
Protokół Nr III/2/2015 

Komisji Społecznej, Ekologii i Bezpieczeństwa  

z posiedzenia w dniu 20 października 2015r. 

 

 
Obecni na posiedzeniu wg listy obecności. 

Posiedzenie komisji otworzyła Elżbieta Król Przewodnicząca Komisji, która 

zaproponowała następujący porządek posiedzenia.  

1. Wybór Zastępcy Przewodniczącej Komisji.  

2. Rozpatrzenie sprawy dalszego funkcjonowania niepublicznego przedszkola 

w pomieszczeniach Zespołu Szkól w Pustelniku i możliwości rozszerzenie 

działalności przedszkola o żłobek. 

3. Omówienie dalszego funkcjonowania filii Biblioteki Publicznej w Ładzyniu. 

4. Przedstawienie sprawy ,,dzikiego” wysypiska śmieci w lesie w Cisówce. 

5. Sprawy różne. 

 

Ad 1. 

 Elżbieta Król Przewodnicząca Komisji zaproponowała Radną Agatę Tabor na zastępcę 

przewodniczącej. Radna Agata Tabor wyraziła zgodę na kandydowanie.  

Następnie Radny Sylwester Książek zgłosił kandydaturę Radnej Moniki Uścińskiej. 

P. Uścińska nie wyraziła zgody na kandydowanie.  

Z uwagi na brak zgłoszenia innych kandydatów Przewodnicząca Rady Gminy poddała 

pod głosowanie wniosek, aby zastępcą przewodniczącej została Radna Agata Tabor. 

Komisja 6 głosami za przy 1 wstrzymującym się od głosowania wybrała Agatę Tabor 

na zastępcę przewodniczącej Komisji. 

 

Ad 2.  

Punkt ten był rozpatrywany w obecności Doroty Świadek właścicielki prywatnego 

przedszkola Promyczek w Pustelniku.  

Radna Elżbieta Król otwierając dyskusję w tym punkcie przypomniała, że jakiś czas 

temu do Rady Gminy wpłynął wniosek o utworzenie publicznego przedszkola 

w pomieszczeniach, które od Gminy dzierżawi p. Świadek, a w których jest prowadzone 

niepubliczne przedszkole.  

Dorota Świadek zabierając głos poinformowała, że od 8 lat prowadzi niepubliczne 

przedszkole w tych pomieszczeniach. Do tej pory rodzice dzieci i pracownicy byli bardzo 

zadowoleni z funkcjonowania przedszkola, do przedszkola uczęszczały też dzieci z innych 

gmin. W przedszkolu są 2 grupy wiekowe w tym ,,0”, przedszkole jest czynne w ferie zimowe 

i wakacje. Niektórzy radni chcą, żeby w tych pomieszczeniach utworzyć przedszkole 

publiczne, ale rodzice dzieci uczęszczających do prywatnego przedszkola są temu przeciwni. 

W tym roku została utworzona grupa żłobkowa dla dzieci od 12 miesiąca życia do 3 lat. 

Opłata za miejsce w żłobku będzie wynosiła 600 zł, zaś w przedszkolu wynosi 350 zł za 12 

godzin dziennie. P. Świadek zwróciła się do komisji z prośbą o przychylne spojrzenie 

i pozostawienie przedszkola na obecnych zasadach.  

Radny Andrzej Kowalczyk stwierdził, że nie przypomina sobie, żeby były jakieś 

skargi na działalność przedszkola. Zamęt powstał przez wniosek złożony przez 4 radnych. 

Radny oświadczył, że po analizie kosztów, biorąc pod uwagę aspekt społeczny jest za tym, 

żeby obecne przedszkole zostawić w tych pomieszczeniach.  

Radny Sylwester Książek zauważył, że była podnoszona kwestia, że przedszkole nie 

spełnia wymogów i zapytał o te wymogi. Radny podkreślił, że Radni reprezentują 
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społeczeństwo i nie mogą patrzeć tylko na koszty utworzenia przedszkola publicznego. Radny 

zapytał, co się dzieje w przypadku, kiedy dziecko nie zostanie odebrane przez rodziców 

z przedszkola?  

