
P  r o t o k ó ł  Nr 8 

z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 23 lutego 2016 r. 

Stwierdza się prawomocność posiedzenia Komisji. Obecni wg listy obecności tj. 7/7 członków 

komisji. W posiedzeniu komisji udział wzięła p. E. Wiśniewska-Wróbel – podinspektor UMiG. 

Pani K. Gotwald – przestawiła porządek posiedzenia. Proponuje jako pierwsze omówienie 

spraw związanych z oświatą. Wprowadzono zmiany przepisów dotyczące obowiązku 

szkolnego. Obecnie to rodzice mogą decydować czy posłać do szkoły dziecko 6-cio letnie. Z 

uwagi na powyższe 6-cio latki pozostają w przedszkolach przez co nie będzie wolnych miejsc. 

Prawdopodobnie do 1 klasy szkoły podstawowej w Kolonowskiem pójdzie 4 dzieci, a w 

Staniszczach Małych 3 dzieci pod warunkiem, że 1 klasa będzie zorganizowana w szkole w 

Staniszczach Małych. Z tego co się orientuje to dla 4 i 5-cio latków gmina musi zapewnić 

miejsca w przedszkolu, a rok później również dla dzieci 3 letnich.   

Pan N. Koston – Burmistrz mamy obowiązek stworzyć miejsca w przedszkolu, lecz nie 

wszystkie dzieci muszą chodzić do przedszkola. Przedstawione dane liczbowe są danymi z 

meldunków to nie znaczy, że mamy tyle dzieci. Może się zdarzyć, że osoby zameldowane np. 

w Opolu a zamieszkałe na terenie naszej gminy, swoje dzieci będą chcieli zgłosić do naszego 

przedszkola. Powinno się udać otworzyć oddział przedszkolny w Spóroku (25 miejsc), wtedy 

przybędzie wolnych miejsc w Staniszczach Małych. Będzie problem w Kolonowskiem uda się 

dobudować dodatkowe pomieszczenie lecz całe przyłączenie instalacji będzie dopiero w 

okresie letnim, podczas wakacji. Z tego też powodu w przedszkolu w Kolonowskiem nie będą 

prowadzone dyżury wakacyjne. Dopiero w sierpniu może odbyć się nabór na wolne miejsca 

powstałe przez dobudowę. Liczba dzieci przedstawia tabela z podziałem na lata. Obowiązek 

przedszkolny mają 6 latki, a prawo 4 i 5-cio latki.  

Pani K. Bajsarowicz-Spałek – należy przewidzieć również potrzeby rodzin wracających z 

zagranicy. 

Burmistrz – przedstawił finansowanie placówek przedszkolnych. Koszt utrzymania przedszkoli 

za 2015 r. wyniósł 845.000 zł, wzrost o 45% w stosunku do lat ubiegłych. Roczny zwrot z 

budżetu państwa do dziecka w przedszkolu wynosi 1700 zł, zaś do ucznia w szkole 

podstawowej 12.000 zł. Udział rodziców w finansowaniu dziecka w przedszkolu wynosi 5% 

całości kosztów. Obecnie czekamy na nabory do przedszkoli, wtedy dopiero może powstać filia 

oddziału przedszkolnego szkoły w Staniszczach Małych. Odpadnie nam problem dodatkowego 

zatrudnienia nauczyciela, gdyż nie będzie 1 klasy i nauczyciel taki zostanie przesunięty do filii. 

Pani K. Gotwald – czy nie można robić wcześniej rekrutacji dzieci jeżeli chodzi o dodatkowe 

miejsca w Kolonowskiem? 

Pani E. Wiśniewska-Wróbel – rekrutacja odbywa się tylko na wolne miejsca w przedszkolu. W 

pierwszym etapie biorą udział ci rodzice, którzy potwierdzą w deklaracji chęć kontynuacji 

pobytu dziecka w przedszkolu. Deklaracje te należy składać do 14 marca br. Po tym terminie 

będzie wiadomo ile jest miejsc na które musi być przeprowadzona rekrutacja. Rodzice mogą 

składać wnioski o przyjęcie do przedszkola w terminie od 15 do 31 marca 2016 r. Wnioski będą 

rozpatrywane pod kątem kryteriów ustawowych. Przewiduje się również postępowanie 

uzupełniające, które może się odbyć w terminie od 21 kwietnia do końca sierpnia po 

zakończonych I etap. W postepowaniu uzupełniającym będzie można składać wnioski  na 



miejsca dodatkowe. Prawdopodobnie jest tylko kilka wolnych miejsc w tym w Kolonowskiem 

4, Staniszcze Małe 3 możliwe, że jest jeszcze wolne miejsce w Fosowskiem. 

Pan M. Czupała – proponuje, aby na miejsca dodatkowe składać wnioski w trakcie trwania 

rekrutacji, aby rodzice nie musieli czekać zbyt długo.  

Burmistrz – trudno ogłaszać rekrutację na miejsca, które dopiero powstaną. Proponuje również 

pozostawić chociażby jedno miejsce rezerwowe, zawsze istnieje ryzyko, że ktoś może się 

zgłosić. 

Pani K. Gotwald – podziękowała pracownikom urzędu za udział w posiedzeniu komisji. 

Proponuje kolejny punkt posiedzenia komisji  tj. omówienie spraw związanych z korzystaniem 

przez Stowarzyszenie Odnowy Wsi z pomieszczeń w Centrum Aktywności Wiejskiej w 

Spóroku. 

