
P r o t o k ó ł  Nr 12 

z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 14 listopada 2016 r. które odbyło 

się w Sali posiedzeń urzędu w godz. od 16,00 do 17,45 

Stwierdza się prawomocność posiedzenia komisji. Obecni radni wg listy obecności, nieobecna 

p. J. Kłopotowska. W posiedzeniu komisji udział wzięli: Burmistrz Kolonowskiego p. N. 

Koston, Z-ca Burmistrza p. K. Wacławczyk, pracownik UMiG p. E. Wiśniewska-Wróbel. 

Pani K. Gotwald – przywitała obecnych, zapoznała z porządkiem posiedzenia komisji. Jako 

pierwsze proponuje omówienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku 

szkolnym 2015/2016. 

Pani E. Wiśniewska-Wróbel – stan techniczny jak również wyposażenie  naszych placówek 

oświatowych jest dobry. Kadra pedagogiczna posiada wyższe wykształcenie, w tym większa 

część stanowią nauczyciele dyplomowani. Poziom nauczania, wyniki nauczania są wysokie o 

czym świadczy udział uczniów w licznych  konkursach. Nowością w przedstawionej informacji 

jest edukacyjna wartość dodana czyli wskaźnik pokazujący jakość pracy danej szkoły. W 

informacji zawarto dane dotyczące wysokości środków przeznaczonych na stypendia szkolne, 

stypendia jednorazowe za szczególne osiągnięcia, wielkość środków przeznaczonych na 

dożywianie uczniów, wysokość kosztów dowozu uczniów. Ogółem burmistrz przyznał 16 

stypendiów za szczególne osiągnięcia w nauce oraz 4 nagrody na kwotę prawie 5000 zł. 

Pani K. Gotwald – chodzi o finansowanie dokształcania nauczycieli. Czy nauczyciel, któremu 

dopłaca się do studiów podpisuje tzw. umowę lojalnościową? 

Pani E. Wiśniewska-Wróbel – sprawy te prowadzą dyrektorzy szkół, prawdopodobnie tak. 

Burmistrz – jeżeli chodzi o dokształcanie to jesteśmy zobowiązani 1% środków na 

wynagrodzenia zaplanować na ten cel. Dodatkowo oprócz wymienionych zadań, gmina 

prowadzi dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół. Nawet mamy jeden przypadek, że 

dziecko dojeżdża do Strzelec Op. a gmina dofinansuje zakup biletu do wybranej przez ucznia 

szkoły. 

Pani K. Bajsarowicz-Spałek – czy są przesyłane informacje o udziale naszych uczniów w 

konkursach do kuratorium, powiatu? 

Pani E. Wisniewska-Wróbel – nie, gdyż te konkursy są organizowane przez te instytucje. 

Pani K. Gotwald – prośba od rodziców uczniów, aby wcześniej ogłaszać informacje o 

stypendiach. Jak przedstawiają się wyniki kontroli w placówkach ? Ewaluacja przeprowadzona 

przez Kuratorium w przedszkolu w Kolonowskiem wypadła bardzo dobrze.  

Pani E. Wiśniewska-Wróbel – faktycznie, wyniki kontroli kuratorium były bardzo dobre. My 

prowadzimy kontrole wewnętrzne dotyczące systemu SIO.  

Pani J. Urbańczyk – ma pytanie dotyczące nauczycieli wymienionych w tabeli 8 pkt 4, 5. Czy 

nauczyciele, którym dopłaca się do studiów o różnej specjalności, są tylko przypisani do danej 

szkoły, czy też będą wykorzystani przez inne placówki? 

Pani E. Wiśniewska-Wróbel – Jeśli istnieje taka potrzeba, tacy nauczyciele w miarę możliwości 

również mogą uczyć w innych placówkach gminy.  



 

Pani K. Bajsarowicz-Spałek – tabela 25, skąd taka rozbieżność w poszczególnych szkołach 

jeżeli chodzi o dodatkowe zajęcia korekcyjne, wyrównawcze? 

Pani E. Wiśniewska-Wróbel – wszystko zależy od zaleceń Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej przekazywanej w postaci orzeczeń lub opinii. 

Pani H. Kasucka – kto finansuje dożywanie uczniów, jaką część dotuje gmina? 

Burmistrz – dotacja gminy wynosi 40% środków planowanych na dożywianie. 

Pani K. Bajsarowicz-Spałek – tabela 21. Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli  liczba 

dowożonych uczniów zmalała drastycznie w porównaniu od lat wcześniejszych. 

Burmistrz – tak, należy tylko przypomnieć, że w latach wcześniejszych gimnazjum liczyło 

więcej oddziałów. 

Pani K. Gotwald – dziękuje za przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych. 

Proponuje kolejny punkt obrad tj. omówienie projektu kryteriów rekrutacji do przedszkoli. 

