
Protokół Nr 6 

z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych 

które odbyło się w dniu 17.11.2015 r. w sali posiedzeń tutejszego urzędu w godzinach 16:00 – 19:00 

 

Obecni wg listy obecności: 6 / 7 radnych, co stanowi 86% ogólnego składu Komisji.  

Nieobecni: p. Beata Smieszkoł 

W posiedzeniu wzięli także udział:  

p. Rafał Kupke – Przewodniczący Rady Miejskiej,  

p. Norbert Koston – Burmistrz, 

p. Konrad Wacławczyk – Z-ca Burmistrza/Sekretarz,  

p. Anna Rathmann – Skarbnik, 

p. Maria Lejkowska – Dyrektor PP Kolonowskie, 

p. Irena Kałuża – Dyrektor PP w Staniszczach Wielkich, 

p. Dorota Robak-Detko – Dyrektor PSP Staniszcze Wielkie-Kolonowskie 3, 

p. Karina Wacławczyk – Dyrektor PSP Staniszcze Małe-Spórok, 

p. Elżbieta Cieśla – Dyrektor PSP Kolonowskie, 

p. Rafał Pocześniok – Dyrektor PG Kolonowskie, 

p. Irena Ochmann – Dyrektor MGOPS Kolonowskie, 

p. Ewa Wiśniewska-Wróbel – Podinspektor UMiG Kolonowskie 

 

 - Przewodnicząca Komisji – p. Katarzyna Gotwald otwarła posiedzenie Komisji, przywitała 

wszystkich zebranych członków i zaproszonych gości. Następnie poprosiła p. Dyrektor Marię 

Lejkowską o omówienie zrealizowanych inwestycji i remontów w Publicznym Przedszkolu w 

Kolonowskiem w 2015 r., w tym również odniesienie się do usterek zgłoszonych podczas 

wyjazdowego posiedzenia komisji 23 lutego 2015 r. 

- p. M. Lejkowska – omówiła zrealizowane remonty tj. malowanie pomieszczeń oraz naprawę 

urządzeń na przedszkolnym placu zabaw. 

- p. K. Gotwald – poprosiła o informację dotyczącą planów budżetowych na rok 2016 r. w zakresie 

inwestycji i remontów w placówce. 

- p. M. Lejkowska – przedstawiła najważniejszy plan dla placówki w 2016 r., jakim jest rozbudowa 

przedszkola i jego powiększenie o jeden oddział. Jednocześnie zauważyła, że w przypadku zmiany 

ustawy oświatowej i możliwości pozostania 6-latków w przedszkolach jeden oddział będzie 

niewystarczający na potrzeby Kolonowskiego.  

- p. K. Gotwald – zwróciła się z zapytaniem do p. Burmistrza czy znane są już terminy konkursów na 

dofinansowanie z UE inwestycji w przedszkolu. 

- p. Burmistrz – poinformował zebranych, że dokumentacja inwestycyjna jest już gotowa. Nie są 

jeszcze znane konkretne terminy naborów wniosków, z zapowiedzi wynika, że konkurs powinien 

być ogłoszony w grudniu. Konkursy są koordynowane na poziomie rządowym. Powinny być też 

konsultowane z samorządami. 

- p. K. Gotwald – zwróciła się do Dyrektor Lejkowskiej czy ma jeszcze coś do dodania. 



- p. M. Lejkowska – przedstawiła problem korników w krokwiach w budynku przedszkolnym. Musi 

być to jednak załatwione przez firmę specjalizującą się w zwalczaniu szkodników, gdyż trzeba 

zastosować odpowiednie środki. 

- p. K. Gotwald – stwierdziła, że w obecnej sytuacji ma nadzieję, że potencjalna zmiana ustawy 

oświatowej zmieni też obecne przepisy dotyczące trzylatków. 

- p. M. Lejkowska – w przeciwnym wypadku nie będzie miejsca dla dzieci z Kolonowskiego. 

