
Protokół Nr 1/2011

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
w dniu 13 stycznia 2011 r.

Na posiedzeniu Komisji obecni byli Radni - członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg 
załączonej listy obecności.
Obrady prowadził  radny Arkadiusz Adamczyk - przewodniczący Komisji, który na wstępie 
powitał wszystkich zebranych oraz przedstawił porządek posiedzenia, którego  treścią   było 
omówieniem  sytuacji  finansowej   w  szkołach,  przedszkolach  i  klubach  sportowych. 
W pierwszej części przyjęto następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przedstawienie  przez  Skarbnika  Gminy  filozofii  budżetu  i  cięć  finansowych 

w szkołach.
3. Omówienie propozycji realizacji budżetów przez dyrektorów poszczególnych szkół.
4. Przedstawienie przez władze gminy pomysłów w kontekście wydatków oświatowych 

wykraczających poza pojedyncze placówki np. łączenie szkół itp.
5. Wolne głosy i wnioski. 

Przewodniczący  Komisji  Arkadiusz  Adamczyk   na  wstępie  poinformował,  że  zgodnie 
z nową ustawą o finansach publicznych bieżące wydatki  muszą być pokryte z dochodów 
własnych. Ponadto wspomniał, że w ostatnich 4 latach liczba dzieci w szkołach malała zaś 
wydatki utrzymywały się na stałym poziomie. Cięcia finansowe wymuszone nową ustawą są 
szkodliwe zarówno dla Burmistrza, dyrektorów szkół jak i radnych. Pomimo to „plan trzeba 
wykonać jeżeli  chcemy mieć Burmistrza, a nie Komisarza”. Przewodniczący Komisji  dodał 
również,  że oświata  to fundament,  którego nie można uszkodzić,  czy zniszczyć.  Dlatego 
Komisja  chce  znaleźć  kompromis  i  wspierać  Burmistrza,  nauczycieli  i  placówki  we 
wszystkich  dobrych  celach oraz postara się   pomóc w realizacji  tego budżetu.  Zdaniem 
Przewodniczącego jeżeli dyrektorzy szkół po półrocznym funkcjonowaniu w nowych realiach 
nie dają rady zrealizować określonego budżetu to Komisja będzie starać się o zwiększenie 
im środków finansowych.

Ad. 2
Zbigniew Wojtyło Skarbnik G i M poinformował, że co do uchwały budżetowej to jednym 
z  elementów  nowej  ustawy  o  finansach  publicznych  jest  nadwyżka  operacyjna  gdzie 
dochody  bieżące  muszą  przekraczać  wydatki  bieżące.  W  2010   gmina  zakończyła  rok 
deficytem operacyjnym w kwocie minus 4 mln zł. To ten element, którego nasza gmina nie 
spełniła,  a  w  tym  roku  musi  spełnić.  Obecna  uchwała  budżetowa  ten  warunek  spełnia. 
Wieloletnia  Prognoza  Finansowa  obowiązuje  od  2011  r.  do  czasu  spłaty  naszych 
zobowiązań  finansowych.  Natomiast  od  roku  2014  obowiązywać  będzie  indywidualny 
wskaźnik zadłużenia, którego obecnie gmina nie spełnia. Dlatego muszą być podjęte takie 
działania aby wspomniany wskaźnik spełnić. Do jego wyliczenia bierze się pod uwagę rok 
2011, 2012 i 2013. W roku 2009 zakładano deficyt operacyjny w kwocie minus 12 mln zł. 
natomiast  w  roku  bieżącym  zakładamy nadwyżkę  operacyjną  w  kwocie  4  mln  zł.,  która 
pozwoli nam na zamknięcie tego roku budżetowego. Skarbnik dodał, że gmina nie może się 
zadłużać na wydatki bieżące np.: na cele związane z wynagrodzeniami, co miało miejsce w 
latach wcześniejszych. Wspomniał także, iż część oszczędności  rozpoczęto już w  dwóch 
ostatnich latach  i obecnie będzie to dalej kontynuowane.



        
Radny Bogdan Knopik  przypomniał wszystkim zebranym, że  budżet na 2011 został już 
przyjęty.  Stwierdził,  że spotkanie to jest  na wniosek dyrektorów,  bo nie potrafią sprostać 
nowym  oczekiwaniom założonym  budżecie. Zapytał  „czy my jako Komisja możemy coś 
w  tej  sprawie  zrobić?”  Oświadczył  ponadto:  „te  cięcia  finansowe  są  kosztem  dzieci  bo 
dotyczą ograniczania godzinowego biblioteki i innych placówek”, po czym zapytał „ czy to 
drastyczne ujęcie środków nie zawali nam całej oświaty?” 

Ad. 3
Przewodniczący Komisji Arkadiusz Adamczyk  zapytał dyrektorów szkół zaproszonych na 
Komisję,  jakie  mają  pomysły  na realizację  obniżonych  budżetów zgodnie  z  otrzymanymi 
planami finansowymi dotyczącymi placówkach oświatowych    w celu ich wykonania?

Pan Bogusław Żelazny Dyrektor SP Nr 3 przedstawił następujące propozycje:
redukcja etatów, łączenie klas, zmniejszenie dodatku motywacyjnego i funkcyjnego. Zabrakło 
ok. 300 tys. zł. 

