
Protokół Nr 2 

z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 29 stycznia 2015 r. 

Stwierdza się prawomocność posiedzenia komisji. 

Obecni wg listy obecności tj. 7/7 członków. W posiedzeniu komisji udział wzięli: p. M. 

Lejkowska – Dyrektor PP w Kolonowskiem, p. I. Kałuża – Dyrektor PP w Staniszczach 

Wielkich, p D. Drzymała – Grzesik – Z-ca Dyrektora PSP w Staniszczach Małych i p. S. Kurek 

– Z-ca Dyrektora PSP w Kolonowskiem 3 oraz p. E. Wiśniewska – ref. Urzędu Miasta i Gminy 

w Kolonowskiem. 

Pani K. Gotwald – przewodnicząca komisji przywitała obecnych, przedstawiła tematykę 

posiedzenia. Proponuje omówienie spraw związanych z rekrutacją dzieci do przedszkola, 

oddziałów przedszkolnych oraz projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru. 

Pan N. Koston – burmistrz, rekrutacja do przedszkoli przebiega dwuetapowo. Kryteria I etapu 

są określone ustawowo, zaś kryteria II etapu określa rada. Proponowane kryteria II etapu 

rekrutacji są podobne do stosowanych w gminach sąsiednich. Przedstawione kryteria zostały 

ustalone, wypracowane przy współudziale z dyrektorami przedszkoli. 

Pan M. Czupała – w kryterium zapisano rodzice pracujący w pełnym wymiarze czasu pracy, a 

co z rodzicami pracującymi na część etatu. Określenie mówiące o wymiarze czasu pracy należy 

wykreślić. Może być również taki przypadek, że matka wróci do pracy po macierzyńskim lub 

wychowawczym, a na dzień rekrutacji nie pracuje. Proponuje aby dopisać, że oświadczenie o 

pracy zawodowej ma określać termin: na dzień 1 września. Prosi o informację jaka jest liczba 

dzieci. Dane otrzymane dzisiaj są inne od tych otrzymanych wcześniej. Z danych wynika, iż 

mamy mniej miejsc,  w stosunku do liczby dzieci, licząc również trzylatków. 

Burmistrz – ogółem mamy 125 miejsc w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych. Nie 

możemy rozpatrywać wniosków rekrutacji z podziałem na miejscowości lecz łącznie. W 

przypadku, gdy miejsc w danym przedszkolu brakuje, gmina kieruje dzieci do przedszkola w 

miejscowości sąsiedniej, zapewniając dowóz. 

Pan M. Czupała – w Staniszczach Małych i w Spóroku mamy łącznie 12 pięciolatków i 20 

czterolatków, łącznie 32 dzieci. Proponuje rozeznać sprawę liczby dzieci, chętnych do 

przedszkola w Spóroku. Czy opłaca się robić punkt przedszkolny w przypadku małej liczby 

dzieci w Spóroku, gdy mamy pomieszczenie świetlicy w budynku przedszkola w Staniszczach 

Wielkich.. Uważa, że należy rozpatrzyć możliwość wykorzystania tej sali jako zabezpieczenie 

na potrzeby przedszkola. Dzieci do przedszkola z innych miejscowości i tak musimy dowozić. 

Pani K. Bajsarowicz-Spałek – uważa, iż pomysł przeznaczenia sali na potrzeby przedszkola jest 

dobry tym bardziej, że przedszkole dysponuje odpowiednio dostosowaną kuchnią. 

Pani J. Urbańczyk – obecnie zapisano 17 dzieci do udziału w projekcie (w tym 2 latki). W 

świetlicy również jest kuchnia, którą można wykorzystać. 

Pani J. Kłopotowska – od rodziców dzieci ze Spóroka niejednokrotnie słyszała, że mieszkańcy 

Spóroka są zawsze pomijani. Propozycja usytuowania punktu przedszkola w Spóroku jest 

dobra. 



Burmistrz – w najbliższym czasie zajmiemy się sprawą ewentualnego uruchomienia punktu 

przedszkolnego. Jeżeli weźmie się Staniszcze Małe i Spórok, to łączna liczba dzieci stanowi 

dwa oddziały. Gmina ma obowiązek zapewnić miejsca w przedszkolu dla wszystkich 

pięciolatków. Również w tym roku czterolatki mają prawo skorzystać z oferty przedszkolnej. 

Dla tych roczników musimy zagwarantować miejsca w przedszkolu. 

Pani K. Gotwald – prosi o opinię dyrektorów odnośnie zaproponowanych kryteriów w uchwale. 

Pani M. Lejkowska – problemy pojawiają się w przypadku uzyskania przez dziecko równej 

liczby punktów w trakcie rekrutacji. Co należy wtedy zrobić jest trudno określić. Miała taki 

przypadek w roku ubiegłym. Musiała dokonać wyboru i wybrała dziecko starsze. 