- p. K. Gotwald – podziękowała Dyrektor Lejkowskiej i poprosiła o wypowiedź Dyrektor 

Publicznego Przedszkola w Staniszczach Wielkich. 

- p. I. Kałuża – Sprawa uciążliwych zapachów zgłaszanych podczas wyjazdowego posiedzenia 

komisji został już rozwiązana. Jest to jednak rozwiązanie tymczasowe. Należy zwiększyć 

przepustowość rur, poprzez założenie rur fi 100 zamiast obecnych fi 50. Zostało już to omówione z 

przedstawicielem firmy sanitarnej Panem Studentem. Wiąże się to jednak z koniecznością rozbicia 

kafli w pomieszczeniu gospodarczym i odmalowaniu pomieszczenia. Jest to plan na 2016 rok. 

- p. K. Bajsarowicz-Spałek – Faktycznie była to kłopotliwa sytuacja, ponieważ zapach roznosił się 

po wszystkich pomieszczeniach w przedszkolu. Ale sprawa jest rozwiązana ? 

- p. I. Kałuża – Mamy problem pod kontrolą. 

- p. K. Gotwald – podziękowała za wypowiedź i zwróciła się do Dyrektora Publicznego Gimnazjum 

o zabranie głosu w tym temacie, szczególnie w sprawie problemu braku ciepłej wody, zgłoszonego 

na komisji wyjazdowej. 

- p. R. Pocześniok – Obecnie mamy nowy duży bojler, który jest wystarczający na nasze potrzeby. 

Problem był latem, podczas sprzątania szkoły. Załatwiona została także sprawa cieknącego 

grzejnika. Problem z zapachami został częściowo wyeliminowany. Okazało się, że rury 

kanalizacyjne były wbudowane i nie odprowadzone na zewnątrz. Poprawiono to i zapachy 

częściowo zniknęły. Od października zajmuje tym też nowy pan woźny. 

- p. K. Gotwald – A co ze stolarką ? 

- p. R. Pocześniok – Wymiana stolarki jest sprawą odległą z uwagi na koszty. Zbyt duża ilość kratek 

pod oknami powodowała napływ zimnego powietrza z zewnątrz. Poprawiono to tzn. zamknięto 

część kratek. W przyszłości planuje się zmianę stolarki okiennej na plastikową. Natomiast 

malowanie zostanie wykonane we własnym zakresie przez p. woźnego. Będzie się to wiązało jedynie 

z zakupem materiałów i ewentualnie premią dla woźnego. 

- p. K. Gotwald – jakie są plany na 2016 rok ? 

- p. R. Pocześniok – Razem ze szkołą podstawową mamy wspólnego pana woźnego, który 

samodzielnie wykonuje wiele prac m.in. barierkę dla gimbusa. W przyszłości powinien być też 

wykonany monitoring na halę i boisko. Obecnie z uwagi na brak nadzoru, popołudniami niszczy się 

mienie gminne. Kosztorys tej inwestycji jest już przygotowany. Należałoby również poprawić 

obecny monitoring czyli doposażyć i poprawić jakość obrazu - teraz trudno stwierdzić konkretnie co 

to za osoba. Jest to kwestia bezpieczeństwa. Obecny kosztorys to obejmuje, czyli jakość w HD i 

podczerwień oraz trwałość na kilka lat. Cena to około 14 000 zł netto. 

- p. E. Cieśla – Dotychczasowe kamery pełniły rolę straszaka. Jedynie wewnętrzna kamera jest 

trochę lepsza. Należy zatem pomyśleć nad bezpieczeństwem dzieci. 

- p. Karina Wacławczyk – W naszej szkole też nie ma nadzoru nad nowym boiskiem. 

- p. D. Robak-Detko – Potwierdzam, że ten problem faktycznie istnieje również w naszej szkole. 

Często trzeba dzwonić na policję. 

- p. R. Pocześniok – Od czasu do czasu policja sama powinna podjechać i patrolować ten teren. 



- p. H. Krasucka – W Kolonowskiem brakuje również świateł. 