Pan Aleksander Pyszny Dyrektor SP Nr 8 przedstawił następujące propozycje:
zmniejszenie  etatu w bibliotece  i  świetlicy,  zmniejszenie  etatów dla  pracowników obsługi 
(sprzątaczka, woźna),  ograniczenie opału i  energii,  zrezygnowanie  z:  płatnych zastępstw, 
stołówki   i  dodatku motywacyjnego.  Nie zabezpieczono środków na odprawy emerytalne. 
Zabrakło ok. 292 tys. zł.

Pani  Salomea  Morawin  Dyrektor  SP  Książenice  wskazała   następujące  propozycje: 
likwidacja  stanowisk  2  lub  3  osób,  ograniczenie  godzin  pedagoga  szkolnego  i  biblioteki, 
likwidacja etatu sprzątaczki, rezygnacja z dodatków: motywacyjny i  funkcyjny.   Zabrakło ok. 
113 tys. zł.

Pan Damian Gańczorz Dyrektor SP Palowice przedstawił następujące propozycje:
redukcja  godzinowa  świetlicy  i  biblioteki,  od  01.09  świetlica  zlikwidowana  całkowicie  zaś 
biblioteka  do  3  godzin  –   godziny  karciane,  zmniejszenie  dodatku  motywacyjnego. 
Nie zabezpieczono środków na odprawy emerytalne. Zabrakło ok. 100 tys. zł.

Pani  Grażyna  Fojcik  Dyrektor  SP  Przepędza  wskazała  następujące  propozycje: 
ograniczenie  godzin  świetlicy  –  od  września  zawieszona,  likwidacja  etatu  obsługi, 
ograniczenie  dodatków:  motywacyjny  i  funkcyjny,  ograniczenie  godzinowe  biblioteki, 
połączenie zajęć pomiędzy oddziałami plastyki i muzyki. Zabrakło ok. 166 tys. zł.

SP Stanowice – brak przedstawiciela.

Pani Anna Jasik Dyrektor SP Szczejkowice  wskazała następujące propozycje: obcięcie 
dodatku motywacyjnego, ograniczenie godzinowe obsługi administracyjnej    i  konserwatora. 
Nie zabezpieczono odpraw emerytalnych. Zabrakło ok. 100 tys. zł.

Pan Krzysztof  Kalinowski  Dyrektor  Gimnazjum Nr 2  wskazał  następujące propozycje: 
rezygnacja z biblioteki szkolnej, świetlicy i pedagoga, połączenie nauczania indywidualnego 
( warunki lokalowe nie pozwolą na łączenie klas ), zmniejszenie dodatku motywacyjnego. 
Nie zabezpieczono środków na urlopy zdrowotne oraz inne sytuacje  losowe,  które mogą 
wystąpić. Zabrakło ok. 130 tys. zł.

Pan Wojciech Włodarczyk Dyrektor Gimnazjum Nr 6  wskazał  następujące propozycje: 
obcięcie na bibliotece, świetlicy i pedagogu. Zabrakło ok. 112 tys. zł.

Pani  Anna  Bober  Dyrektor  ZS  Nr  1  wskazała  następujące  propozycje:  redukcja  etatu 
pedagoga  w  Gimnazjum  i  Szkole  Podstawowej,  zmiana  godzin  świetlicy  i  biblioteki, 
połączenie oddziałów z 3 do 2, zmniejszenie etatów, zatrudnienie stażystów, zmniejszenie 
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dodatków:  motywacyjny  i  funkcyjny,  ograniczenie  i  redukcja  etatów  obsługi  szkoły. 
Nie zabezpieczono odpraw emerytalnych. Zabrakło ok. 150 tys. zł.

Pani Jolanta Górecka Dyrektor ZS Nr 2  wskazała następujące propozycje: ograniczenie 
godzin świetlicy, od września zwolnienie sekretarki i nauczyciela, rezygnacja z dodatku za 
wychowawstwo,  łączenie  klas,  połączenie  nauczania  indywidualnego,  rezygnacja 
z pedagoga. Zabrakło ok. 300 tys. zł.

Pani Małgorzata Marciniak Dyrektor ZS Nr 3 wskazała tylko brakującą kwotę ok. 90 tys. zł.

Pani Grażyna Gola Dyrektor ZS Nr 4 wskazała następujące propozycje: obniżony dodatek 
motywacyjny  i  za  wychowawstwo,  obcięcie   godzin:  pedagoga  i  księgowej,  ograniczenie 
godzinowe świetlicy. Zabrakło ok. 200 tys. zł.

W zastępstwie Dyrektora SZ Nr 5 odczytano, że zabrakło 96 tys. zł.

