
P r o t o k ó ł Nr 20 

z wyjazdowego posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 31 marca 2014 r.  

 

Stwierdza się prawomocność posiedzenia komisji. Obecni wg listy obecności tj. 7/9 

członków, nieobecny: p.p. T. Richter i G. Hurek. W posiedzeniu komisji udział wzięli: p. J. 

Kotyś – Dyrektor BiCeK, p. E. Gerlich – pracownik świetlicy, p. M. Jendrzej – bibliotekarka, 

świetlicowa, p. R. Koloch – pracownik świetlicy 

Komisja rozpoczęła swoje wyjazdowe posiedzenie od świetlicy w Domu Aktywności 

Wiejskiej w Spóroku.  

Pani M. Poloczek, przewodnicząca komisji – przywitała obecnych, przedstawiła porządek 

posiedzenia. Poprosiła o zabranie głosu p. J. Kotyś – Dyrektora BiCeK. 

Pan J. Kotyś – do BiCek należy zatrudnienie pracowników świetlic jak również zatrudnienie 

pracowników biblioteki w Kolonowskiem, filii biblioteki w Staniszczach Małych. W sumie są 

to cztery osoby. Dodatkowo BiCek zatrudnia osoby na umowę zlecenie , w tym do nadzoru 

realizacji zajęć w hali sportowej.  Co dzieje się w świetlicy w Spóroku, jak organizowany jest 

czas wolny w okresie wakacji, jakie zadania są prowadzone wspólnie z gminą przedstawi 

świetlicowa. 

Pani E. Gerlich – w ostatnim czasie zorganizowano dwa wyjazdy wspólnie z gminą w tym; 

wyjazd do Rudy. W okresie ferii zimowych są prowadzone zajęcia gry w ping ponga , 

chińczyka. Świetlica czynna jest w godzinach od 16,00 do 21,00 zaś w poniedziałki i 

niedziele świetlica jest nieczynna. Po godzinie 19,00  do świetlicy przychodzi starsza 

młodzież. Ze świetlicy korzysta młodzież w liczbie od 6 – 12, niekiedy również są tylko 2 

osoby. 

Pani J. Mrochen – czy świetlica jest potrzebna? Czy wyposażenie, naczynia, środki czystości 

macie oddzielne, czy wspólne z LGD? Jak układa się współpraca z innymi organizacjami? 

Pani A. Banasik – czy są organizowane imprezy, czy jest udostępniana sala, na co są 

przeznaczane środki za wynajem Sali? 

Pani E. Gerlich – koszt wynajęcia Sali to kwota 100,00 zł i 70,00 zł za wynajem małej Sali na 

piętrze. Współpraca z innymi organizacjami układa się dobrze. 

Pan J. Kotyś – świetlica w Spóroku jest potrzebna, została utworzona na skutek reformy 

oświaty w naszej gminie. W miejscowości Spórok jako pierwszej miejscowości w gminie 

zlikwidowano szkołę, później przedszkole. W miejsce szkoły utworzono świetlicę wiejską. 

Jeżeli chodzi o zaistniałą sytuację, konflikt o toaletę sołtys i LGD, to taka sytuacja już się nie 

powtórzy. Środki za wynajem sal wchodzą do budżetu. Z tych środków m.in. kupuje się 

środki czystości. Z budynku tego korzysta kilka organizacji w tym LGD. Dzięki temu, że 

siedziba LGD znajduje się w Spóroku, nasza Gmina jest znana w województwie. 

Pani  A. Banasik – kto myje okna w świetlicy? W Staniszczach Małych okna myją 

pracownicy interwencyjni, kierowani przez urząd. Czy BiCek przyjął na stan utrzymanie 

obiektów sportowych, boiska? Z przedstawionych informacji wiemy, że koszty utrzymania 

świetlic ponosi gmina. 



Pan J. Kotyś- w każdej chwili jest gotów przejąć nieruchomości, jeżeli jest taka wola. 

Pan K. Wacławczyk – przekazanie obiektów wstrzymuje fakt realizacji inwestycji z środków 

unijnych, co wiąże się z możliwością odzyskania podatku VAT przez gminę. 

Członkowie komisji udali się do świetlicy w Staniszczach Małych. 

Pan J. Kotyś – jeżeli chodzi o utrzymanie świetlicy w Staniszczach Małych to BiCek ponosi 

część środków. Jeżeli chodzi o zatrudnienie świetlicowej to w przypadku p. M. Jendrzej do 

głównych obowiązków należy prowadzenie biblioteki.Pani M. Jendrzej jest zatrudniona na ¾ 

etatu i od września odchodzi na emeryturę. Oprócz biblioteki p. M. Jednrzej zajmuje się 

sprawami prowadzenia świetlicy, w tym wypożyczaniem sali, utrzymaniem czystości, 

wypożyczaniem sprzętu, organizacją czasu dla dzieci i młodzieży.  

