Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 12.06.2019 r.
Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otwarcie posiedzenia.
Powitanie przybyłych na posiedzenie Komisji.
Stwierdzenie ważności posiedzenia Komisji.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Opiniowanie projektów uchwał.
Sprawy bieżące.
Wolne głosy i wnioski.
Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1 – 4.
Przewodnicząca J. Radzięda otworzyła posiedzenie Komisji. Powitała gości i członków
Komisji oraz stwierdziła prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności. Porządek obrad
został przyjęty jednogłośnie. Protokół z ostatniego posiedzenia również przyjęto jednogłośnie. W
posiedzeniu uczestniczyła p. Hanna Skwarek z Referatu Oświaty i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi.
Ad. 5.
1. uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Suchy Las oraz określenia granic obwodów publicznych szkół
podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Suchy Las – p. H. Skwarek wyjaśniła, że
uchwała jest wynikiem zmiany przepisów ustawy. Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez
Kuratorium Oświaty i związki zawodowe.
Radny Z. Hącia wyraził wątpliwość co do zapisów w załączniku do uchwały pod pozycją nr
3, z których wynika, że dzieci z Golęczewa nie mogą uczyć się w szkole w Chludowie. Pani H.
Skwarek poinformowała, że obwody nie mogą się pokrywać - stąd rozdzielenie, a inny zapis nie
jest możliwy. Zapis jest zgodny z obowiązującymi przepisami.
Głosowanie – 6 głosów za, 1 głos przeciw.
2. uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za niektóre świadczenia przedszkoli
publicznych prowadzonych przez Gminę Suchy Las – p. H. Skwarek wyjaśniła, że zapis taki już
był w uchwale, ale został uchylony przez Wojewodę. Nastąpiła zmiana przepisów i ustawa
wymusiła zawarcie tego zapisu w uchwale.
Głosowanie – 7 głosów za

Ad. 6-7.
Radny M. Bajer poinformował o zdobyciu mistrzostwa przez drużynę koszykówki.
Pogratulował wygranej. Przewodnicząca Komisji dodała, że przygotowuje listy gratulacyjne. Cała
drużyna zostanie zaproszona na podium w czasie Dni Gminy i oficjalne gratulacje złoży Wójt
Gminy.
Radny M. Bajer wspomniał o projekcie uchwały w sprawie rewitalizacji miejscowości
Golęczewo. Wyraził zadowolenie z tej inicjatywy.
Radny Z. Hącia stwierdził, że Komisja Oświaty powinna zająć się kwestią organizacji
półkolonii na terenie gminy. Przewodnicząca wyjaśniła, że temat zostanie poruszony po
zakończeniu półkolonii. Radny G. Słowiński dodał, że dziwi go fakt, że Stowarzyszenie, które
powstało zaledwie rok temu wygrywa wszystkie konkursy. Radny M. Jankowiak wyjaśnił, że żaden
podmiot nie był zainteresowany realizacją takiego zadania. W lutym Stowarzyszenie Red Box
wyraziło chęć organizacji półkolonii w przypadku rezygnacji OPS-u. Radny dodał, że półkolonie
będą zorganizowane na wysokim poziomie, z wykwalifikowaną kadrą. Dzieci otrzymają
dwudaniowy obiad. Będzie też wiele atrakcji. Radny M. Bajer wyjaśnił, że został ogłoszony konkurs
na przeprowadzenie półkolonii. Zgłosiły się dwie organizacje, z czego jedna odpadła z przyczyn
proceduralnych. Dodał, że dyrektorzy szkół nie byli zainteresowani tym tematem, gdyż praca przy
organizacji wypoczynku i same półkolonie zajmują miesiąc czasu, a wynagrodzenie jest na bardzo
niskim poziomie – 950 zł. Gdyby stawka była odpowiednia np.: 5 tys. zł netto na pewno chętni by
się znaleźli. Zaznaczył, że w drugiej połowie czerwca zostanie ogłoszony konkurs na organizację
wypoczynku w sierpniu. Radni dyskutowali nad organizacją półkolonii wyłącznie na terenie
Suchego Lasu. Przewodnicząca Komisji wspomniała o możliwości nowych rozwiązań np.:
przekazania rodzicom bonu o wartości 150-200 zł za każde dziecko uczestniczące w półkoloniach.
