
P r o t o k ó ł  Nr 4 

z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 15 maja 2015 r. 

Stwierdza się prawomocność posiedzenia komisji. 

Obecni wg listy obecności tj. 6/7 członków komisji, nieobecna p. J. Urbańczyk. Na 

zaproszenie przewodniczącej komisji w posiedzeniu udział wzięła p. K. Pach – prowadząca 

„Kącik Malucha” w Kolonowskiem. 

Pani K. Gotwald – przewodnicząca komisji przedstawiła porządek posiedzenia komisji w tym 

rozpatrzenie pisma p. K. Pach w sprawie zmiany uchwały odnośnie dotowania przez gminę 

kącika malucha. Z uwagi na obecność p. K. Pach proponuje zmianę kolejności omawianych 

spraw. 

Pani K. Pach – wystąpiła z wnioskiem do przewodniczącego rady o zmianę zapisu uchwały w 

sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub 

kluby dziecięce, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Kolonowskie przez 

wykreślenie zapisu, „kwota dotacji ulega zmniejszeniu o pozyskane przez podmiot 

prowadzący środki z programów pomocowych”. Pragnie poinformować, iż do kącika 

uczęszcza 15 dzieci, w tym nawet dzieci 6-cio miesięczne. Z uwagi na fakt, iż przy małych 

dzieciach jest dużo roboty, w tym przewijanie, karmienie itp. do pomocy zatrudnia 3 osoby. 

W roku ubiegłym udało się zdobyć dodatkowe środki na prowadzenie kącika. Rodzice 

korzystali z tej formy pomocy jak również z dotacji gminy. W roku bieżącym również złożyła 

wniosek do projektu o dodatkowe środki zewnętrzne. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie 

i tak na każde dziecko udało się zdobyć dodatkowe 244 zł. Jeżeli dotacja gminy w wysokości 

300 zł zostanie pomniejszona o kwotę 244 zł, jak mówi uchwała, to faktycznie gmina dopłaca 

jedynie 56 zł. W związku z tym prosi o pozytywne rozpatrzenie wniosku o zmianę zapisu 

uchwały. Po zmianie uchwały rodzice będą mogli skorzystać i ich opłata będzie zmniejszona 

o środki gminy300,00 zł jak również środki zewnętrzne 244,00 zł. Informację, że otrzymam 

wsparcie finansowe otrzymałam w kwietniu. Koszt dziecka w żłobku na 8 godzin to kwota 

885 zł plus ok. 100 zł (5 zł za posiłek) za wyżywienie. 

Pan M. Czupała – mamy jedynie 125 miejsc w przedszkolach. Gmina finansuje wszelkie 

koszty, które również ponosi osoba prywatna prowadząca kącik. Jak wykazała prowadzona 

rekrutacja do przedszkoli, dzieci mamy więcej aniżeli miejsc. Należy wspomóc młodych 

rodziców, nie ograniczać możliwości podjęcia przez nich pracy. Gmina dotując kącik jest w 

lepszej sytuacji niż gdyby dodatkowo prowadziła taką jednostkę. Uważa, że wniosek 

uwzględnia potrzeby rodziców, których dochody są niejednokrotnie niskie. Dlaczego mają 

być pomniejszone środki dotacji o środki, które pochodzą z zewnątrz, zostały zdobyte przez 

prowadzącą żłobek, która wykazała się inicjatywą. Koszt za żłobek jest dużym obciążeniem 

dla rodziców, w przypadku zdobycia dofinansowania, opłata ulega pomniejszeniu o 

dodatkowe środki, w tym przypadku o 244 zł. 

Pani K. Bajsarowicz-Spałek – miała uwagi co do wcześniejszej zmiany uchwały w sprawie 

wysokości dotacji, lecz jak można o czymś dyskutować bez jakichkolwiek danych 

dotyczących chociażby kosztów prowadzenia żłobka, kosztów jakie ponoszą rodzice. Teraz 

wie, że rodzic na dziecko płaci 885 zł plus wyżywienie. 



Pani K. Pach – jeżeli chodzi o sprawozdania odnośnie kosztów prowadzenia kącika, to 

informacje takie są składane do urzędu. Może dzisiaj odpowiedzieć na wszelkie pytania 

związane z działalnością kącika. Uważa, że rodzice powinni skorzystać z dopłat 

zewnętrznych, zapis uchwały należy zmienić. 

