
Protokół Nr III/3/2015 

Komisji Społecznej, Ekologii i Bezpieczeństwa  

z posiedzenia w dniu 27 października 2015r. 

 

 
Obecni na posiedzeniu wg listy obecności. 

Posiedzenie komisji otworzyła Elżbieta Król Przewodnicząca Komisji, która 

zaproponowała następujący porządek posiedzenia. 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z I posiedzenia Komisji 

3. Zaopiniowanie projektów uchwał i spraw na sesję.  

4. Sprawy różne. 

 

Ad 1. 

 Elżbieta  Król Przewodnicząca Komisji przedstawiła porządek obrad i zapytała czy są 

propozycje zmian do porządku obrad? 

 Żadnych propozycji zmian nie zgłoszono i komisja przyjęła proponowany porządek 

obrad. 

 

Ad 2. 

 Przewodnicząca komisji zapytała o uwagi do protokołu. Żadnych uwag nie zgłoszono 

w związku z tym Komisja 5 głosami za, przy 1 wstrzymującym się od głosowania przyjęła 

protokół z I posiedzenia   

 

Ad 3.  

1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 54/4 położonej w miejscowości 

Rządza gm. Stanisławów 

Po otwarciu dyskusji w tym punkcie Radny Andrzej Kowalczyk zapytał czy 

wnioskodawczyni jest właścicielką nieruchomości?  

Grażyna Zagórska insp. ds. gospodarki gruntami potwierdziła, że p. M. jest 

właścicielką nieruchomości i wyjaśniła, że p. M. wystąpiła z wnioskiem o wykup przez 

Gminę wydzielonej działki, położonej we wsi Rządza z przeznaczeniem pod drogę. 

Wnioskodawczyni wystąpiła z taką inicjatywą, a dla Gminy jest to korzystne. Gmina 

mogłaby nabyć nieodpłatnie grunt pod drogę od kilku właścicieli, ale koszty wydzielenia 

drogi byłyby znacznie wyższe niż kwota, za jaką p. M. chce odsprzedać wydzieloną już 

drogę. Gminie zależy na uregulowaniu stanu tej drogi. Jeżeli ta droga zostanie wydzielona 

do końca, to rozwiąże problem dojazdu do działek, na których właściciele będą mogli się 

budować.  

Radna Monika Uścińska poparła tę inicjatywę i stwierdziła, że jest to perspektywa 

rozwoju dla tych nieruchomości. 

Po wyczerpującej dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniować projekt 

uchwały.  

2. Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Stanisławów. 

Radna Monika Uścińska zapytała czy w przypadku, kiedy p. Wójtowi z mocy prawa 

przysługuje uprawnienie jest konieczna uchwała?  

Jadwiga Będkowska poinformowała, że uchwała dotyczy zwiększenia o 1% dodatku 

stażowego i Radca Prawny uważa, że Rada Gminy powinna podjąć uchwałę w tej 

sprawie. 
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Komisja 6 głosami za, przy 1 wstrzymującym się od głosowania pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały.  

3. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika gminnej jednostki 

organizacyjnej  

Komisja nie rozpatrywała sprawy skargi. 

4. Projekt uchwały w sprawie wysokości opłat za wpis w rejestrze żłobków i klubów 

dziecięcych   

Jadwiga Będkowska Sekretarz Gminy poinformowała, że zaistniała potrzeba 

wprowadzenia do porządku obrad najbliższej sesji projektu uchwały w sprawie opłaty za 

wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych. 

Janusz Wieczorek Dyrektor Samorządowego Zespołu Oświatowow-Wychowawczego 

poinformował, że sprawa wynikła już po ustaleniu porządku obrad. P. Dorota Świadek, 

która prowadzi prywatne przedszkole w Pustelniku postanowiła otworzyć żłobek w tych 

pomieszczeniach i zwróciła się z wnioskiem o wpis do rejestru żłobków. Zgodnie 

z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 wysokość opłaty ustala Rada Gminy 

w drodze uchwały. Wysokość opłaty nie może przekroczyć 50% najniższego 

wynagrodzenia za pracę, które obecnie wynosi 1750 zł. Jest propozycja, żeby tę opłatę 

ustalić w wys. 850 zł. 

Radny Andrzej Kowalczyk przyznał, że dobrze się stało, że taka inicjatywa powstała, 

bo widocznie jest taka potrzeba. Dzięki temu młode małżeństwa będą mogły pracować. 

Radny Sylwester Książek zapytał czy będą spełnione wymogi, bo są wątpliwości czy 

przedszkole spełnia wymogi?  

 Radna Elżbieta Król powiedziała, że żłobek powstanie w pomieszczeniach 

przedszkola.  