Ad. 4
Wiesław Janiszewski Burmistrz G i M zauważył troskę dyrektorów szkół o swoje placówki 
ale stwierdził  także, że nie dostrzega tej kwestii  do końca. „Dlatego ból głowy zostaje dla 
Burmistrza”.  Wyjaśnił,  że pieniądze  nie  leżą gdzieś  indziej  na kupce,  z  której  można by 
dobierać, bo nie ma takiej możliwości. Gmina ma 31 jednostek i nie ma wyjątków. Dodał, że 
jako długoletni nauczyciel i dyrektor, wie że szkoły zamknąć nie można. Dyrektorzy dostali 
kwoty finansowe, które są niewystarczające bo sytuacja w 2011 r. jest wyjątkowa. Powtórzył 
słowa  Skarbnika,  że  nie  można  wydać  więcej  w  obszarze  wydatków bieżących  niż  jest 
w dochodach bieżących. Co sprawia, że wszyscy musimy się samoograniczać. Podziękował 
dyrektorom, którzy „wzięli  to sobie do serca i nie żalili  się, że starczy pieniędzy tylko  do 
września”. Oświadczył  również, iż żadna szkoła na dzień dzisiejszy nie będzie zamknięta. 
Prosił  aby  się  o  to  nie  martwić,  bo  na  podstawowe  rzeczy  szkole  wystarczy.  Podkreślił 
również i to, że do tej pory szkoły były cały czas mocno forowane. Przeczytał także liczby 
rocznych dopłat do szkół, których  nie pokrywa subwencja oświatowa.   Kwoty przedstawiały 
się one  następująco: 

SP Nr 3                       464,318 zł.
SP Nr 8 202,240 zł.
SP Książenice 461,529 zł.
SP Palowice 426,220 zł.
SP Przepędza 453,738 zł.
SP Stanowice 278,762 zł.
SP Szczejkowice 634,257 zł.
Gimnazjum Nr 2 992,009 zł.
Gimnazjum Nr 6 254,527 zł.
ZS Nr 1 848,928 zł.
ZS Nr 2               1,015,983 zł.
ZS Nr 3 563,072 zł.
ZS Nr 4 909,071 zł.
ZS Nr 5 154,184 zł.

Burmistrz   oparł  się  również  na  liczbach,  które  pokazują  koszt  jednego  ucznia  w danej 
placówce oświatowej:

SP Nr 3                     5,000 zł.
SP Nr 8 5,762 zł.
SP Książenice 9,561 zł.
SP Palowice                  11,572 zł.
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SP Przegędza               11,666 zł.
SP Stanowice 8,424  zł.
SP Szczejkowice         12, 736 zł.
Gimnazjum Nr 2 8,071 zł.
Gimnazjum Nr 6 7,142 zł.
ZS Nr 1 6,846 zł.
ZS Nr 2                      7,830 zł.
ZS Nr 3 5,786 zł.
ZS Nr 4 7,030 zł.
ZS Nr 5 7,161 zł.

Na podstawie ww. kwot Burmistrz  dokonał porównania ZS Nr 4 i ZS Nr 5     i podpowiedział, 
że  moglibyśmy  otrzymać  większe  subwencje  na  dwie  placówki  oświatowe  w  dzielnicy 
Dębieńsko  i  Czuchów  jeżeli  te  miejscowości  stały  by  się  sołectwami.  Podkreślił,  że 
subwencja wiejska jest większa od subwencji miejskiej. Burmistrz dodał, że przedstawione 
wcześniej   liczby  są  przerażające.  Dodał,   że  można  przez  4  lata   „przesiedzieć”  ale 
stwierdził,  że trzeba próbować.  Wspomniał   również o stołówkach,  które stały się bardzo 
medialne, mimo iż żadna decyzja nie została jeszcze podjęta. Kolejnym problemem, na który 
zwrócił uwagę to płace dla nauczycieli gdyż 75 procent kadry nauczycielskiej to nauczyciele 
dyplomowani czyli najdrożsi w utrzymaniu. Dlatego musi ustalić takie kryteria dla wszystkich 
placówek  oświatowych,  które  pozwolą  zredukować  brakujące  kwoty.  Pomysł  dotyczący 
rezygnacji  z  dodatku motywacyjnego  może się  okazać złym pomysłem bo w przyszłości 
może się okazać, że trzeba go będzie nadpłacić.  Brak pieniędzy powoduje, że musimy ten 
2011 rok przetrwać ale musimy też inwestować. Dzisiaj 25 procent budżetu przeznacza się 
na  inwestycje.  Obecnie  zostały  podpisane  umowy  na  ZS  Nr  3  i  Gimnazjum  Nr  2  na 
termomodernizację, a kwoty to: 5,200,000 zł. i 3,300,000 zł., druga kwota jest ze środków 
powiatowych.  Przypomniał  również o racjonalizacji  budżetu,  który obowiązuje od stycznia 
2010  r.,  co  znaczy,  że  wiedzieli  o  tym  wszyscy  dużo  wcześniej.  Burmistrz  Janiszewski 
poprosił aby to spotkanie dyrektorów zakończyć. Dodał, „ kto miał się wyżalić to już to zrobił, 
a kto tego nie zrobił  to jest mu wdzięczny”.  Oświadczył,  że nie będzie takiej  sytuacji,  że 
braknie nauczycielom na wypłaty,  a żadna ze szkół nie zostanie zamknięta. Podziękował 
Komisji  za  podjęcie  tematu  polityki  oświatowej  na  lata  2011-2014,  a  nie  bieżącej  jej 
działalności,  która  nie  może  być  formą  publicznej  dyskusji.  To  nie  zamach  na  szkoły, 
dyrektorów czy nauczycieli powiedział Burmistrz. Nadmienił także, że szkoły nie buduje się 
dla nauczycieli tylko dla uczni, a gdy ich zabraknie to je pozamykamy. 