P. Świadek odpowiadając na pytanie Radnego Książka poinformowała, że działania są 

takie same jak w przedszkolu publicznym, nauczyciel czeka aż dziecko zostanie odebrane 

przez rodzica bądź innego upoważnionego członka rodziny. Jeśli chodzi o wymogi, to gdyby 

obecne przedszkole nie spełniało wymogów, to nie uzyskałoby pozytywnej opinii właściwych 

służb, a bez takiej opinii nie uzyskałaby wpisu do rejestru niepublicznych placówek 

oświatowych. 

Przewodnicząca Komisji zapytała o wymogi w zakresie utworzenia publicznego 

przedszkola w tych pomieszczeniach.  

Janusz Wieczorek Dyrektor Samorządowego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego 

wyjaśnił, że w momencie, kiedy p. Świadek otwierała przedszkole wszystkie opinie były 

pozytywne, ale nie wiadomo czy obecnie Gmina uzyskałaby taką opinię. W przepisach 

wymogi nie są szczegółowo określone. P. Wieczorek poinformował, że nowelizacja ustawy 

o systemie oświaty spowodowała, że zerówki automatycznie stają się przedszkolami. 

W szkole podstawowej, w której nie ma przedszkola, trzeba je utworzyć. Następnie trzeba 

utworzyć zespół szkół. Za ok. 4 lata w przedszkolu będą 4 roczniki. Od przyszłego roku 

szkolnego w Pustelniku Przedszkole publiczne będzie musiało być utworzone ale tylko dla 

,,zerówki”. Obecnie w Pustelniku ,,zerówka” mieści się na piętrze, a przepisy ppoż. jeśli 

chodzi o budynek przedszkola są bardzo rygorystyczne dla pomieszczeń położonych na 

piętrze. Można byłoby na zewnątrz zrobić drogę ewakuacyjną po metalowej konstrukcji, albo 

przenieść ,,zerówkę” na parter. Decyzję w tej sprawie będzie musiał podjąć wójt. Żeby 

przedszkole publiczne mogło ruszyć od września w pomieszczeniach zajmowanych przez 

prywatne przedszkole, to należy dużo wcześniej wypowiedzieć umowę najmu, w celu 

dostosowania pomieszczeń. Innym rozwiązaniem jest ogłoszenie konkursu na prowadzenie 

publicznego przedszkola i wówczas podmiot, który wygra konkurs otrzymuje dotację 

w wysokości 100% kosztów utrzymania dziecka w publicznym przedszkolu. Jeżeli Rada 

Gminy zdecyduje się na utworzenie przedszkola, to będzie musiała podjąć uchwałę 

o utworzeniu przedszkola publicznego.  

Czesława Kaim Skarbnik Gminy poinformowała, że w 2015r. koszt utrzymania 

1 dziecka w przedszkolu wynosi 518,30 zł, dotacja dla przedszkola niepublicznego wynosi 

388,73 zł, zaś dotacja z budżetu państwa na 1 dziecko w przedszkolu wynosi 106,08 zł.    

Radny Sylwester Bąkowski zapytał ile godzin dziennie będzie funkcjonowało 

publiczne przedszkole? 

Dyrektor Wieczorek poinformował, że publiczne przedszkole będzie czynne 5 godzin 

dziennie nieodpłatnie, zaś za każdą godzinę powyżej tych 5 godzin będzie odpłatność 1 zł. 

Gmina ma obowiązek zapewnić przedszkole czynne minimum 5 godzin dziennie, ale godziny 

funkcjonowania powinna dostosować do potrzeb mieszkańców. W tej chwili przedszkole 

publiczne w Stanisławowie jest czynne 10 godzin, ale jeżeli będzie taka potrzeba wójt może 

wydłużyć czas pracy publicznego przedszkola do 12 godzin.  

Jadwiga Będkowska Sekretarz Gminy zwróciła uwagę, że obciążenie finansowe dla 

publicznego przedszkola jest zupełnie inne niż dla publicznego.   

Radny Sylwester Bąkowski przyznał, że podziela opinię, że rodzice są zadowoleni 

z przedszkola Promyczek. Każdy mieszkaniec chciałby, żeby było publiczne przedszkole, ale 

w niepublicznym jest komfort, że jest czynne dłużej niż publiczne, jak również w ferie 

zimowe i wakacje. Poza tym jest dużo zajęć dodatkowych, których w publicznym nie ma. 

Radny poinformował, że miał doświadczenie i z publicznym i niepublicznym przedszkolem 

i różnica jest kolosalna. W niepublicznym przedszkolu jest pewna opieka, dzieci są zadbane. 