Burmistrz – rekrutacja według nowych zasad, która była przeprowadzona w roku ubiegłym 

wywołała niezadowolenie, nieporozumienia. Obecne zasady rekrutacji są gorsze od zasad 

stosowanych wcześniej. Wcześniej zasady rekrutacji prowadziła komisja wspólna dla 

wszystkich przedszkoli, teraz każde przedszkole prowadzi nabór oddzielnie. Rocznie gmina 

dopłaca 1,2 mln. zł do przedszkoli. Otrzymujemy dofinansowane z budżetu państwa na godziny 

ponadwymiarowe (powyżej 5 godz.). 

Pani D. Grzesik – Drzymała – prosi aby unormować w uchwale sprawy zabezpieczenia miejsc 

dla 5 i 4 latków bezwzględnie. Należy przypomnieć, że w rekrutacji nie biorą udziału dzieci, 

które już chodzą do tego przedszkola. W Staniszczach Małych oddział liczy 25 miejsc, 9 dzieci 

wchodzi z automatu, mamy 12 pięciolatków i zostają 4 miejsca dla 4 latków. 

Burmistrz – proponuje aby to kryterium zapisać jako odrębny paragraf i określić, że niezależnie 

od przeprowadzonego naboru 5 i 4 latki mają zapewnione miejsce w przedszkoli. Możliwe, że 

zapis ten zostanie zakwestionowany przez nadzór Wojewody. Natomiast w zarządzeniu, gdzie 

określono zasady rekrutacji dopisać punkt, że w przypadku równej liczby punktów zdobytych 

w naborze o przyjęciu dziecka do przedszkola rozstrzyga losowanie. 

Jeżeli chodzi o projekt uchwały w sprawie dodatków do wynagrodzeń nauczycieli, to proponuje 

zmienić wysokość dodatku motywacyjnego z 26 zł, 29, zł na 120 zł. Obecnie jeżeli 

wynagrodzenie nauczyciela nie odpowiadało określonej średniej płacy, którą musi uzyskać to 

nauczycielowi wypłacany jest dodatek wyrównawczy. W przypadku gdy zwiększymy dodatek 

motywacyjny wysokość średniej płacy ulegnie podwyższeniu i nie będzie trzeba wypłacać 

wyrównania. Nie spowoduje to zwiększenia kosztów płacowych. 

Pan M. Czupala – należy dopisać przy kwocie „miesięcznie”, gdyż z tego zapisu nie wiadomo 

za jaki okres. 

Pani K. Gotwald – prosi o informację odnośnie wniosku o dofinansowanie zakupu alkomatu 

dla policji oraz wniosku Opolskiej Fundacji Filmowej w Opolu. 

Burmistrz – fundacja prosi gminę o wsparcie finansowe w realizacji projektu promującego 

walory przyrodniczo, turystyczne gminy w formie realizacji filmu dokumentalnego. Koszt 

przygotowania, produkcji, promocji 25 minutowego filmu wynosi 40.000 zł. Z wnioskiem o 

pomoc finansową również wystąpił Komisariat policji na zakup alkomatu, koszt ogółem 2.900 

zł. Z uwagi na pewne trudności finansowe gminy proponuje negatywne rozpatrzenie spraw. 

Pan M. Czupała – sprawę fundacji przekazać przedsiębiorcom tym, którzy zajmują się np. 

spływami, posiadają przystanie. 



Pani A. Rathmann – wyprzedzając pytanie o pomoc finansową dla Stowarzyszenia Siedlisko 

pragnie poinformować, że radca pracy wskazał formę prawną na podstawie której można 

udzielić stowarzyszeniu pomoc finansową. Z uwagi, iż sytuacja finansowa gminy jest trudna 

nie jesteśmy w stanie obecnie pomóc stowarzyszeniu. 

Burmistrz – do sprawy wrócimy w m-cu maju. Prawdopodobnie stowarzyszenie przystąpi do 

jakiegoś programu i będzie nas prosiło o środki w wysokości 10.000 zł. 

Pan K. Wacławczyk – został dokonany coroczny przegląd straży pożarnych. Prosi aby komisja 

jedno z posiedzeń poświęciła straży. 

Pani K. Gotwald – proponuje głosowanie projektów uchwał wraz ze zmianami, głosowano za 

– jednogłośnie. Prosi również o głosowanie odnośnie negatywnego rozpatrzenia wniosku 

fundacji filmowej, głosowano: za – jednogłośnie oraz negatywnego rozpatrzenia wniosku 

policji, głosowano: za – jednogłośnie. 

Na zakończenie posiedzenia komisji, przewodnicząca przekazała członkom komisji plan pracy. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

Protokółowała. 

M. Bednorz 

Przewodnicząca Komisji 

Katarzyna Gotwald 