Ad. 5 
Przewodniczący Komisji    zwrócił  się  do Burmistrza z  wnioskiem o złożenie  do końca 
marca polityki oświatowej gminy na lata 2011-2014, który został zaakceptowany jednogłośnie.

Radny Marek Profaska stwierdził, że troska o nasze dzieci spowodowała wiele dyskusji na 
temat  naszych  placówek  oświatowych.  Nie  wszystkie  informacje  były  prawdziwe  dlatego 
sprostowanie ich było bardzo potrzebne. 

Radny Bogdan Knopik  powiedział,  że to nie publiczna dyskusja,  a rozmowa o oświacie 
osób  zainteresowanych.  Dodał  również,  że  taki  budżet  jest  kosztem  dzieci,  wyrażając 
zaniepokojenie,  „nie będzie to w szkołach tak funkcjonować jak powinno, tak jak do tej pory, 
ponieważ zdjęto ze szkół 2,120,000 zł.” Wyliczył Burmistrzowi, iż sześć razy powiedział, że 
szkoły nie zostaną zamknięte „czy my się mamy z tego cieszyć? i  czekać do września!” 
Powiedział również, że dla niego najważniejszy jest byt dziecka, a dzieje się źle.  Poprosił 
Burmistrza o wskazanie dyrektorom obszarów gdzie mają szukać oszczędności? 

Wiesław Janiszewski  Burmistrz G i  M  odpowiedział  „od dzisiaj  radny Knopik  staje  się 
adwokatem wszystkich dyrektorów.” Następnie wytłumaczył, że jeżeli godzimy się na to, że 
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nie zamykamy szkół to musimy szukać oszczędności, dodał „dzisiaj żeby komuś dać, trzeba 
komuś  zabrać.”  Zadał  pytanie  czy  rezygnujemy  w  tym  przypadku  z  budowy  boiska 
sportowego w Dębieńsku?

Radny Bogdan Knopik zauważył, że na inwestycje planujemy 25 procent budżetu,   a nie 
mamy na szkoły! „ Myślę, że warto się zastanowić czy ma sens inwestować kosztem dzieci 
i szkół.”

Wiesław  Janiszewski  Burmistrz  G  i  M  wyjaśnił,  że  co  innego  są  wydatki  bieżące 
i dochody bieżące, a co innego są inwestycje. Dodał, iż ta demagogia radnego wprowadza 
w błąd uczestników spotkania. 

Andrzej Raudner w-ce Burmistrz G i M powiedział, „ zasłanianie się dobrem dziecka jest 
obrzydliwe.”  Dodał także, że z propozycji,  które zostały zaproponowane przez dyrektorów 
wiele z nich nie zostanie zaakceptowane bo one rzeczywiście godzą w ogólnie pojęte dobro 
dziecka. Poprosił także aby pozostawić ten problem fachowcom i nie martwić się. Poza tym 
zwrócił  się  do  radnego  Knopika  „pana  pomaganie  niech  polega  na  tym  żeby  nie 
przeszkadzać”.

Radny Artur Szwed  stwierdził, że najważniejsze są dziś dla niego zapewnienia Burmistrza 
o wynagrodzeniach dla nauczycieli. Dodał, że budżet w tym roku jest nietypowy i trzeba mieć 
nadzieje, że do 2014 roku sytuacja materialna w gminie się poprawi. Oświadczył, że lepiej 
wykształceni nauczyciele to lepiej wykształcone dzieci.

Wiesław  Janiszewski  Burmistrz  G  i  M  zauważył,  że  dyrektorzy  zrobili  większość 
i  zaproponowali  coś,  co  świadczy,  że  są  zdeterminowani,  a  więc  zaproponowali  zdjęcie 
dodatków  funkcyjnych,  motywacyjnych  i  wychowawczych.  Zdaniem  Burmistrza  dyrektor 
powinien otrzymać takie wynagrodzenie aby do sytuacji  takich jak dzisiaj  nie  dochodziło. 
Dyrektorzy podkreślił to osoby, które bezpośrednio odpowiadają przed Burmistrzem dlatego, 
że są przez niego zatrudniane i rozliczane.

Radny Ryszard Jonderko przekazał, iż pomimo, że nie jest członkiem KOKiS  przybył na to 
potkanie i bardzo się cieszy, że wszelkie kłamstwa, demagogie zostały dziś zdementowane, 
a   dyrektorzy  mogą  przekazać  w  szkołach  właściwe  informacje  dotyczące  placówek 
szkolnych i personelu.

Radny Ryszard Bluszcz  wspomniał, że są pewne pomysły na zagospodarowanie mienia 
w szkole, które mogą pomóc finansowo danym placówkom i jeżeli będzie zgoda Burmistrza 
to zostanie to zrealizowane.