Jeżeli ktoś mówi coś złego na przedszkole, to zwyczajnie kłamie. 
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Dorota Świadek poinformowała, że przedszkole jest pod nadzorem Kuratora Oświaty 

i nigdy niebyło żadnych uwag do jego funkcjonowania. 

Radna Monika Uścińska zauważyła, że czynsz zawarty w umowie jest bardzo niski, 

zaledwie 0,34 zł za m
2
, co wydaje się śmiesznie niskie. Po czym Radna zgłosiła wniosek 

o podwyższenie czynszu za najem. 

Radny Andrzej Kowalczyk stwierdził, że jest to działalność związana z dobrem 

społecznym, podobnie jest ze stomatologiem. 

Dorota Świadek przyznała, że może płacić wyższy czynsz, ale to przełoży się na 

wysokość opłaty, którą uiszczają rodzice. 

Radna Uścińska stwierdziła, że p. Świadek nie robi tego charytatywnie, jest to 

działalność gospodarcza. Następnie Radna zgłosiła wniosek, aby przyjrzeć się stawce czynszu 

w kierunku jej podwyższenia. 

Komisja oddała 2 głosy za wnioskiem i 5 przeciw. Wniosek upadł. 

Radny Andrzej Kowalczyk zaproponował, żeby przekazać Komisji Budżetu 

i Gospodarki sugestię Radnej Uścińskiej. 

Radny Sylwester Książek zwrócił uwagę, że rolą Gminy jest wspieranie rodzin 

wielodzietnych. 

Dorota Świadek poinformowała, że jeżeli jest rodzina wielodzietna i wie, że matka 

dziecka chce pracować, to przyjmuje dziecko za połowę opłaty lub bez opłaty. Są takie 

sytuacje, że dziecko chodzi już do szkoły, ale czasami w przedszkolu czeka na lekcje, albo po 

lekcjach czeka na rodziców. P. Świadek zapewniła, że jeśli może, to współpracuje 

z rodzicami i stara się pomóc w miarę możliwości. Zdarza się, że w przypadku zdarzenia 

losowego odstępuje od opłaty np. za 1 miesiąc. 

Następnie głos zabrał Janusz Wieczorek Dyrektor Samorządowego Zespołu 

Oświatowo-Wychowawczego, który stwierdził, że przedszkole niepubliczne ma przewagę 

nad przedszkolem publicznym, ponieważ w niepublicznym nie obowiązuje Karta Nauczyciela 

i inny jest wymiar godzin pracy. W przedszkolu publicznym wymiar pracy nauczyciela 

wynosi 25 godzin tygodniowo, a w niepublicznym 40 godzin. Jeżeli w publicznym 

przedszkolu nauczyciel pracuje ponad te 25 godzin, to musi otrzymać dodatkowe 

wynagrodzenie. W placówce publicznej sprawy wynagrodzenia reguluje Karta Nauczyciela. 

Każdy awans zawodowy, to dodatkowe wynagrodzenie, w prywatnym tego nie ma. Następnie 

p. Wieczorek omówił koszty utworzenia przedszkola publicznego i poinformował, że na 

2015r. budżet przedszkola publicznego w Stanisławowie wynosi 269.000 zł. 

Radny Sylwester Bąkowski zauważył, że w publicznym przedszkolu płaci się 

wynagrodzenia za 12 miesięcy, a przedszkole jest czynne przez 10 miesięcy. Radny 

podkreślił, że to przedszkole jest bardzo potrzebne.  

Janusz Wieczorek dodał, że należy jeszcze doliczyć dodatkowe wynagrodzenie roczne 

,,trzynastkę”, a nauczyciel ma 7 tygodni urlopu w roku. Przedszkole publiczne w wakacje jest 

nieczynne, ponieważ nie wszystkim dzieciom przedszkole w wakacje jest potrzebne. W 

przypadku trzech przedszkoli w Gminie, można przez całe wakacje zapewnić dzieciom 

miejsce w przedszkolu. Od kiedy zostało wprowadzone 5 godzin nieodpłatnego przedszkola, 

to powyżej tych 5 godzin mniej dzieci przebywa w przedszkolu.  