Pani M. Jednrzej w świetlicy odbywają się imprezy, które organizuje mniejszość, szkoła, 

odnowa wsi. Raz w tygodniu organizowane są zajęcia dla dzieci, które prowadzi p. Korzonek. 

Pani Korzonek, jako twórca ludowy prowadzi zajęcia w formie wolontariatu, za darmo. 

Pani W. Kopyto – z urządzeń, boiska na zewnątrz korzysta młodzież szczególnie w okresie 

letnim.  

Pani A. Banasik – czy nowo zatrudniona osoba również będzie prowadzić bibliotekę i 

świetlicę? Czy nie można spowodować, aby również w Staniszczach Małych świetlica była 

czynna w soboty do godziny 21,00 jak w Spóroku. Jeżeli chodzi o wypożyczanie naczyń, 

sprzętu to są braki, czy zostaną uzupełnione i z jakich środków? 

Pan J. Kotyś – trudno rozdzielić ¾ etatu na dwie osoby. Zakłada, że będzie zatrudniona jedna 

osoba. W Staniszczach Małych prężnie działają organizacje w tym ich liderzy, stąd niekiedy 

dochodzi do spięć. 

Pani M. Poloczek – kto ma klucze do świetlicy? 

Pani M. Jendrzej – klucz do świetlicy posiada kilka organizacji, w tym również Odnowa Wsi. 

Pan J. Kotyś - zwrócimy się do wszystkich organizacji o zwrot kluczy. Naczynia są pod 

pieczą p. M. Jednrzej. Jeżeli są braki to sołtys uważa, iż nie ma problemu i przeznaczy środki 

z funduszu na zakup naczyń. Wcześniej nikt takiej potrzeby mu nie zgłaszał. 

Pan K. Wacławczyk – z umowy, porozumienia wynika, iż z środków za wynajem sali należy 

przeznaczyć na zakup sprzętu. Za wynajem Sali w 2013 r. do budżetu wpłynęło 1800 zł. 

Pan J. Kotyś – proponuje, aby p. M. Jendrzej zrobiła inwentaryzację posiadanego sprzętu i 

jeżeli będą braki to doposażyć. 

Pani A. Mróz – prosi o stałe zamknięcie drzwi w świetlicy prowadzących do pomieszczeń 

mniejszości. 

Kolejnym punktem posiedzenia komisji jest świetlica w Staniszczach Wielkich. 

Pan J. Kotyś – świetlicę w Staniszczach Wielkich prowadzi p. R. Koloch również na ¾ etatu. 

Świetlica jest prowadzona wzorowo, nie ma żadnych uwag do pracy p. R. Koloch 

Świetlicowa prowadzi działalność zespołu tanecznego Figielek, który reprezentuje nas na 

różnych konkursach oraz wiele innych zajęć w tym kurs ping ponga. Pani Koloch tworzy 

teksty, które były przedstawiane przez amatorskie koło teatralne. 



Pani R. Koloch – świetlica prowadzi zajęcia codziennie nawet w niedzielę ale w środy i 

soboty ma wolne. Są prowadzone zabawy ruchowe m.in. Unii hokej, zajęcia plastyczne. W 

świetlicy dzieci gimnazjalne odrabiają zadania, lubią spędzać czas. Jeżeli może to zgłasza 

potrzebę zakupu nowego komputera, gdyż ten jest już mało sprawny. Jeżeli chodzi o 

współpracę z innymi organizacjami to nie ma żadnego problemu, zawsze się dogadują. 

Na zakończenie członkowie komisji , korzystając z obecności w Staniszczach Wielkich, udali 

się do p. S. Fusiarz celem sprawdzenia stanu robót remontowych w budynku powierzonym 

przez gminę z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć przez stowarzyszenie dla osób po 

laryngotomii. Pani S. Fusiarz w rozmowie z członkami komisji, stwierdziła, że 

stowarzyszenie działalność rozpocznie w czerwcu. Pokazała członkom komisji już 

odremontowane pomieszczenie, gdzie będą odbywały się spotkania. W drugim pokuju na 

parterze postawiono już kominek. W niedługim czasie będzie remontowany korytarz. Na 

budynku został skuty stary tynk, wycięto tuje, które robiły cień i były przyczyną wilgoci. Stan 

techniczny budynku jest dobry. W najbliższym czasie zostanie uprzątnięty teren wokół 

budynku z gruzu. Stowarzyszenie współpracuje z stowarzyszeniem opieki nad zwierzętami. 

W tej chwili w budynku znajdują się dwa psy i cztery koty. Latem nastąpi otwarcie obiektu 

pod nazwą „Magnolia”. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokółowała: 

M. Bednorz 

Przewodnicząca Komisji 

Maria Poloczek 

  

 