- p. E. Cieśla – Światła są przy monitoringu. 

- p. K. Gotwald – Zwróciła się do p. Burmistrza z zapytaniem czy nie wystosować pisma do policji 

w sprawie patrolowania tego terenu. 

- p. Burmistrz – Takie zgłoszenia należałoby ponawiać co miesiąc. Policja przez ok. miesiąc od 

zgłoszenia patroluje teren, gdy się nic nie dzieje przechodzą do innych zgłoszeń. 

- p. R. Pocześniok – Policja powinna profilaktycznie jeździć na te tereny. 

- p. Burmistrz – Dwóch policjantów nie może być obecnych wszędzie, tym bardziej że obsługują 

kilka gmin. Problem musi być zgłaszany regularnie, bo po jakimś czasie policja przestaje patrolować 

ten teren jeśli nic się nie dzieje. 

- p. J. Kłopotowska – Sołtys w Staniszczach Małych interweniował i policja bardzo często 

przyjeżdża. 

- p. Burmistrz – Inicjatywa musi być po naszej stronie. Policja reaguje na sygnały, podobnie jak z 

kontrolą prędkości. Nasza gmina jest najbezpieczniejsza w rankingu jeśli chodzi o powiat. 

- p. K. Gotwald – poprosiła o wypowiedź Dyrektor PSP Kolonowskie Panią Elżbietę Cieśla. 

- p. E. Cieśla – Planowane malowanie było zrobione. Bieżące remonty są robione przez naszego 

nowego woźnego, z którego jesteśmy zadowoleni. Problemem, który już zgłaszaliśmy, jest 

oświetlenie. Lampy spadają pomimo ich opaskowania przy suficie. Poza tym jest za ciemno – za 

mała ilość luksów. To powinien być priorytet. Mamy wykonany już kosztorys. Zgodnie z informacją 

z urzędu w Kolonowskiem, oświetlenie ma być zmienione na ledowe. 

- p. Burmistrz – Potwierdzam, będzie to wykonane w trakcie przerwy od zajęć lekcyjnych. 

- p. M. Czupała – Jaki jest koszt ? 

- p. E. Cieśla – Od 9 do 11 tysięcy złotych. Wycenę mamy z firmy z Żędowic, i od Pana Marcina 

Obrusznika. Pilne jest również położenie wykładziny w jednej z sal lekcyjnych przeznaczonej do 

nauczania początkowego. Jest to bardzo niebezpieczne. Wstępny koszt to około 120 zł brutto za 1 m2  

x 70 m2 . Całość wyniesie około 9300 zł. Poza tym okna są nieszczelne. 

- p. M. Czupała -  A co z zapachem w hali sportowej ? 

- p. E. Cieśla – Wynika to ze złego spływu ścieków. Ścieki spływają powoli, stąd ten zapach.  

- p. Burmistrz – Na ten temat musi wypowiedzieć się p. Piotr Dreja. W UMiG wynika to z 

odpowietrzników. Do tematu wrócimy. 

- p. M. Czupała – A co ze stolarką okienną ? 

- p. E. Cieśla – Okna były wykonane w 1994 roku. Okna są nieszczelne, wypaczone i zgniłe. 

Powinny być wszystkie wymienione. Drobne naprawy tych okien są wykonywane na bieżąco. 

- p. R. Pocześniok – W gimnazjum okna były tylko częściowo wymienione. 

- p. Burmistrz – Finanse są ograniczone. Nie możemy zaciągać pożyczek bo nie spełnimy 

wskaźników. Okna lepiej wymieniać kompleksowo, a na to nie ma pieniędzy. Banki nie udzielają 

długoterminowych nisko oprocentowanych kredytów. Maksymalny termin to tylko 5 lat. Jedyna 

opcja to zastaw udziałów, podobnie jak to mamy podpisane z województwem.  Dokumentację 

dotyczącą oświetlenia mamy już zrobioną. Wykonała ją firma Preda. Poza tym hala sportowa będzie 

utrzymywana bezpośrednio z budżetu UMiG. 