Radna I. Koźlicka poruszyła kwestię wizytacji placówek oświatowych oraz przedszkoli.
Dodała, że należałoby zająć się skargami rodziców przedszkolaków z Academosa w Złotnikach.
Radny G. Słowiński wyjaśnił, że Komisja może jedynie zająć się kwestiami wykorzystania dotacji z
gminy, natomiast sprawy prawidłowej realizacji programu edukacyjnego można zgłaszać do
Kuratorium Oświaty. Przewodnicząca Komisji zaznaczyła, że Komisja Budżetu już weryfikowała
wykorzystanie dotacji przez przedszkole i nie wykazano żadnych uchybień. Dodała, że gdyby radni
poprzedniej kadencji nie podjęli uchwały w takim kształcie, to nie byłoby dzisiaj problemu.
Zaznaczyła również, że radny M. Przybylski był uczestnikiem wszystkich rozmów i był również
obecny przy podpisywaniu umowy. Radny G. Słowiński wyjaśnił, że gdyby taka uchwała nie została
podjęta, to Złotniki nie miałyby dzisiaj żadnej bazy oświatowej. A gdyby radni wiedzieli, że
przedszkole będzie prowadzone w taki sposób, to na pewno uchwała nie zostałaby podjęta.
Radna I. Koźlicka stwierdziła, że potrzebne jest szczegółowe wyjaśnienie różnicy między
przedszkolem publicznym i przedszkolem publicznym prowadzonym przez prywatny podmiot.
Radni rozważali możliwość wizytacji placówki, rozmowy z radą rodziców i spotkania z dyrektorem
przedszkola. Zaproszono ponownie p. H. Skwarek, która wyjaśniła, że przedszkole Academos
działa na tych samych zasadach, co przedszkole publiczne – musi spełniać wszystkie wymogi
określone ustawą np.: 5 godzin bezpłatnego nauczania. Różnica polega na finansowaniu –
przedszkole otrzymuje dotację wyższą niż przedszkola publiczne – na poziomie 130% (warunki
określone uchwałą Rady Gminy). Opłaty pobierane są wyłączne za czas po godz. 13.00, natomiast
za 6-latków nie pobiera się opłaty. Kontrola takiej placówki polegać może jedynie na sprawdzeniu

prawidłowości rozliczenia dotacji, natomiast kwestie realizacji programu pedagogicznego należą
do Kuratorium Oświaty. Radny G. Słowiński dodał, że jednym z zadań Komisji Oświaty jest kontrola
placówek oświatowych. Zapytał, czy w przypadku Academosa wizytacja jest możliwa. Pani H.
Skwarek potwierdziła taką możliwość. Radny G. Słowiński zapytał o legalność prowadzenia żłobka
w przedszkolu Academos. Pani H. Skwarek wyjaśniła, że jest to zgodne z przepisami, potrzebna
jest tylko zgoda Sanepidu i służb pożarniczych.
Komisja ustaliła dwa kolejne posiedzenia – 26.06.19. spotkanie z dyrektorem Zespołu Szkół
w Chludowie oraz tego samego dnia spotkanie z radą rodziców przedszkola Academos.
Radny M. Bajer poinformował o rozmowie w sprawie usytuowania poradni psychologicznopedagogicznej w Golęczewie oraz o negatywnej opinii dyrektora w tej sprawie. Radny G. Słowiński
ponowił propozycję utworzenia poradni w budynku dworca w Złotnikach.
Przewodnicząca Komisji przypomniała o spotkaniu z organizacjami pożytku publicznego w
dniu 17 czerwca br.
Ad. 8.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono o godz. 9.30.
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