P. Świadek poinformowała, że chciałaby, żeby żłobek był wpisany do rejestru z dniem 

1 października i zwróciła się z prośbą do komisji, aby rozważyła możliwość przyznania 

dotacji do żłobka. Dorota Świadek wyjaśniła, że w poprzednim roku miała więcej dzieci 

w Przedszkolu, w tym roku tych dzieci jest mniej i stąd pomysł utworzenia żłobka. Ustalona 

opłata w wys. 600 zł za pobyt dziecka w żłobku jest zbyt mała, a jest zapotrzebowanie na 

żłobek. 

Janusz Wieczorek poinformował, że Rada Gminy może, ale nie musi udzielić dotacji.  
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Radna Monika Uścińska zauważyła, że za dzieckiem idzie dotacja i wyliczyła kwotę 

przychodu prywatnego przedszkola.  

Czesława Kaim Skarbnik Gminy przyznała, że prywatne przedszkole otrzymuje 

dotację i poinformowała, że w budżecie gminy jest zaplanowana większa kwota niż zostanie 

wydatkowana. P. Świadek musi w tej sprawie złożyć wniosek do Rady Gminy. 

Radny Andrzej Kowalczyk przyznał, że jest to inicjatywa warta wsparcia. 

Radny Sylwester Książek poinformował, że słyszał, że kryteria stosowania opłat nie są 

jasne i dzieci rodziców należących do Stowarzyszenia są zwolnione z opłat. 

P. Świadek zaprzeczyła, że takie praktyki miały miejsce. 

Radny Andrzej Kowalczyk stwierdził, że Komisja powinna dyskutować o faktach 

i rzeczach oczywistych, a nie plotkach. Natomiast zastrzeżenia należy składać na piśmie. 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że w czerwcu Komisja Społeczna i Rodziny 

zwizytowała przedszkole i stwierdziła, że warunki w przedszkolu są bardzo dobre i panuje 

bardzo przyjazna atmosfera. P. Król zauważyła, że na tym terenie jest dużo młodych 

małżeństw, które mają małe dzieci i żłobek z pewnością jest potrzebny. Jeżeli jest 

zadowolenie i potrzeba społeczna, to Komisja powinna te działania wesprzeć. 

Następnie Komisja 5 głosami za przy 1 wstrzymującym się od głosowania przyjęła 

wniosek, aby Wystąpić do Komisji Budżetu i Gospodarki o rozważenie możliwości 

udzielenia dotacji w 2015r. dla żłobka w Pustelniku, jak również przeanalizowania budżetu 

na 2015r. pod kątem udzielenia dotacji. 

 

Ad 3.  

Sebastian Zdanowicz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury poinformował, że filia 

Biblioteki Publicznej w Ładzyniu od września została przeniesiona do szkoły w Ładzyniu. 

Udało się to dzięki p. Wójtowi i p. Dyrektor Rek. Ze statystyk wynika, że zainteresowanie 

czytelnictwem znacznie wzrosło.  

Radna Monika Uścińska poinformowała, że w pomieszczeniu, w którym mieściła się 

biblioteka nie było centralnego ogrzewania, nie było też żadnych warunków sanitarnych dla 

bibliotekarki. Radna zapytała o możliwość doprowadzenia do remizy OSP ogrzewania 

centralnego ze szkolnej kotłowni, z uwagi na to, że w remizie odbywają się zajęcia np. 

zumby. 

Adam Sulewski Wójt dodał, że koszty ogrzewania elektrycznego tego pomieszczenia 

były bardzo wysokie, a w szkole udało się wygospodarować pomieszczenia na bibliotekę. 

Informacja o przeniesieniu biblioteki do szkoły została szeroko rozpropagowana 

i zainteresowanie czytelnictwem znacznie wzrosło.  

Przewodnicząca Komisji przyznała, że jest to korzystne rozwiązanie. 

Czesława Kaim Skarbnik Gminy stwierdziła, że ogrzewanie remizy ze szkolnej 

kotłowni może być problematyczne z uwagi na dużą odległość. 

Radny Andrzej Kowalczyk przyznał, że najlepszym rozwiązaniem jest, aby każdy 

budynek miał własną kotłownię tym bardziej, że w przyszłości może tam być możliwość 

ogrzewania gazem.  

Radna Monika Uścińska poinformowała, że mieszkańcy Ładzynia złożyli wnioski 

o przyłącza gazowe, ale wnioski zostały zwrócone z uwagi na to, że były źle wypełnione. 

