
P r o t o k ó ł  Nr 17 

z nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 5 czerwca 2017 

r. które odbyło się w Sali posiedzeń tut. urzędu w godz. 16,00 do 17,00 

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

komisji. W nadzwyczajnym posiedzeniu udział wzięli: p. N. Koston – Burmistrz 

Kolonowskiego, p. K. Wacławczyk – Z-ca Burmistrza, p. P. Dreja – inspektor ds. budownictwa 

UMiG p. M. Lejkowska – Dyrektor PP w Kolonowskiem, p. E. Cieśla – Dyrektor PSP w 

Kolonowskiem oraz przybyli mieszkańcy Kolonowskiego, zainteresowani rodzice dzieci 

przedszkolnych. 

Pani K. Gotwald – zwołano nadzwyczajne posiedzenie komisji z uwagi na potrzebę 

rozstrzygnięcia lokalizacji nowego oddziału przedszkola. Propozycje lokalizacji przedstawi i 

omówi burmistrz. 

Pan N. Koston Burmistrz Kolonowskiego – spotkanie zwołano w trybie pilnym celem podjęcia 

decyzji o lokalizacji oddziału przedszkola, które ma powstać w budynku szkoły podstawowej 

w Kolonowskiem. Od 20 lat jest prowadzona reforma oświaty, my zaś jako gmina musimy 

dostosować do reformy potrzeby lokalowe. Musimy dziś podjąć ostateczną decyzję, którą 

lokalizację wybrać. Wiemy, że w okresie kolejnych dwóch lat zostanie zlikwidowane 

gimnazjum, stąd nie ma potrzeby budowania nowego obiektu, należy wykorzystać istniejące 

pomieszczenia. Wiadomo, że przedszkole nie może być usytuowane na piętrze. Pragnie 

przedstawić kolejne propozycje lokalizacji oddziału: 

1) Lokalizacja pierwsza wejście od ul. 1 Maja, główne drzwi, sala na prawo od głównego 

wejścia. Wada tej lokalizacji to zbyt duży koszt nakładów wykonanie kanalizacji, 

doprowadzenie wody. Musimy znaleźć rozwiązanie poniżej 120.000 zł aby ominąć 

potrzebę organizowania przetargu na wykonawcę, co wydłuży czas realizacji zadania, 

możemy nie zdążyć. 

2) Lokalizacja druga wejście od strony p. Michalaka, salka gimnastyczna,  sportowa. Jest 

tam plac zabaw, teren zieleni. Można zrobić wjazd oraz miejsca parkingowe. Wadą 

lokalizacji jest położenie - strona północna, brak nasłonecznienia. Z wyboru tej 

lokalizacji nie była zadowolona dyrektor. Wariant ten był przedstawiony na sesji, w 

której uczestniczyli rodzice. 

3) Lokalizacja trzecia w miejscu gdzie znajduje się biblioteka. Nie możemy zlikwidować 

biblioteki gminnej, chociaż niektórzy by chcieli, gdyż jest pod nadzorem Wojewódzkiej 

Biblioteki. Aby tam wprowadzić oddział przedszkola wcześniej należałoby przenieść 

bibliotekę. Jest to projekt zbyt kosztowny, czasochłonny. 

4) Lokalizacja czwarta to obecna „świetlica”, gdzie dzieci szkoły podstawowej jedzą 

posiłki, wraz z małym pomieszczeniem przystosowanym na kuchnię. Jeżeli ma to być 

w tym miejscu to niestety nie będzie kuchni. Posiłki będą w formie cateringu. 

Ta ostatnia propozycja jak i druga propozycja lokalizacji oddziału jest możliwa do realizacji z 

uwagi na możliwości finansowe tj. koszt do 120.000 zł oraz możliwości czasowe. Inne 

propozycje lokalizacji nie są brane pod uwagę. 

Pani B. Smieszkoł – czy posiłki są przygotowywane w szkole? 

Burmistrz – tak w szkole są przygotowywane posiłki dla dzieci. 



Pani M. Lejkowska – tam również oprócz kuchni są pomieszczenia dla personelu, schody 

wejście na piętro. Jest to nie najlepsza lokalizacja. 

Pan P. Dreja – każda przedstawiona koncepcja była rozpatrywana przez projektanta pod kątem 

spełnienia odpowiednich wymogów. Każda z nich ma zalety jak i wady. Nie ma optymalnego 

rozwiązania. Jeżeli chodzi o lokalizację oddziału w salce gimnastycznej to naświetlenie można 

uzyskać poprzez zastosowanie witryny szklanej. 

