyp 