Alojzy  Waniek  przedstawiciel  mieszkańców  powiedział,  że  to  dzisiejsze  spotkanie 
z dyrektorami szkół powinno się odbyć dużo wcześniej. Wyraził satysfakcję, iż to spotkanie 
utnie wszelkie spekulacje  i  nieprawdziwe  informacje jakie krążą po gminie.  Poinformował 
obecnych na Komisji, że jest przedstawicielem nowego stowarzyszenia Chrześcijański Ruch 
Samorządowy, w którym  występuje zapis związany z ochroną dzieci i rodziny. Następnie 
poprosił Burmistrza, że jeżeli mają być łączone szkoły, to aby przed realizacją tego zadania 
poinformować  wcześniej  społeczeństwo.  Ponadto  wyraził  swój  niepokój  związany 
z kuchniami w szkołach, prosząc Burmistrza  o ponowne przeanalizowanie budżetu gdyż jak 
stwierdził „najważniejsze w szkole są dzieci”.

Przewodniczący Komisji przedstawił dwa wnioski KOKiS, które dotyczą:

Przekazania  Komisji  do  końca  marca  koncepcji  polityki  oświatowej  gminy  na  lata 
2011-2014.
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Wskazanie  przez  Burmistrza,  które  propozycje  dyrektorów  szkół  nie  zostały 
zaakceptowane.

Wnioski zostały przyjęte  jednogłośnie 7 głosami „za”
Wiesław Janiszewski Burmistrz G i M poprosił aby KOKiS przygotowała swoją koncepcję 
polityki oświaty gminy na lata 2011-2014.

Przewodniczący Komisji zakończył pierwszą część Komisji i ogłosił 5 minut przerwy.

Przewodniczący Komisji  po przerwie rozpoczął drugą część posiedzenia Komisji, powitał 
dyrektorów przedszkoli oraz przedstawił przyjęty porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przedstawienie  przez  Skarbnika  Gminy  filozofii  budżetu  i  cięć  finansowych 

w przedszkolach.
3. Omówienie propozycji realizacji budżetów przez dyrektorów przedszkoli.
4. Wolne głosy i wnioski. 

Ad. 2
Zbigniew Wojtyło  Skarbnik G i  M  poinformował,  że w 2010 r.  był  niedobór  operacyjny 
w kwocie 4 mln zł. natomiast w 2011 r. zakładamy nadwyżkę operacyjną w kwocie 4 mln zł., 
co się wiąże z tym, że od roku 2014 obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia zgodnie 
art.  243 ustawy o finansach publicznych,  którego gmina na dzień dzisiejszy  nie  spełnia. 
Te składniki  wynikają  z Wieloletniej  Prognozy Finansowej,  która się będzie składać z lat 
2011,2012 i 2013.  Co do oszczędności to dotyczy nie tylko pl. oświatowych ale wszystkich 
jednostek organizacyjnych,  które są w strukturach gminy.  Dodał  także, iż przedstawiciele 
przedszkoli otrzymali odpowiednie plany finansowe placówek.

Ad. 3
Przewodniczący  Komisji  Arkadiusz  Adamczyk   zapytał  dyrektorów  przedszkoli 
zaproszonych na Komisję, jakie mają pomysły na realizację obniżonych budżetów zgodnie 
z  otrzymanymi  planami  finansowymi  dotyczącymi  placówkach  oświatowych  w  celu  ich 
wykonania?

Pani  Monika  Sobieska  Dyrektor  Przedszkola  Nr  1  wskazała  następujące  propozycje: 
skrócenie  godzin  przedszkola  o  1  godz.,  obcięcie  etatów  dla:  pedagoga,  psychologa 
i rehabilitanta, ograniczenie gimnastyki korekcyjnej z 2 do 1 godz., oraz   z dwóch oddziałów 
popołudniowych utworzyć tylko jeden, likwidacja dodatków motywacyjnych. Po zastosowaniu 
takich rozwiązań wyszło na zero.

Pani Katarzyna Kubecka Dyrektor Przedszkola Nr 3  wskazała następujące propozycje: 
obcięcie  godzin  dla  personelu  administracyjno-obsługowego,  skrócenie  liczby  godzin 
gimnastyki korekcyjnej z 2,5 do 1 godz., a od września całkowita likwidacja, od września nie 
dokonać  naboru  na  dzieci  w  wieku  3  i  4  lat,  likwidacja  dodatków  motywacyjnych.  Po 
zastosowaniu takich rozwiązań brakuje ok. 30 tys. zł. na płace i pochodne.

Pani Iwona Palarz Dyrektor Przedszkola Nr 6 wskazała następujące propozycje: 
obcięcie  liczby  godzin  w  sekretariacie  i  obsłudze  administracyjnej,  likwidacja  gimnastyki 
korekcyjnej, likwidacja dodatków motywacyjnych. Po zastosowaniu takich rozwiązań wyszło 
na zero. Taka sytuacja powoduje, że nie będzie realizowana podstawa programowa, a dzieci 
nie  będą wychodziły  na podwórko w związku z brakiem odpowiedniej  ilości  osób do ich 
zabezpieczenia.

