
P r o t o k ó ł  Nr 18 

z wyjazdowego posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 25 września 2017 

r., które odbyło się w godz. 16,00 – 19,30 

 

Stwierdza się prawomocność posiedzenia komisji. Obecni wg listy obecności tj. 6/7 członków 

komisji, nieobecna p. B. Smieszkoł. 

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych swoje posiedzenie rozpoczęła zgodnie z planem obrad 

od Szkoły Podstawowej w Staniszczach Małych.  

Pani K. Wacławczyk – Dyrektor szkoły – w okresie od ostatniej wizyty komisji udało się 

zrealizować pewne zadania zaś nowe potrzeby się szykują. Między innymi wykonano 

malowanie salki gimnastycznej, udało się wymienić wykładzinę na części przedszkola. W 

ostatnim czasie wystąpiła mała awaria z uwagi na deszcz, zaczęło w jednym miejscu 

przeciekać. W roku bieżącym czeka nas malowanie korytarza. W klasie trzeciej jest stała tablica 

interaktywna, druga tablica interaktywna jest przenośna. Szkoła nie posiada e-dziennika. To 

zadanie planujemy zrealizować w roku przyszłym. Również w planie mamy zakup komputerów 

10 szt. mogą być używane lecz w dobrym stanie. W szkole również należy poprawić 

oświetlenie. 

Następnie członkowie komisji udali się do oddziału przedszkola w Spóroku. Oddział posiada 

dwie sale, nowe wyposażenie. Pani K. Wacławczyk prosi o wykonanie ogrodzenia od strony 

drogi. 

Kolejnym obiektem, który sprawdzili członkowie komisji było przedszkole w Staniszczach 

Wielkich. W pomieszczeniach przedszkola udało się zlikwidować przykry zapach z kanalizacji. 

Pani I. Kałuża – Dyrektor przedszkola prosi aby p. P. Dreja przeanalizował możliwość 

wykonania przejścia do świetlicy. Przedszkole posiada jedną salę. Wykonanie przejścia 

pozwoliłoby na korzystanie przez dzieci z dodatkowego pomieszczenia świetlicy. Planowana 

jest wymiana okna w pomieszczeniu na piętrze, jeżeli to nie pomoże to również wymiana 

grzejnika. Pomieszczenie na piętrze służy jako gabinet dla logopedy, który pracuje z dziećmi. 

Przedszkole posiada okazały plac zabaw, gdyż na placu za przedszkolem mieści się oprócz 

przedszkolnego placu zabaw, plac zabaw ogólnodostępny. 

Pani D. Robak-Detko – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Staniszcze Wielkie – 

Kolonowskie 3 – prosi o zagospodarowanie terenu byłych ogródków działkowych 

pracowników szkoły. Teren ten sąsiaduje z obecnym placem zabaw. Można tam ustawić 

piaskownicę, później inne dodatkowe sprzęty. Niezbędny będzie całkowity remont budynku za 

szkołą, gdzie mieści się pracownia fizyczna i chemiczna. Należy również poprawić drogę do 

obiektu na plac zabaw (droga gruntowa, stoją kałuże). Jeżeli chodzi o obiekt szkoły to należy 

wymienić wykładzinę w oddziale przedszkolnym. Obecna wykładzina jest popękana, dziurawa 

z pewnością zakwestionuje to SANEPID. Jeżeli chodzi o pomieszczenia szkoły to 

wyremontowano toalety, do remontu nadaje się sala nr 2 oraz podłoga na korytarzu, w 

sekretariacie Ciasny jest pokój nauczycielski, który można byłoby powiększyć kosztem 

pomieszczenia gospodarczego. Szkoła potrzebuje nowe komputery w ilości 5 szt, gdyż obecne 

są już przestarzałe. 



W dalszej części posiedzenia członkowie komisji udali się do Publicznego Gimnazjum w 

Kolonowskiem.  

Pan R. Pocześniok – Dyrektor gimnazjum, obecnie w gimnazjum są wolne 4 sale lekcyjna. 

Jedna sala na dole kl. 2  będzie zagospodarowana na potrzeby szkoły podstawowej na salę 

gimnastyczną. 

Pan N. Koston – Burmistrz, złożono wniosek na termomodernizację obiektu. Wniosek obecnie 

jest w ocenie. Można uzyskać dofinansowanie w wysokości 50%. Gimnazjum zgodnie z 

reformą oświatową za dwa lata zostanie wygaszone. 

Następnie członkowie komisji udali się do nowego oddziału przedszkola, które umieszczono w 

obiekcie szkoły podstawowej. Oddział posiada przestronną dużą salę, duże okna oraz 

przeszkolą ścianę sąsiadującą z korytarzem szkoły podstawowej. Jest jasno, czysto i ładnie. 

Pani M. Lejkowska – Dyrektor przedszkola, pozostało do wykonania utwardzenie terenu na 

miejsca parkingowe dla rodziców. Planuje również plac zabaw doposażyć o zakup 

dodatkowego sprzętu m.in. bujaki na sprężynie.  

Pani E. Cieśla – Dyrektor szkoły, należy wymienić żeliwne rury spustowe w ubikacjach, gdyż 

ostatnio wystąpiła awaria i przeciekały. Najpóźniej  w przyszłym roku należy wykonać remont 

i wymienić rury. W roku bieżącym zabezpieczyła w budżecie szkoły środki na zakup mebli w 

wysokości 20.000 zł. Z uwagi na awarię środki te chce pozostawić na rok przyszły. Prosi 

Burmistrza aby środki niewykorzystane w roku bieżącym przesunąć na rok 2018. Prosi 

burmistrza o zapewnienie, że środki zaoszczędzone wrócą do szkoły w Kolonowskiem tj. 

zwiększyć budżet szkoły na rok przyszły o 20.000 zł W szkole również należy zaplanować 

malowanie. Należy pamiętać, że obiekt ten był oddany do użytku ponad 20 lat temu.  

Burmistrz – zmieniają się zasady naliczania subwencji oświatowej. Według podawanych 

informacji małe szkoły będą finansowane stosunkowo dobrze. Nie może złożyć zapewnienia, 

że środki te wrócą do szkoły w Kolonowskiem, gdyż do końca nie wiadomo jaka będzie 

wysokość subwencji. 

Pan M. Czupała - reasumując Pani Dyrektor nie wydaje środków w roku bieżącym i środki te 

przechodzą na rok 2018 zwiększając kwotę planowaną wynikającą z podziału subwencji na 

poszczególne szkoły. 

Pani E. Cieśla – rozumienie, że środki nie wydaje i trzyma na rok następny. 

Burmistrz – od 1 września 2018 r. będzie chciał połączenia szkoły podstawowej z gimnazjum. 

W wyniku połączenia będą oszczędności. 

Pani E. Cieśla – uważa, że nie jest to dobre rozwiązanie. Szkoła posiada swój regulamin, 

mundurki. Czy młodzież starsza przyjmie regulamin, nasze zasady. Jeżeli mowa o 

oszczędnościach to uważa, że należy obciąć etaty i oszczędności będą. 

Burmistrz – uważa, że nie ma potrzeby, aby młodzież na jeden rok przyjmowała zasady 

ustalone dla dzieci ze szkoły podstawowej. 

 

Protokółowała:                                                                                        Przewodnicząca Komisji 

M. Bednorz                                                                                             Katarzyna Gotwald 