Janusz Wieczorek odczytał przepis mówiący o postępowaniu w sytuacji, kiedy 

podmiot nie spełnia wymogów i dodał, że jest to weryfikowane na etapie wydawania 

zaświadczenia o wpisie. Formalności muszą być dokonane. Jeżeli jest pozytywna opinia 

odpowiednich służb, to Wójt musi dokonać wpisu.  

Radna Monika Uścińska zauważyła, że opłata dotyczy całej gminy i może się okazać, 

że żłobek powstanie też w innej miejscowości. To jest tylko opłata za wpis do rejestru 

i nie można jej łączyć tylko z tym konkretnym przypadkiem.  

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Stanisławów w roku 

szkolnym 2014/2015. 
Elżbieta Król Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że wyniki sprawdzianów są różne 

w zależności od szkoły, w niektórych przypadkach są na poziomie średniej krajowej, 

a niektóre są wyższe. Nauczyciele nie zawsze mają wpływ na te wyniki, nie zawsze zależą 

one tylko od nauczycieli, ale jest to również spowodowane podejściem uczniów. 

Następnie p. Król zapytała, dlaczego w Gimnazjum w Pustelniku nie ma zatrudnionej 

obsługi? 

Janusz Wieczorek wyjaśnił, że w Pustelniku jest Zespół Szkół i pracownicy są 

przypisani do obsługi w Szkole Podstawowej. Nauczyciele są zatrudnieni przez Zespół, 

a na szkoły są rozdzielani na potrzeby sprawozdawczości. Z nauczycielami jest problem, 

ponieważ nauczyciele pracują i w szkole podstawowej i w gimnazjum i do 

sprawozdawczości etaty są dzielone, a faktycznie są zatrudnieni w Zespole Szkół. 

Przewodnicząca Komisji zauważyła, że w gimnazjum w Stanisławowie jest 

zatrudnionych 5osób obsługi, koszty obsługi są duże i czy nie byłoby warto wprowadzić 

w życie pomysł p. Wójta o utworzeniu zespołu szkół w Stanisławowie i włączenie do 

niego Gimnazjum? Należy to zbadać i przeprowadzić analizy. W marcu Rada Gminy była 
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przeciwna temu pomysłowi, bo było to za szybko zrobione i nie było poprzedzone 

żadnymi analizami, natomiast teraz jest czas żeby się do tego rzetelnie przygotować.  

Radny Andrzej Kowalczyk stwierdził, że można do tego wrócić po wybudowaniu 

budynku przedszkola w Stanisławowie.  

Radna Monika Uścińska zauważyła, że niepotrzebne są badania, bo to zostało już 

sprawdzone. Radna przyznała, że jej zdaniem nie ma na co czekać tylko trzeba działać, bo 

w tej gminie za długo się czeka. 

Jan Leś Dyrektor Gimnazjum w Stanisławowie powiedział, że zmiany organizacyjne 

niewiele zmienią, jeśli chodzi o pracowników obsługi. Pracownicy obsługi Gimnazjum 

zajmują się np. utrzymaniem boiska jak również obsługą UPLKS, w Gimnazjum mieści 

się również biblioteka publiczna, która jest sprzątana przez pracowników Gimnazjum. 

Radny Andrzej Kowalczyk stwierdził, że Ci pracownicy mają czas i dlatego to robią. 

Jeśli nie mieliby czasu, to dyrektor wnioskowałby o zwiększenie etatów. Radny przyznał, 

że jego zdaniem jest to tylko kwestia organizacyjna.  

Dyrektor Leś podkreślił, że nie chodziło mu o to, żeby wykazać, że pracownicy to 

robią, a jedynie o to, że gdyby nie było tej pracy, to pewnie byłoby mniej godzin pracy 

pracowników obsługi. W związku z tymi obowiązkami pracownicy mają większą 

powierzchnię do obsługi. Dyrektor podkreślił, że zmiany organizacyjne nie spowodują 

zmniejszenia liczby pracowników administracyjnych. 

Radna Elżbieta Król przyznała, że powierzchnie budynków są różne porównując 

Pustelnik i Stanisławów. Poza tym w Pustelniku jest jeden budynek a w Stanisławowie 

trzy. Radna przyznała, że należy to dokładnie przeanalizować. W zespole prościej byłoby 

wykorzystać etaty zarówno nauczycielskie jak i administracyjno-obsługowe. Nie należy 

czekać tylko trzeba przeprowadzić analizy, co da realny obraz sytuacji. Radna przyznała, 

że byłoby to korzystne i dla dzieci i dla gminy. 