Pani Bożena Kaszek Dyrektor Przedszkola Nr 7 wskazała następujące propozycje:
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obcięcie  godzin  na  obsługę,  redukcja  etatów  pomocy  kuchennej,  likwidacja  gimnastyki 
korekcyjnej  i  dodatków  motywacyjnych,  pomniejszenie  liczby  oddziałów  z  4  do  3. 
Po zastosowaniu  takich rozwiązań wyszło,  że brakuje  ok.  3  tys.  zł.,  zaś w przypadku  4 
oddziałów ok. 25 tys. zł.
Pani  Ewa  Zaremba  Dyrektor  Przedszkola  Nr  8  obejmuje  Dębieńsko  Wielkie 
i  Dębieńsko  Stare,  które  stanowią  5  oddziałów  i  wskazała  następujące  propozycje: 
ograniczenie  czasu  pracy  pracownikom  obsługi  i  administracji,  likwidacja  dodatku 
motywacyjnego,  od września  likwidacja  1 oddziału,  dwóm nauczycielom nie przedłużenie 
umów,  ograniczenie  czasu  pracy  przedszkola  o  1  godz.,  likwidacja  stanowiska   woźnej 
i pomocy kuchennej. Po zastosowaniu takich rozwiązań brakuje ok. 30 tys. zł.

Pani  Gabriela  Grochla  Dyrektor  Przedszkola  Nr 10  wskazała  następujące  propozycje: 
skrócenie  czas pracy pracownika  obsługi,  od września  skrócenie  czasu pracy oddziałów 
łącznie o 12,5 godziny tygodniowo i likwidacja jednego oddziału integracyjnego, skrócenie 
czasu pracy logopedy  i psychologa, likwidacja stanowiska woźnej i dodatku motywacyjnego. 
Obecnie przedszkole posiada 7 oddziałów  i zapewnia opiekę dzieci od 6 miesięcy do 3 lat 
(dzieci specjalnej troski). Po zastosowaniu powyższych rozwiązań brakuje 20 tys. zł.

Radny Ryszard Bluszcz zapytał, które przedszkola w gminie zajmują się dziećmi specjalnej 
troski?

Pani Gabriela Grochla  odpowiedziała, że są to przedszkola nr 1 i 10, dodała również, że 
obecna kwota finansowa pozwoli zatrzymać tylko te dzieci, które już są.

Pani Teresa Rauk Dyrektor Przedszkola Nr 11 wskazała następujące propozycje: obcięcie 
godzin  pracownikom  obsługi,  likwidacja  dodatku  motywacyjnego,  a  od  lipca  likwidacja 
jednego oddziału. Po zastosowaniu powyższych rozwiązań brakuje ok. 69 tys. zł.

Pani Urszula Dziewior Dyrektor Przedszkola w Bełku wskazała następujące propozycje: 
skrócenie  czasu  pracy  o  1  godz.  dziennie,  likwidacja  jednego  oddziału  i  woźnej,  nie 
przyjmowani dzieci w wieku 3 lat, od 31 stycznia likwidacja jednego stanowiska pracy, a od 
1 lipca zmniejszenie liczby godzin w oddziałach. Po zastosowaniu takich rozwiązań wyszło 
na zero.

Ad. 4
Ogólne wnioski i konkluzje dyrektorów:

- mniejsza ilość dzieci nie przekłada się na mniejsze kwoty związane  z utrzymaniem 
placówki  (media itp.),

- oddział na ul. Lipowej w Czerwionce będzie zlikwidowany,
- przedszkole w Bełku jest w złym stanie technicznym,
- nie  będzie  realizowana  w  pełni  podstawa  programowa  bo  dzieci  nie  będą 

wyprowadzane na podwórko z powodu małej liczby opiekunów,
- przedszkole nr 6 i 11 mają lokatorów, a brak liczników sprawia, że trudno oszczędzać 

bo lokatorzy mają ryczałt.

Przewodniczący  Komisji  zapytał,  jaka  liczba  dzieci  na  dzień  dzisiejszy  może  zostać 
przyjęta w poszczególnych placówkach?

Przedszkole Nr 10    -          7 
Przedszkole N 1    - ?
Przedszkole Nr 3   - 0
Przedszkole Nr 6    - 0
Przedszkole Nr 7   - 0
Przedszkole Nr 8    -       Dębieńsko Stare 3, Dębieńsko Wielkie 8 osób
Przedszkole Nr 11   - 0
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Przedszkole w Bełku  -          0

Radny Artur Szwed wyraził swój niepokój, że rodzice, którzy  nie będą mieli gdzie zostawiać 
swoje dzieci zaczną emigrować z naszej gminy. Ponadto zgłosił wniosek aby nie skracać 
godzin urzędowania przedszkoli.

Zbigniew Wojtyło Skarbnik G i M przypomniał, że gmina ma 31 jednostek organizacyjnych, 
a oszczędzanie dotyczy wszystkich. Obecnie gmina jest zadłużona na 38 mln zł. i w związku 
z tym nie spełniamy wskaźnika z nowej ustawy o finansach publicznych, co powoduje, że 
jeżeli nie wykonamy tych ruchów to nie uchwalimy kolejnych budżetów w ogóle.

Przewodniczący  Komisji  przypomniał,  że  oszczędzanie  w  zakresie  obcięcia  dodatków 
motywacyjnych nie zostało zaakceptowane przez Burmistrza i trzeba będzie szukać innych 
oszczędności.  Ponadto  zapytał  czy  przedszkola  nr  1  i  10  jako  oddziały  integracyjne 
przygotowane  do  przyjmowania  dzieci  specjalnej  troski  mogą  przenieść  swój  ciężar 
odpowiedzialności na inne przedszkola?

 Odpowiedź dyrektorów była jednoznaczna, że jest to niemożliwe.