Pani J. Kłopotowska – proponuje dopłatę w wysokości 250 zł niezależnie od finansowania z 

zewnątrz.  

W trakcie dyskusji nad zmianą zapisu uchwały p. J. Kłopotowska wycofała swój wniosek. 

Pani K. Gotwald – chyba wszystko zostało już powiedziane, proponuje głosowanie wniosku; 

kto jest za zmianą zapisu uchwały, co zostało określone we wniosku p. K. Pach : głosowano: 

za – 5, wstrzymujący się – 1. 

Pani K. Gotwald – wystąpiła do rady z wnioskiem o rozbudowę istniejącego przedszkola w 

Kolonowskiem o dodatkowy oddział przedszkolny, wniosek stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. Wniosek argumentuje tym, że jak wykazała rekrutacja do przedszkoli oraz dane 

dotyczące liczby urodzeń najwięcej dzieci w kolejnych latach będzie w Kolonowskiem. 

Niecelowe zatem jest tworzenie punktu w Spóroku, czy też rozbudowa przedszkola w 

Staniszczach Wielkich. Prognozowany roczny koszt utrzymania oddziału 25 osobowego to 

koszt 74.124,52 zł. 

Pan N. Koston – burmistrz, w kolejnych latach w Kolonowskiem jest więcej dzieci aniżeli 

miejsc. Wprowadzona reforma szkolna w dużej mierze spowodowała zamieszanie, co nie 

zmienia faktu, że miejsc jest mniej niż dzieci. Żeby podjąć decyzję o rozbudowie, rada musi 

podjąć decyzję o tej inwestycji. Musimy zlecić wykonanie dokumentacji. Dopiero w 

przyszłym roku jest możliwość realizacji inwestycji. Może na to zadanie będziemy mogli 

zdobyć środki unijne. Trudny jest problem doszacowania liczby dzieci. Do końca nie znamy 

liczby przyszłych trzylatków. Nie da się dokładnie doszacować ile dzieci będzie za kilka lat. 

Na dokumentację w budżecie mamy 15.000 zł. Jeżeli chodzi o koszt utrzymania oddziału to 

myśli, że koszt będzie znacznie wyższy. 

Pani K. Bajsarowicz-Spałek – jest to ważna decyzja, należy rozpatrzyć wszystkie argumenty, 

aby wydać 250.000 zł trzeba się dobrze zastanowić. Jak słyszy to są pojedyncze wolne 

miejsca w przedszkolach. 

Pan M. Czupała – dwa kolejne lata pokazują, że dzieci jest więcej niż miejsc w 

przedszkolach. W kolejnych lata w poszczególnych miejscowościach liczba dzieci wynosi: 

Staniszcze Małe: 26, 31, 30, Staniszcze Wielkie: 23, 26, 24, Fosowskie: 20, 21, 23, 

Kolonowskie: 68, 61, 80. Docelowo, zgodnie z ustawą gmina winna zabezpieczyć miejsca w 

przedszkolach dla wszystkich trzylatków. 

Pani K. Bajsarowicz-Spałek – obiekt w Staniszczach Wielkich jest nie wykorzystany. Może 

projektant powinien spojrzeć, przeanalizować, czy można usytuować w obiekcie dodatkowy 

oddział przedszkolny. 

Pani K. Gotwald – proponuje głosowanie wniosku w sprawie rozbudowy przedszkola w 

Kolonowskiem o dodatkowy oddział: głosowano: za – 4, wstrzymujący się – 2. 

Pan K. Wacławczyk – przedstawił sprawy jednostek OSP w gminie Kolonowskie, w tym: 

potrzeby inwestycyjne jednostek, skład liczbowy poszczególnych jednostek oraz ich 



wyposażenie. Poinformował również o liczbie wyjazdów jednostek związanych z pożarem, 

wypadkami oraz innymi przyczynami. Wszelkie decyzje zakupu, doposażenia jednostek 

podejmuje zarząd OSP. 

Pan N. Koston – burmistrz przedstawił członkom komisji  projekty uchwał na najbliższą 

sesje, w tym: uchwała o stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie, 

przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania na kolejne lata oraz przystąpienie gminy 

Kolonowskie do subregionu Pradziad, z którego finansowane były różne projekty, w tym 

ścieżki rowerowe, śladami kapliczek itd. 

Brak uwag, pytań do przedstawionego sprawozdania. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokółowała: 

M. Bednorz 

Przewodnicząca Komisji 

Katarzyna Gotwald 