Pani E. Wiśniewska-Wróbel – kryteria zostały wypracowane wspólnie z dyrektorami szkół i 

przedszkoli na spotkaniach roboczych. Są to kryteria dotyczące II etapu naboru, które mają na 

celu dostanie się najbardziej potrzebujących dzieci. 

Burmistrz – obecnie rodzic ma prawo składać wniosek o przyjęcie do kilku przedszkoli 

Dyrektor jedynie może sprawdzić kryteria i przyznać punkty. W porównaniu do zasad 

wcześniej określonych, odchodzimy od obowiązku składania oświadczeń przez rodziców. 

Oświadczenia te i tak nic nie wnosiły, powodowały to, iż każdy mógł je złożyć i otrzymać 

punkty. Nie było możliwości weryfikacji tych oświadczeń. W roku przyszłym wchodzą 

przepisy, że nawet 3 latki będą miały prawo do edukacji przedszkolnej. Znaczy to, że w 

przypadku braku miejsc dla dzieci uprawnionych, będziemy musieli zabezpieczyć środki w 

budżecie, aby opłacić pobyt dziecka we wskazanym przedszkolu w innej miejscowości. 

Pan M. Czupała – matka przebywająca na urlopie macierzyńskim powinna być traktowana na 

takich zasadach jak matka pracująca. Dlatego należy zachować możliwość składania 

oświadczeń. 

Pani K. Gotwald – uważa, iż propozycja wykreślenia oświadczeń jest dobra, gdyż nic nie 

wnosiła jeżeli chodzi o stan faktyczny. 

Pani E. Wiśniewska – Wróbel – w uchwale proponuje zmianę, odejść od zaświadczenia z 

KRUS na rzecz decyzji podatkowej, z której wynika fakt posiadania gospodarstwa rolnego. 

Pani K. Gotwald – proponuje przyjęcie projektu uchwały o kryteriach rekrutacji, głosowano: 

za – jednogłośnie. 

Burmistrz – pragnie omówić projekty uchwał na najbliższą sesję. Na najbliższej sesji proponuje 

przyjąć program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Obecnie projekt ten został 

opublikowany na stronach bip celem konsultacji z organizacjami. Program jest określony na 

dany rok, jest przyjmowany corocznie. Z programu korzystają takie organizacje jak: Caritas, 

kluby sportowe. Program zawiera nie tylko zasady dofinansowania działalności 

poszczególnych organizacji, lecz również określa inne formy współpracy jak np. udostępnianie 



obiektów publicznych na działalność statutową organizacji. Drugim programem, który jest 

opracowywany corocznie jest program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Zasady 

ustalone w programie nie uległy zmianie. Zwiększono jedynie wysokość środków 

przeznaczonych na zadania realizowane przez BiCeK. 

Pani K. Gotwald – co z mieszkaniem socjalnym przy szkole podstawowej w Fosowskiem? 

Burmistrz – mieszkanie jest, lecz należy go przystosować, doposażyć. Szczególnie chodzi o 

doprowadzenie ogrzewania, wyposażenie w niezbędne meble. 

Oprócz przedstawionych programów mamy jeszcze kilka programów do przyjęcia, w tym 

program modernizacji sieci wodociągów i kanalizacji. W programie tym spółka ujęła do 

realizacji takie zadania jak: budowę sieci wodnej i kanalizacji ul. Dębowa w Kolonowskiem 

oraz modernizacja oczyszczalni ścieków. Planowana modernizacja oczyszczalni ścieków jest 

przewidziana do realizacji w latach 2019-2021. Zadanie to zostało zapisane, aby spółkę KGK 

wpisać do Krajowego Programu, co wiąże się z możliwością pozyskania środków unijnych.  

Dodatkowo planujemy zmianę stanowiska jeżeli chodzi o związek celowy Jedź z nami. 

Zgromadzenie związku przyjęło zmiany, które nas interesowały dlatego chcemy wycofać się z 

wcześniejszej rezygnacji ze związku. Starostwo chce, aby związek w roku przyszłym zajął się 

dowozem uczniów na naszym terenie. Wysokość składki członkowskiej wynosi 11.7000 zł a 

udział w kosztach naszej gminy będzie wynosić 10%. Z uwagi na przesunięcie terminu wejścia 

w życie nowych uregulowań, w roku przyszłym nić się nie zmieni. 

Pani K. Gotwald – czy radni są za takim rozwiązaniem, głosowano za – jednogłośnie. 

Burmistrz – na koniec pragnie poinformować, iż radni wybrali z listy „Ranking zadań 

inwestycyjnych”  jako zadanie priorytetowe, zadanie wymiana oświetlenia na Ledowe. 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokółowała: 

M. Bednorz 

Przewodnicząca Komisji 

Katarzyna Gotwald 