Pan N. Koston – jak wynika z graficznego schematu pomieszczeń CAF w Spóroku, to 

stowarzyszenie korzysta z pomieszczenia nr 25. Jest przygotowana umowa korzystania z tego 

pomieszczenia, którą na dzień dzisiejszy stowarzyszenie nie podpisało. Dotychczas 

stowarzyszenie nie potrzebowało żadnego pomieszczenia z przeznaczeniem na biuro. Z chwilą, 

gdy LGD zmieniło swoją siedzibę, stowarzyszenie potrzebuje pomieszczenie, które otrzymało. 

Stowarzyszenie nie może pogodzić się z faktem, że nie może dysponować kluczem do drzwi 

wejściowych, ma ograniczony dostęp do innych pomieszczeń. Klucz ten posiada świetlicowa, 

jako pracownik gospodarza obiektu jakim jest BiCeK. Nie może być aby było kilku 

gospodarzy. Stowarzyszenie może również skorzystać z innych pomieszczeń po uprzednim 

zgłoszeniu takiej potrzeby, zarezerwowaniu Sali. Świetlicowa p. E. Gerlich pracuje od wtorku 

do soboty w godz. od 16,00 do 20,00. W tym czasie stowarzyszenie może wejść do swojego 

biura. W innym terminie również lecz fakt ten należy zgłosić, sprawdzić czy już ktoś nie 

zarezerwował pomieszczeń tj. sali, kuchni. 

Pani K. Gotwald – stowarzyszenie ma żal, że dzięki swoim działaniom zdobyli sprzęt, a teraz 

nie mają do tego swobodnego dostępu. 

Pani J. Urbańczyk – w Spóroku odbywa się dużo odpłatnych imprez. Myślała, że dzisiaj będzie 

przedstawiciel Stowarzyszenia Odnowy Wsi. Jak można mówić, że na zebrania wiejskie nie 

zapraszamy członków stowarzyszenia, zebrania te są dla wszystkich mieszkańców. Były 

przypadki, że podczas imprezy dla seniorów mieliśmy zamykane toalety. Sytuacja uległa 

zmianie. LGD zmieniając siedzibę z Sali komputerowej zabrała wszelki sprzęt. Od nas za 

wypożyczenie strojów zbierano opłaty tzw. darowiznę, a przecież stroje były dla wszystkich 

nie tylko stowarzyszenia.  

Pani K. Bajsarowicz-Spałek – jeżeli Odnowa Wsi nie ma swobodnego dojścia do swojego 

lokalu to  inne organizacje również nie mają swobodnego wejścia do świetlicy tylko po 

uprzednim uzgodnieniu tego faktu ze świetlicową. 

Pan N. Koston – przez 10 lat stowarzyszenie nie korzystało z pomieszczenia, które było 

udostępnione, teraz pomieszczenie stowarzyszeniu jest niezbędne. 

Pan M. Czupała – sprawy sporne są to rzeczy, które już znamy. Należy skupić się nad dwoma 

zdaniami z pisma i sprawy rozwiązać. Może zrobić oddzielne drzwi do tego pomieszczenia z 

zewnątrz lub dać inne pomieszczenie. 



Pani J. Ubrańczyk – nie można żądać aby w tej chwili rada sołecka oddała swoje pomieszczenie, 

które już zostało pomalowane, urządzone. W chwili obecnej mamy w tym pomieszczeniu szafę 

z dokumentami sołtysa, rady sołeckiej (wejście z zewnątrz). Jeżeli chodzi o sprzęt to należy 

zauważyć, że sprzęt został zakupiony nie tylko przez stowarzyszenie lecz również z środków 

za przygotowanie lokalu wyborczego.  

Pan N. Koston – jeżeli komisja uzna, że należy Odnowie Wsi wykonać drzwi z zewnątrz aby 

mogli swobodnie korzystać z tego pomieszczenia to drzwi będą wykonane. Przed 

przystąpieniem do zadania należy sprawdzić możliwości techniczne, czy zadanie to można 

będzie wykonać. 

Pani K. Gotwald – zaproponować stowarzyszeniu takie rozwiązanie, czy zgodzą się nie 

wiadomo. Powyższe winno być uzależnione od możliwości technicznych obiektu. 

Pan N. Koston – najpierw należy sprawdzić możliwości techniczne, koszt. Później dopiero 

zaproponować takie rozwiązanie Stowarzyszeniu. Nawet gdy Stowarzyszenie nie podpisze 

umowy, to z pomieszczenia możkorzystać. Również mogą korzystać z sprzętów tj. stołów, 

krzeseł. 

Pani K. Gotwald – proponuje przegłosowanie wniosku, kto jest za tym aby wykonać drzwi 

zewnętrzne do pomieszczenia Stowarzyszenia lecz wcześniej sprawdzić możliwości techniczne 

obiektu, uzyskać zgodę rady na finansowanie zadania a dopiero później poinformować 

stowarzyszenie o propozycji rozwiązania sprawy, głosowano: za – jednogłośnie. 

Pan K. Wacławczyk – omówił projekt strategii rozwoju gminy. Prosi radnych o ewentualne 

uwagi. 

Pani K. Gotwald – ma uwagi do infrastruktury, str. 6 opracowania, co dalej z dworcem PKP w 

Kolonowskiem? 

Pan K. Wacławczyk – sprawy w chwili obecnej prowadzi powiatowy inspektor nadzoru 

budowlanego. 

Pani K. Bajsarowicz – Spalek – co z monitoringiem dzikich wysypisk śmieci. W strategii brak 

zapisów w sprawie melioracji. 

Pan K. Wacławczyk – wcześniej już do strategii dopisano sprawy z zakresu profilaktyki 

stomatologicznej w szkołach. Projekt strategii po poprawkach zostanie przedstawiony radnym 

celem uchwalenia.  

Na tym posiedzenie zakończono. 
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