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Protokół Nr 17/2020 
z posiedzenia Komisji Oświaty 
  w dniu 21 października 2020 r. 

 
 Na posiedzeniu Komisji obecni byli Radni – członkowie Komisji oraz zaproszeni 
goście wg załączonej listy obecności. 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 11 radnych. 
 
Ad. 2  
Protokół Nr 16/2020 z posiedzenia Komisji w dniu 2 września został przyjęty jednogłośnie 
11 głosami „za” – głosowało 11 radnych.  
 
Ad. 3 
W materiałach na sesję RM nie było branżowych projektów uchwał dot. Komisji,                            
do pozostałych projektów członkowie Komisji nie zgłosili uwag. 
 
Ad. 4 
Naczelnik Wydziału ED Iwona Flajszok przedstawiła informacje na temat 
funkcjonowania placówek oświatowych w kontekście pandemii covid 19. Sytuacja jest 
bardzo dynamiczna, wydano 44 decyzje dot. nauczania zdalnego. Na dziś obowiązują                      
w 8 placówkach. 3 szkoły w całości są na nauczaniu zdalnym, w pozostałych placówkach 
są to oddziały.  
Radny Marek Szczech zapytał czy jest realizowane nauczanie hybrydowe w naszych 
placówkach. 
Naczelnik Wydziału ED powiedziała, że nauczanie hybrydowe jest tam, gdzie są 
wyłączone oddziały. U nas występują wszystkie przypadki.  
Radny Marek Szczech powiedział, że chodziło mu o nauczanie hybrydowe, gdzie pół 
klasy jest obecne a pół uczy się zdalnie i następnie zamieniają się. Zmniejszyło by to 
liczbę dzieci w szkole. Czy można coś takiego zaplanować. 
Naczelnik Wydziału ED powiedziała, że jest to zasadne, jednak nas obowiązują przepisy, 
w których nie przewiduje się podziału klasy. Taką decyzję może podjąć tylko ministerstwo.  
Radny Bogdan Knopik zapytał czy jesteśmy przygotowani do nauki zdalnej. 
Naczelnik Wydziału ED powiedziała, że nie znany jest termin nowych obostrzeń.                         
Z informacji od dyrektorów wynika, że mimo trudności jakoś to wszystko funkcjonuje. 
Jeżeli będzie taka konieczność to myśli, że dyrektorzy wywiążą się ze swojego zadania. 
Jeżeli chodzi o komputery, to są one rozdysponowane wśród potrzebujących dzieci, 
powinno być łatwiej niż było w marcu. 
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że absolwent SP Nr 3 w Leszczynach Dawid 
Jurkiewicz został laureatem wojewódzkiego konkursu historycznego. Przygotowywała go 
do konkursu nauczycielka historii pani Teresa Szwed.  
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Poinformowała, także, że wszystkie prace związane z budową sali gimnastycznej                           
w Palowicach zostały zakończone, odbiór zadania jest wykonany, czekamy na zgłoszenie 
wykonawcy o gotowości do odbioru końcowego.  
Jeżeli chodzi o budowę oddziałów przedszkolnych w SP Nr 8 w Dębieńsku, to będzie 
ogłoszony przetarg i wyłoniona firma.  
Radny Bogdan Knopik powiedział, że cieszy się, że są na to środki w budżecie i ma 
nadzieję, że przewidziany harmonogram zostanie zachowany.  
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że ostatniego września zostały wypłacone 
wyrównania dla nauczycieli. Wpłynęło także pismo pracowników obsługi SP Nr 4, etaty 
zostały przeliczone, a odpowiedź na pismo została wysłana na adres szkoły.  
Radny Gabriel Breguła zapytał czy od stycznia dałoby się uruchomić dotację dla klubów 
malucha i żłobków. Na Komisji oświaty został podjęty taki wniosek. Nie jest aż tak źle, 
żeby te 120 tys. zł nie znalazło się.  
Z-ca Burmistrza Andrzej Raudner powiedział, że projekt budżetu na przyszły rok dopiero 
się tworzy. Nie mówi nie, ale nie mówi tak. Zobaczymy jak będzie wyglądał budżet.  
Radny Marcin Stempniak zapytał czy 130 tys. zł, które jest w budżecie na najbliższą 
sesję dotyczy właśnie dotacji dla klubów malucha.  
Naczelnik Wydziału ED powiedziała, że chodzi tu o zwiększenie liczby dzieci                                
w przedszkolach niepublicznych tj. Karolinka czy Genesis, do których udzielamy już 
dotacji. Dotacja dla dzieci do lat 3 nie jest dla nas obligatoryjna.  
Radny Marcin Stempniak powiedział, że cieszy się, że przedszkole w Dębieńsku będzie 
w końcu realizowane. Była to inicjatywa mieszkańców, ze względu na tragiczny stan tego 
przedszkola i udało im się doprowadzić do sytuacji, że dzieci w Dębieńsku będą się mogły 
normalnie uczyć i wychowywać.  
Podziękował za podjęte decyzje i umożliwienie klubom sportowym i stowarzyszeniom 
korzystanie z sali gimnastycznych.  
Przewodniczący RM Bernard Strzoda powiedział,  że plan budowy sali gimnastycznych 
został przyjęty dawno temu. Od początku zakładano, że będą budowane pod kątem sali 
środowiskowych, żeby były udostępniane mieszkańcom. Podobnie jest z boiskami 
przyszkolnymi.  
Radna Izabela Rajca powiedziała stanowisko Komisji w sprawie dotacji dla klubów 
malucha i żłobków było pozytywne. Przegłosowano, aby znalazło się to w 
przyszłorocznym budżecie. Chciałaby, aby ten wniosek ponowić. 
 