- p. K. Gotwald – Kiedy lampy będą gotowe ? 

- p. Burmistrz – W trakcie przerwy zimowej, w jednym pionie, nie wszystkie. 

- p. E. Cieśla – Liczy się też obudowa. Jeżeli trzeba będzie dołożyć lampy to będzie problem. 



- K. Gotwald – poprosiła o wypowiedź Dyrektor PSP Staniszcze Wielkie-Kolonowskie 3, p. Dorotę 

Robak-Detko. 

- p. D. Robak-Detko – W 2015 roku zakupiono 5 używanych komputerów. Lista do wykonania prac 

wewnątrz budynku przedstawia się następująco: 

1. Stare urządzenia sanitarne w toalecie chłopców; 

2. Podgrzewacze do wody; 

3. Parking – samochody aby zaparkować muszą przejechać po chodniku. Dlatego trzeba zmienić 

furtkę i chodnik na lewą stronę. 

- p. Burmistrz – W 2016 r. planowany jest remont ulicy Jana Pawła II. Dokumentacja jest już 

gotowa. Można dołożyć pasy do przejścia na drugą stronę, przed bramą wjazdową. Jest to realne. 

- p. M. Czupała – Lepszym rozwiązaniem byłby chodnik po lewej stronie. 

- p. D. Robak-Detko – Ponadto należałoby jeszcze zmienić podłogę w jednej klasie i oddziale 

przedszkolnym. Nie posiadamy również monitoringu. Poprawić trzeba oświetlenie. 

- p. Burmistrz – Dzielnica Fosowskie przyznała środki, więc oświetlenie będzie ale chyba na 

początku 2016 r. W styczniu powinny się więc pojawić na boisku 2 lampy. Poza tym jeszcze w tym 

roku na środowiskowym placu zabaw będą wymieniane urządzenia. Środki są już zabezpieczone. 

- p. D. Robak-Detko – Należałoby też rozwiązać sprawę zapachów na tym placu. Może urządzenia 

ulokować na przedszkolnym placu zabaw ? 

- p. Burmistrz – Proszę w tej sprawie wnioskować do zarządu dzielnicy Fosowskie. 

- p. D. Robak-Detko – Pozostałe prace do wykonania to: 

1. Remont budynku dawnej świetlicy – wymiana dachu i okien, które przeciekają; 

2. Wymiana dachu w budynku gospodarczym lub całkowita rozbiórka i zakup garażu metalowego; 

3. Miejsca parkingowe dla rowerów – zadaszenie oraz stojaki; 

4. Remonty bieżące; 

5. Zakup komputera do sekretariatu i biblioteki; 

6. Zakup tablicy multimedialnej. 

- p. J. Kłopotowska – Należałoby jeszcze wyremontować pokój nauczycielski. Wykorzystać do tego 

środki z wynajmu sali komputerowej – 3000 zł, dołożyć z budżetu i wyremontować. 

- p. K. Gotwald – poprosiła o wypowiedź Dyrektor PSP Staniszcze Małe-Spórok p. Karinę 

Wacławczyk. 

- p. Karina Wacławczyk – W 2015 r. otrzymano z UMiG 5 używanych komputerów. Szkolne 

komputery zostały również podreperowane. Obecnie ich ilość jest wystarczająca. Plan na 2016 r. 

przedstawia się następująco: 

1. Remont salki gimnastycznej – najważniejszy. 

2. Zmiana wykładziny w oddziale. 

3. Malowanie sekretariatu i klatki schodowej. Wykona to woźny. Trzeba tylko kupić materiał. 

4. Poprawa oświetlenia, które nie spełnia norm, w całej szkole. Tylko oświetlenie w sali 

komputerowej i oddziale przedszkolnym jest prawidłowe. 

- p. Burmistrz – Badania robi się po ciemku, nie w dzień. Wówczas normy nie są spełnione. 