Radna przyznała, że jest to dziwne działanie dostawcy. 

Na zakończenie dyskusji w tym punkcie Radny Andrzej Kowalczyk przyznał, że jest 

mile zaskoczony działalnością Gminnego Ośrodka Kultury i wyraził podziękowanie 

Dyrektorowi za te działania. 

Ad 4.  

 Przewodnicząca Komisji poinformowała, że na spotkaniu Przewodniczących Komisji 

Stałych Rady Gminy dyskutowano o dzikim wysypisku śmieci w Cisówce. 
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 Radna Monika Uścińska poinformowała, że otrzymała emaila z informacją 

o składowisku elementów starych samochodów w lesie w Cisówce. Ten problem występuje 

nie tylko w Cisówce, ale też w innych lasach. Jest to problem, którego nie można 

bagatelizować.  

Adam Sulewski Wójt poinformował, że sprawa została rozpoznana i okazało się, że to 

składowisko nie leży na terenie naszej Gminy. Jest to teren Gminy Poświętne, miejscowość 

Helenów. Zostało już wysłane pismo w tej sprawie do Wójta Gminy Poświętne. Wójt dodał, 

że niestety śmieci są wyrzucane do lasów, nawet przy koszach na śmieci są zostawiane worki 

ze śmieciami. Pracownicy gospodarczy sprzątają przystanki i pobocza dróg. Na oczyszczalni 

jest punkt przyjęć odpadów, również gabarytów, a mimo to do lasów nadal są wywożone nie 

tylko śmieci, ale też zużyty sprzęt gospodarstwa domowego. 

Radny Andrzej Kowalczyk zauważył, że to właściciel nieruchomości odpowiada za 

śmieci na jego terenie. 

 Radna Monika Uścińska zauważyła, że może warto byłoby pomyśleć o kampanii 

informacyjnej, a Radny Sylwester Książek zaproponował prowadzenie statystyk.  

 

Ad 5. Sprawy różne. 

W punkcie tym Komisja dyskutowała o godzinach posiedzeń Komisji, sposobie 

powiadamiania radnych o posiedzeniach Komisji oraz zamieszczaniu informacji o terminach 

posiedzeń Komisji wraz z porządkiem posiedzenia w BIP-ie. Komisja omawiała również 

sprawę realizacji planu pracy Rady Gminy. Radna Monika Uścińska zwróciła się z prośbą, 

żeby Komisja zajęła się sprawą sprawozdania z wykonania zadań oświatowych od 

1.09.2015r. 

Czesława Kaim Skarbnik Gminy poinformowała, że sprawozdanie z realizacji zadań 

oświatowych Rada otrzyma i ten temat będzie w porządku sesji. W sprawozdaniu z realizacji 

budżetu za III kwartał 2015r. będzie zawarta również informacja o realizacji wydatków 

oświatowych. 

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z prośbą o dostarczenie Radnym zestawienia 

wniosków, które wpłynęły do budżetu gminy na 2016r. 

Czesława Kaim Skarbnik Gminy poinformowała, że takie zestawienie zostało 

przygotowane, ale nie ma w nim wniosków złożonych w ramach funduszu sołeckiego, 

wniosków jednostek organizacyjnych, są to jedynie wnioski z sołectw.  

Radny Sylwester Książek zawnioskował o skserowanie dla radnych zestawienia 

planowanych inwestycji na przyszłe lata.  

Wójt wyjaśnił, że jest to tylko wstępna propozycja, są to zadania, które mają zostać 

wpisane do strategii. Do 5 listopada jest czas na rozpatrzenie tego i wniesienie ewentualnych 

uwag. 

Komisja dyskutowała również sprawę wyjazdów dzieci na basen. Przewodnicząca 

Komisji stwierdziła, że dobrze byłoby, żeby wydatki na ten cel były ustalane na rok szkolny, 

a nie kalendarzowy, żeby dzieci miały ciągłość tych wyjazdów.   

Czesława Kaim  Skarbnik Gminy wyjaśniła, że Gminy Program Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomani, 

z którego są finansowane wyjazdy na basem musi być uchwalony na rok kalendarzowy, a nie 

szkolny.    

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

   

 Protokołowała       Przewodnicząca Komisji  

 

            Hanna Pietrzyk              Elżbieta Król 