Komisja podjęła jednogłośnie wniosek o ujęcie w projekcie budżetu Gminy i Miasta                    
na 2021 rok, środków na dotacje dla żłobków i klubów malucha. 
 
Radny Benedykt Krzyżowski powiedział, że boi się, że nie będzie podtrzymana prośba                        
o 3 oddział w przedszkolu w Dębieńsku.  
Radny Bogdan Knopik wyjaśnił, że w Dębieńsku najpierw były dwa przedszkola, potem 
została utworzona filia. Do tego przedszkola włożyliśmy kilkadziesiąt tysięcy zł, w środku 
jest wyremontowane i wyposażone w nowe urządzenia. Stan zewnętrzny jest zły.                          
W sprawie przedszkola odbyło się spotkanie Komisji, a także rodziców. Zostali oni 
zapoznani z  opinią Burmistrza dotyczącą dwóch oddziałów. Podjęto decyzję, że kosztem 
trzeciego oddziału będzie pełne zaplecze kuchenne i dla szkoły i dla przedszkola. 
Mieszkańcy zostali o tym poinformowani. Radny Krzyżowski również był o tym 
poinformowany i mówienie nagle o trzecim oddziale, w momencie kiedy mamy już 
dokumentację techniczną i konkretne środki w budżecie jest bez sensu.   
Radny Benedykt Krzyżowski powiedział, że boi się, że znowu będzie nauczanie 
popołudniowe w przedszkolu. 
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Z-ca Burmistrza powiedział, że nie wie jaki będzie budżet w przyszłym roku. Sporo lat 
temu proponowaliśmy dobudować tańszym kosztem oddziały w Dębieńsku Starym, ale nie 
było na to zgody. I dziś jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy.  
Radny Gabriel Breguła zapytał czy w przyszłym roku planujemy jakiekolwiek boisko 
przyszkolne.  
Z-ca Burmistrza powtórzył, że nie wiadomo jaki będzie budżet.  
Przewodniczący RM powiedział, że temat przedszkola jest tematem długoletnim. Były 
różne propozycje jego rozwiązania. Głównym impulsem dobudowania oddziałów w szkole 
w Dębieńsku była reforma oświaty. Po likwidacji gimnazjów zwolniło się miejsce w tej 
szkole.  
Radny Marcin Stempniak powiedział, że tworzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach 
jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Coraz mniej jest dzieci i za 10-20 lat tych szkól będzie 
za dużo. W przyszłości trend może być taki, że w tych budynkach szkolnych będą 
realizowane całkiem inne działania dla mieszkańców.  
Przewodniczący RM powiedział, że nasza gmina jest jedną z priorytetowych gmin w tych 
obszarach. Chcąc dopełnić placówki oświatowe w poszczególnych miejscowościach 
właśnie zaczęliśmy tworzyć odziały przedszkolne w szkołach podstawowych.                                                             
I prawdopodobnie będzie tak, że będziemy dociążać placówki innymi obszarami zajęć dla 
dzieci, aby to funkcjonowało.  
Radny Marcin Stempniak powiedział, że jest to dwuwątkowy temat. Raz, żeby dociążyć 
te placówki edukacyjne, które w przyszłości będą świadczyć inne usługi pożyteczności 
publicznej, a dwa to racjonalizacja kosztów. W przyszłości jest to na pewno oszczędność 
na kosztach tworzenia dodatkowych bytów. Taki jest trend i w tym aspekcie idziemy                          
w dobrym kierunku. 
 
 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała:   
Sylwia Gruszkiewicz      

           Przewodnicząca Komisji  

           Radna Stefania Szyp 