Pan M. Czupała – obecnie w przedszkolu również mamy sale od strony północnej. Zawsze 

można wyciąć drzewa zasłaniające światło. 

Pan P. Dreja – mamy dodatkowe okna celem uzyskania odpowiedniego nasłonecznienia. 

Projekt nie uzyska pozytywnej opinie w przypadku, gdy nie będzie spełniał wymogów 

określonych w przepisach. 

Pani E. Cieśla – z klas w części, gdzie mieści się sala gimnastyczna korzystają dzieci z klas 1 

– 3. 

Burmistrz – mamy tylko do wyboru dwie lokalizacje. W przypadku wyboru innych nie 

zdążymy wykonać zadania. 

Mieszkanka Kolonowskiego – dlaczego mówimy tylko o obecnym roku a nie o kolejnych 

latach. Już rok temu był problem jeżeli chodzi o przyjęcia dzieci do przedszkola. Za chwilę 

okaże się, że nie ma miejsca w przedszkolu, w szkole. Dzieci z roku na rok jest coraz więcej. 

Dlaczego nikt nie analizuje sytuacji, wcześniej można było to przewidzieć i zaplanować. 

Burmistrz – nie jest tak, że można przewidzieć liczbę dzieci na dany rok, niektórzy w ogóle się 

nie meldują. Dane nie są pełne. Dodatkowo zmieniono przepisy dotyczące trzylatków, którzy 

również nabywają prawo do przedszkola. Dotychczas prawo obejmowało dzieci do lat czterech. 

Pani K. Gotwald – wcześniej problemu nie było. Zmieniły się zasady i sześciolatki pozostały 

w przedszkolu. Dodatkowo wprowadzono możliwość zgłoszenia do przedszkola 3 latków. 

Burmistrz – spotkanie zostało zorganizowane celem wyboru lokalizacji oddziału przedszkola, 

a mieszkańcy szukają winnego zaistniałej sytuacji. Sytuacja nie jest stabilna jeżeli chodzi o 

rozwiązania prawne. Za chwilę będą wolne pomieszczenia po gimnazjum i trzeba je będzie 

zagospodarować. Zmniejszono wysokość subwencji oświatowej jak również środki dotacji na 

dziecko w przedszkolu. Musimy sprawę reformy rozwiązać szybko co nie znaczy rozrzutnie.  

Na projekt dodatkowego oddziału przedszkola musimy wydać ok. 150.000 zł oraz 100.000 zł 

na bieżące wydatki, utrzymanie  oddziału. Należy dokładnie przemyśleć potrzeby rozbudowy 

przedszkola. Musimy podjąć decyzje ekonomiczne obciążające budżet. 

Pani H. Krasucka – nie chce być źle zrozumiana, prosi o wskazanie i wybór lokalizacji 

korzystnej dla gminy i takiej która rozwiąże problemy w przyszłości. 

Mieszkaniec Kolonowskiego – uważa, że najlepszą lokalizacją jest usytuowanie oddziału w 

miejscu biblioteki. Odejść od propozycji wyboru lokalizacji, gdzie mieści się salka 

gimnastyczna z uwagi na położenie jej w części północnej. Koszt opalenia będzie wyższy od 

dotychczasowego. Wybór lokalizacji, gdzie mieści się biblioteka jest według jego oceny 

najmniej kosztowny. Tam mieści się toaleta, jest doprowadzona woda. Przy szkole jest duży 

parking z którego będą mogli korzystać rodzice. Są to pomieszczenia jasne, ciepłe. Dzieci 



potrzebują światła, ciepła. Biblioteka posiada osobne wejście, jest oddzielona od dzieci 

szkolnych. 

Pani E. Ceśla Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej – wygasza się gimnazjum, a zabiera 

się szkole podstawowej 62m². Lokalizacja nie jest najlepsza, bezpośrednio sąsiaduje z szkołą. 

Od 8,00 do 15,00 jest ogółem kilkanaście dzwonków, które słychać w salce gimnastycznej. Nad 

salką tą znajdują się klasy, słychać szuranie krzeseł. Na dole na korytarzu podczas przerw jest 

głośno, jest tam ok. 70 i więcej dzieci szkolnych w tym z gimnazjum. Dodatkowo wybierając 

te lokalizację należy wykonać przejście z szkoły do gimnazjum. 