Radny Ryszard Bluszcz powiedział, że te dwa przedszkola powinny zostać nie ruszane pod 
względem  finansowym  ze  względu  na  ich  szczególne  przeznaczenia  jakie  mają  do 
spełnienia.

Radny  Bogdan  Knopik  zauważył,  że  obcięcie  środków  finansowych  na  przedszkola 
i  wynagrodzenia  ma bezpośredni  wpływ  na to  ile  przedszkole  przyjmie  dzieci  i  w jakich 
godzinach  te  placówki  będą  czynne.  Poprosił  aby  zaprotokołować  „mam  wrażenie,  że 
nauczyciele w szkołach zarabiają za dużo na podstawie tego, co było mówione wcześniej.”

Przedstawiciel mieszkańców Pan Alojzy Waniek przypomniał, że przedszkole to zadanie 
własne gminy. Jeżeli wystąpi problem to rodzice zgłoszą to do Rzecznika Praw Dziecka, co 
spowoduje kolejny problem w gminie oświadczył Pan Waniek.

Przewodniczący  Komisji  podziękował  wszystkim  dyrektorom  za  przedstawienie  swoich 
spostrzeżeń i uwag. Ponadto przypomniał wniosek jaki został złożony   w I części spotkania 
w sprawie złożenia polityki  oświaty gminy  na 2011-2014 rok do końca marca br. oraz II 
wniosek złożony przez  radnego Ryszarda Bluszcza na podstawie, którego:

KOKiS zwraca się z prośbą do Burmistrza o podjęcie działań dla przedszkola nr 1 i 10 
o utrzymanie oddziałów integracyjnych w tych placówkach.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 7 głosami „za”

Przewodniczący Komisji zakończył drugą część Komisji i ogłosił 5 minut przerwy.

Przewodniczący Komisji po przerwie rozpoczął trzecią część posiedzenia Komisji, powitał 
prezesów klubów sportowych oraz przedstawił przyjęty porządek obrad:

1. Zapoznanie  się  z  oczekiwaniami  finansowymi  i  remontowymi  prezesów  klubów 
sportowych w 2011 r. 

2. Jak zmniejszony budżet MOSiR-u wpłynie na poszczególne kluby sportowe.
3. Przedstawienie założeń konkursowych na 2011 rok.
4. Wolne głosy i wnioski

Przewodniczący Komisji  Arkadiusz  Adamczyk przypomniał,  że po raz pierwszy  dzięki 
nowej ustawie o sporcie zmienia się sposób dotowania klubów sportowych gdzie nie będzie 
podziału na działalność młodzieżową i seniorów. W tym roku dofinansowuje się generalnie 
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działalność klubu.  To prezesi będą decydować jakie zadania z tej dotacji  realizować i  co 
będą chcieli finansować.

Ad. 1
Przewodniczący  Komisji  Arkadiusz  Adamczyk  Prezes  Klubu  Sportowego  Piast 
Leszczyny.  Klub  prowadził  zajęcia  piłki  nożnej  w  4  grupach  z  czego  2  brały  udział 
w rozgrywkach. W 2011 r. klub chciałby prowadzić zajęcia w tych samych grupach natomiast 
niektóre  z  nich  zostaną  zreorganizowane.  Propozycje  remontowe  dotyczyły 
termomodernizacji  budynku  klubu  sportowego  poprzez  ocieplenie  i  wymianę  stolarki 
okiennej.  Prezes  zaproponował  włączenie  przedmiotowego  budynku  do  programu 
termomodernizacji w ramach WFOŚiGW. Kwota ok. 40 tys. wystarczy na bieżące wydatki.

Pan  Adam  Szczęsny  Prezes  KS  Płomień  Czuchów  powiedział,  że  chce  uczestniczyć 
w rozgrywkach  4  drużynami.  Wnioskował  o  zakup  kontenera   sanitarno-biurowego  wraz 
z urządzeniami związanymi z podłączeniem do kanalizacji,  który będzie przeznaczony dla 
sędziów.

Pan Władysław Mołdrzyk Prezes LKS Ruch Stanowice  powiedział,  że do tej pory klub 
posiadał  3  drużyny,  co  chce  utrzymać.  Zaś,  co  do  inwestycji  chce  połączyć  centralne 
ogrzewanie pomiędzy pomieszczeniami klubu sportowego, a OSP Stanowice, które znajdują 
się w jednym budynku.

Pan Mirosław Krupa Prezes LKS Borowik Szczejkowice poinformował, że w tym sezonie 
klub chce grać 3 drużynami. Prezes zwrócił uwagę na zły stan boiska, na którym rozgrywają 
się zarówno rozgrywki jak i treningi w związku z brakiem innych możliwości. 

Pan  Roman  Herdzina  Prezes  LKS  Dąb  Dębieńsko  poinformował,  że  klub  posiadał 
4 drużyny, które chce utrzymane w roku bieżącym.