Natomiast w ciągu pracy szkoły normy są zachowane. 

- p. Karina Wacławczyk – Mamy za małą ilość oświetlenia przy tablicach. Poprawić trzeba lampy 

ewakuacyjne, wymienić drzwi chociaż są na gwarancji (naprawiane przez woźnego). Naprawiono 

natomiast drobne usterki na boisku szkolnym. 

- p. Burmistrz – Zgodnie z decyzją Sanepidu będzie remont. 



- p. K. Gotwald  - Podziękowała za wypowiedzi dyrektorom placówek oświatowych i przeszła do 

kolejnego punktu posiedzenia tj. Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy 

Kolonowskie w roku szkolnym 2014/2015. Poprosiła o omówienie tego punktu p. Ewę Wiśniewską-

Wróbel, Podinspektora UMiG Kolonowskie. 

- E. Wiśniewska-Wróbel – Omówiła najważniejsze informacje zawarte w dokumencie, m.in. etapy 

przygotowywania i pozyskiwania danych.  

- p. Burmistrz – Mamy dobre wyniki egzaminów w gminie. Średnie wyniki są wyższe od średnich 

wojewódzkich. Należy jednak pamiętać o zajęciach matematycznych, które są najważniejsze. 

- K. Bajsarowicz-Spałek – Egzaminy opierają się w większości na testach, brak możliwości 

odpowiedzi na pytania otwarte. Matematyka, liczenie jest potrzebne w codziennym życiu. 

- p. H. Krasucka – Młodzież nie ma podstawowej wiedzy, takiej jak liczenie. 

- p. M. Czupała – Małe oddziały klasowe usprawniają pracę. 

- p. Burmistrz – Czasem lepsze są większe grupy aby rozłożyć wyniki. 

- p. K. Gotwald – Poprosiła o wyjaśnienie tabeli nr 19. 

- p. E. Wiśniewska-Wróbel – udzieliła wyjaśnienia. 

- p. Bajsarowicz-Spałek – Wyniki nauczania są dobre, sytuacja oświaty w gminie też wygląda 

dobrze, a co z kulturą osobistą ? Należy uczulić dyrektorów aby uczniowie mówili „Dzień dobry”. 

- p. J. Kłopotowska – Po skończeniu szkoły uczniowie udają, że nie znają nauczycieli.  

- p. J. Urbańczyk – W Niemczech dzieci i młodzież wszystkim mówią „Dzień dobry”. 

- p. H. Krasucka – Poprosiła o wyjaśnienie tabeli nr 8 i studiów podyplomowych nauczycieli, w 

szczególności neurologopedii klinicznej. 

- p. Burmistrz – Dyrektor placówki oświatowej sam decyduje na jaki kierunek studiów 

podyplomowych powinien pójść nauczyciel, jaka jest potrzeba. Nauczyciele dokształcają się w kilku 

kierunkach, aby nie zabrakło fachowców w gminie. 2-3 kierunki to norma. 

- p. K. Gotwald – Zwróciła  się do Dyrektor MGOPS w Kolonowskiem, p. Ireny Ochmann o 

omówienie dodatkowego punktu tj. Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Gminy Kolonowskie na lata 2015-2020. 

- p. I. Ochmann – Przedstawiła najważniejsze informacje m.in. dotyczące planów utworzenia domu 

dziennego pobytu. 

- p. Burmistrz – Potwierdził, że oprócz Siedliska i Ambasady ma powstać nowy obiekt. 

- p. I. Ochmann – Planowany jest również remont mieszkania nad szkołą w Fosowskiem do celów 

socjalnych. Utworzony ma być nowy oddział przedszkolny w Kolonowskiem. 

- p. Burmistrz – Strategia jest po to aby sprawdzić swoje słabe i mocne strony, ryzyko działalności. 