Mieszkaniec Kolonowskiego (p. Koprek) – wybierając bibliotekę na lokalizację będziemy mieć 

dwie duże sale, które rozwiążą problem przedszkola na kolejne lata. 

Burmistrz – on osobiście nigdy nie odważył się robić analizy przystosowania pomieszczeń 

celem przekształcenia na potrzeby oddziału przedszkolnego. Aby to robić trzeba znać przepisy, 

wymogi z zakresu budowlanego, sanitarnego, itd. Lokalizacja oddziału w miejscu biblioteki nie 

jest możliwy. W pierwszej kolejności musielibyśmy przenieść bibliotekę, przygotować 

odpowiednie dla niej pomieszczenie. Później wykonać remont pomieszczeń zaadaptować na 

potrzeby przedszkola, poszukać wykonawcę. Jeżeli ktoś uważa, iż jest to w stanie wykonać do 

30 sierpnia br. to jest w stanie z nim podpisać umowę. Lokalizacja oddziału przedszkola w 

pomieszczeniu biblioteki byłaby możliwa do realizacji za rok. Są wymagania np. Sanepidu, 

które musimy spełnić. W chwili obecnej jest to nierealne. Rozumie, że dla Państwa nie ma 

znaczenia czy biblioteka będzie, czy zostanie zlikwidowana. 

Mieszkaniec – bibliotekę można przenieść do klas gimnazjum na parterze obiektu a oddział 

umieścić w pomieszczeniach po bibliotece. Jest to dobra lokalizacja bo południowa. 

Pani E. Cieśla – wcześniej pożyczyliśmy pomieszczenie z gimnazjum i chętnie je oddamy. 

Gdybym miała wybierać salę dla dzieci, wybrałabym stronę południową. 

Burmistrz – musimy wybrać wariat do 120.000 zł aby nie stosować ustawy o zamówieniach 

publicznych. W innym przypadku nie zdążymy z zadaniem. 

Pani K. Bajsarowicz-Spałek – czegoś nie rozumie, czy teraz będzie wybrana określona 

lokalizacja a po roku będzie wskazana  kolejna lokalizacja, gdzie mieści się biblioteka? 

Mieszkaniec – w salce gimnastycznej nie ma warunków, aby tam umieścić dzieci. 

Burmistrz – jeżeli dzisiaj nie podejmiemy decyzji to nie zdążymy z adaptacją pomieszczeń pod 

oddział przedszkolny. 

Mieszkaniec – czy nowy oddział będzie przystosowany tylko dla dzieci 5 godzinnych do godz. 

13,00 , czy 16,00 i dlaczego? 

Burmistrz – my otwieramy kolejny oddział, kto będzie ponosić koszty utrzymania, koszty 

związane z zatrudnieniem kadry pracowników. 

Pani M. Lejkowska – czeka na zakończenie rekrutacji. W Kolonowskiem zabraknie miejsc dla 

wszystkich chętnych. 

Burmistrz  - jest 31 miejsc a zgłoszono 30 dzieci, w tym są również dzieci zgłoszone do 

Staniszcz. Może zdarzyć się sytuacja, że dziecko tylko dostanie się na 5 godz. nie zaś na 8 godz. 



Pan R. Kupke przewodniczący Rady Miejskiej – z uwagi na niekończącą się dyskusję 

proponuje wizję wskazanych lokalizacji na miejscu w budynku szkoły podstawowej w 

Kolonowskiem i podjęcie ostatecznej decyzji. 

Po oględzinach poszczególnych propozycji  jak i wyjaśnienie wszystkich za i przeciw 

poszczególnych lokalizacji przeprowadzono wśród rodziców (15) głosowanie: 

- 9 opowiedziało się za lokalizacja w miejscu salki gimnastycznej, 

- 1 w miejscu świetlicy. 

- reszta – w miejscu biblioteki. 

Następnie członkowie komisji bez obecności rodziców kontynuowali obrady. Burmistrz 

stwierdził iż na chwilę obecną najlepiej przygotowana jest koncepcja zakładająca adaptację 

salki gimnastycznej. 

Pan M. Czupała zawnioskował, aby przygotowując inwestycję, założyć również jej rozbudowę 

w kolejnych latach. 

Głosowanie radni, członkowie komisji: 

- salka gimnastyczne – 6, 

- świetlica  - 0, 

- biblioteka – 0, 

- wstrzymujący się – 1. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokółowała: 

M. Bednorz 

 