Pan  Grzegorz  Kubasa  Prezes  KS  Unia  Książenice  poinformował,  że  klub  posiada 
1 drużynę, którą chce utrzymać również w tym roku, a dodatkowo zgłosi drużynę trampkarzy. 
Prezes  podkreślił,  że  obecnie  boisko  sportowe  znajduje  się  na  terenie  prywatnym,  co 
wymaga  uregulowania  prawnego  w  postaci  przejęcia   przez  gminę  lub  zamianę  działek 
w celu posiadania obiektu sportowego na mieniu gminnym. 
Pan  Stanisław  Kaczmarczyk  Prezes  LKS  Czarni  Przegędza  poinformował,  że 
w  ostatnim  czasie  zostało  wyremontowane  ogrodzenie  i  ławki.  W  tym  roku  klub  chce 
reaktywować  grupę  seniorów  zlikwidowaną  w  2010  r.  Na  obecne  potrzeby  wystarczy 
13 tys. zł.

Pan Marcin Janużyk Prezes LKS Orzeł Palowice poinformował, że posiada   2 drużyny jak 
w ubiegłym roku. Zgłosił, że w rejonie płyty boiska sportowego znajdują się 3 drzewa, których 
stan zagraża bezpieczeństwu osób przebywających w ich rejonie na obiekcie sportowym. 
Ponadto płyta boiska jest w fatalnym stanie i wymaga remontu.

KOKiS zwraca się z wnioskiem  za pośrednictwem Burmistrza do MOSiR-u  o wycinkę 
drzew w rejonie obiektu sportowego, które stanowią zagrożenie dla ich uczestników.

Wniosek Komisji został przegłosowany jednogłośnie 7 głosami „za”

Przedstawiciel LKS Bełk  poinformował, że klub posiada 3 drużyny, które chce utrzymać. 
Zaś, co do obiektów to stara część  budynku sportowego jest w złym stanie technicznym.

Pan  Bogusław  Kotwa  Prezes  UKS  6  Polho  Czuchów  poinformował,  że klub  działa 
w Gimnazjum nr 2 i posiada drużyny w 3 kategoriach wiekowych. Rozgrywki odbywają się 
w lidze wojewódzkiej mimo, iż może grać w II lidze ale brakuje na to  środków. Klub jest 
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związany z ministerstwem sportu i Gimnazjum na prowadzenie gimnazjalnego ośrodka piłki 
ręcznej, na co posiada dotację z ministerstwa.

Pan  Michał  Cichoń  Prezes  KS  Skoczek  poinformował,  że  klub  posiada  3  drużyny. 
Zapotrzebowanie to ok. 12 tys. zł.

Ad. 2
Pan  Alojzy  Klasik  Dyrektor  MOSiR-u  poinformował  wszystkich  obecnych,  iż  MOSiR 
zarządza wszystkimi obiektami sportowymi,  na których działają prezesi. W roku bieżącym 
podobnie jak w latach ubiegłych będzie utrzymywał, dokonywał przeglądów  i usuwał awarie. 
Dyrektor zaapelował o rozsądne korzystanie z wody i mediów, za które trzeba sporo płacić. 
Podkreślił  także,  że  dojdą  również  koszty  związane  z  utrzymaniem  nowego  obiektu 
sportowego w dzielnicy Dębieńsko.

Pan  Zenon  Gorzowski  Kierownik  MOSiR  –u  potwierdził,  iż  na  bieżące  utrzymanie 
gospodarcze środków powinno wystarczyć.

Komisja zwraca się z wnioskiem do Burmistrza o ewentualne przesunięcie środków 
w budżecie,  zaoszczędzonych w wyniku przetargu na realizację boiska sportowego 
w Dębieńsku na zakup niezbędnego sprzętu do jego utrzymania w kwocie  150 tys. zł.

Wniosek Komisji został przegłosowany jednogłośnie 7 głosami „za”

Komisja  zwraca  się  z  wnioskiem  do  Burmistrza   poprzez  Wydział  Inwestycji 
o wykonanie wstępnego kosztorysu na  wykonanie fundamentów pod krzesełka na 
boisku sportowym w Dębieńsku na 100 siedzisk.

Wniosek Komisji został przegłosowany jednogłośnie 7 głosami „za”

Ad. 3
Pan Jan Grzegorzyca  Wydział  Rozwoju  poinformował  o nowych  założeniach  konkursu 
dotacyjnego.  Wspomniał,  że w związku z likwidacją  Biura Polityki  Społecznej  działalność 
związana z dotacjami jest realizowana w Wydziale Rozwoju na ul. Rostka w Czerwionce. 
Wspomniał  także  o  zmianie  składu  osobowego  Komisji  dotującej  i  kontrolującej. 
Przypomniał, że na sport dotacyjny przewidziano  kwotę 205 tys. zł. Pierwszy konkurs będzie 
ogłoszony 22 stycznia br. zgodnie z uchwałą dotyczącą trybów  finansowani  kultury fizycznej 
i sportu. 

Ad. 4
Radny  Bogdan  Knopik  zapytał  Dyrektora  MOSiR-u  jakie  są  oszczędności,  co  do  płac 
i ilości osób zatrudnionej w tej jednostce?

Pan Alojzy  Klasik  Dyrektor  MOSiR-u  odpowiedział,  że został  utrzymany stan osobowy 
natomiast po spotkaniu załogi zdecydowano się na zmniejszenie wynagrodzeń o 5% stawki 
zasadniczej. Pomimo to na wydatki brakuje ok. 60 tys. zł. 

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołował: 
Tadeusz Zientek                   

     Przewodniczący Komisji

   radny Arkadiusz Adamczyk
     

10


	Ad. 2