Jest to bardzo istotne. Należy sprawdzić problemy społeczne aby w porę reagować i nie dopuścić do 

ich rozwoju i nagromadzenia np. alkoholizmu, który wpływa na dzieci z takich rodzin. Zachęcam do 

zapoznania się ze strategią, jest wykonana bardzo profesjonalnie. Problemy zostały sprawdzone 

dogłębnie, nie ogólnie. 

- p. I. Ochmann – Kwoty jakie mamy do dyspozycji to 3 mln zł przeznaczone na działalność 

MGOPS oraz dodatkowe zadania. Proszę nie zrażać się taką kwotą. 

- p. Burmistrz – Nie da się wszystkich problemów rozwiązać za jednym razem, trzeba to robić 

systematycznie. Dodatkowe świadczenia na cele społeczne będą mogły pochodzić z obcięcia ulg 

podatkowych, z naszych finansów. 

- p. J. Urbańczyk – Kiedy będzie omawiany projekt uchwały budżetowej ? 

- p. M. Czupała – Na ostatniej sesji. 



- p. Burmistrz – Będzie temu poświęcona wspólna komisja. 

- p. K. Bajsarowicz-Spałek – O jakich ulgach mówimy ? Do wody i ścieków ? 

- p. Burmistrz – Są różne warianty uchwały budżetowej. Rada musi być świadoma, że żeby komuś 

dać należy komuś najpierw zabrać. 

- p. K. Bajsarowicz-Spałek – Jeśli mówimy o oszczędnościach, to kwoty na kulturę są za wysokie. 

Festiwal „Drzewo Życia” kosztował 40 tys. zł ! Ludzie myślą, że to nasze gminne pieniądze. 

- p. Burmistrz – Są to środki otrzymane z dotacji, z projektu, przeznaczone na określony cel. Nie 

można ich spożytkować na coś innego. To nie są nasze gminne pieniądze. 

- p. J. Urbańczyk – Przedstawiła uwagi do protokołów z sesji i wniosków. 

- p. Burmistrz – Proszę składać wnioski w wersji papierowej, nie na sesjach aby coś nie pokręcić. 

- p. K. Bajsarowicz-Spałek – Wnioski składane przez radnych nie są realizowane np. drzewa. 

- p. Burmistrz – Te wnioski zostały przekazane do Starostwa. My nie możemy odpowiadać za 

działalność Starostwa. 

- p. K. Bajsarowicz-Spałek – A gdzie kontrole zapowiadane przez Starostwo co 2 tygodnie ? 

- p. R. Kupke – Może Pan Sekretarz wypowie się w tym temacie. 

- p. Sekretarz – Kontrole są w urzędzie i tematy są zgłaszane do Starostwa. Gmina nie jest organem 

nadrzędnym nad Starostwem. 

- p. Burmistrz – Sprawdzimy co się dzieje z tematem przystanków. 

- p. M. Czupała – Należałoby zrobić checklistę dla Starostwa i przekazywać im ją. Proponuję aby 

wykonał ją p. Kamil Koj.   

- p. J. Urbańczyk – Nie dotyczy to tylko Starostwa ale i innych spraw. Np. koszenie trawy przed 

imprezami. Dlaczego nie są wykonywane zalecenia z protokołów z zebrań wiejskich przez 

pracowników UMiG Kolonowskie ? 

- p. Burmistrz – Czynności, działania muszą być wykonywane zgodnie z harmonogramem. A nie w 

natłoku zajęć. 

- p. K. Bajsarowicz-Spałek – A co z opłatami targowymi na odpuście ? Dlaczego nie był 

wyznaczony pracownik UMiG Kolonowskie do zbierania tych opłat ? 

- p. Burmistrz – To są zadania sołtysa, który do tej pory nie został wybrany przez mieszkańców. 

Działania muszą być wcześniej zgłoszone aby w porę były wykonane. 

- p. K. Gotwald – podziękowała wszystkim za przybycie.    

  

 

     Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 

Załącznik 1 – Errata do Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Kolonowskie w 

roku szkolnym 2014/2015 

Załącznik 2 – Kosztorys instalacyjny na wykonanie systemu telewizji dozorowej 
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