Radny Andrzej Kowalczyk przyznał, że miałoby to duży wpływ na zarządzanie 

zasobami ludzkimi i mieniem tych szkół.  

Dyrektor Wieczorek poinformował, że mówi się o reformie systemu oświaty i nie 

wiadomo czy w związku z tym nie nastąpią poważne zmiany w funkcjonowaniu szkół. 

Wanda Zdanowicz Dyrektor Zespołu Szkolnego w Stanisławowie zapewniła, że 

elementy mobilnego zatrudnienia już się dzieją, bo stołówka jak i sala gimnastyczna są 

wykorzystywane na potrzeby Zespołu Szkolnego jak i Gimnazjum. Sprzątaczki 

zatrudnione w Zespole Szkolnym sprzątają obydwa budynki: Szkoły Podstawowej 

i Przedszkola. Zerówki są w Gimnazjum, więc pewne racjonalizacje są wprowadzane 

sukcesywnie. Woźny nie patrząc na etat pracuje ile może. Zatrudnienie wynika ze 

specyfiki budynków, które są w złym stanie technicznym. Jeżeli nie będzie wysiłku całej 

Rady Gminy i decyzji o budowie przedszkola, to dyrektorzy niewiele mogą zrobić. 

Współpraca z Gimnazjum jest konstruktywna. Etaty są uzupełniane w drugiej szkole 

jednak pewnych rzeczy nie da się przeskoczyć. Szkoła realizuje wczesne wspomaganie 

dzieci z problemami dysfunkcyjnymi. Waluacja zewnętrzna oceniła to bardzo wysoko. 

Następnie p. Zdanowicz poinformowała, że w niedługim czasie rozpocznie się nabór 

wniosków na dofinansowanie termomodernizacji. Budynek szkoły podstawowej tego 

wymaga. Dyrektor zwróciła się do Komisji o wzięcie pod uwagę termomodernizacji, bo to 

będzie się przekładało na oszczędności w ogrzewaniu. Jeśli chodzi o wyniki 

sprawdzianów, to Szkoła Podstawowa w Stanisławowie odnotowuje systematyczny 

wzrost wyników, a stosowanie nauczania specjalistycznego obniża wyniki. Ponadto 

w środowisku wiejskim panuje takie przekonanie, że dziecko z defektem, to wstyd, 

dlatego nie zgłaszają dyrektorowi czy nauczycielowi problemów. Szkoła ma wysoki 

wynik ze sprawdzianów w części matematycznej.    
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Radny Andrzej Kowalczyk zgodził się z wypowiedzią p. Zdanowicz co do 

przedszkola i konieczności wykonania termomodernizacji budynku szkoły. Radny 

przyznał, że jest to sprawa bezdyskusyjna. Następnie p. Kowalczyk podziękował 

dyrektorom za współpracę ze sobą w takich warunkach. 

Radny Sylwester Książek zapytał Dyrektor Zdanowicz, czy w związku z likwidacją 

Szkoły w Rządzy i związanym z tym zwiększeniem się liczby dzieci w Szkole 

w Stanisławowie nie ma problemów lokalowych? Radny Książek stwierdził, że przy 

likwidacji szkoły zapewniano, że nie będzie problemów, a teraz są problemy lokalowe. 

Wanda Zdanowicz zapewniła, że nie ma żadnych problemów związanych z likwidacją 

Szkoły w Rządzy. Pomimo początkowych oporów społecznych związanych z likwidacją 

nigdy nie było żadnych skarg rodziców. Połączenie szkół nie spowodowało problemów 

lokalowych, problemy lokalowe wynikają z faktu, że do Szkoły w Stanisławowie wciąż 

przybywa uczniów, ale za tymi uczniami idzie subwencja oświatowa. P Zdanowicz 

podkreśliła, że dzieci z Rządzy nie są powodem żadnych problemów. Współpraca 

z rodzicami również jest bardzo dobra.  

Dyrektor Leś stwierdził, że główną przyczyną problemów lokalowych jest upływ 

czasu. Budynek przedszkola powstał wiele lat temu i wówczas zaspakajał potrzeby, 

natomiast teraz już nie. W pewnym stopniu problemy lokalowe zostały spowodowane 

przez obowiązek szkolny dla sześciolatków. Przyczyną jest również objęcie nauczaniem 

przedszkolnym dodatkowo 2 roczników. 

Janusz Wieczorek poinformował, że w tej chwili jest dwa roczniki sześciolatków 

w szkole, trzeba będzie zapewnić miejsca dodatkowo dla 4 roczników w szkołach 

i przedszkolu. Nawet budowa przedszkola nie rozwiąże tego problemu do końca.  

Lidia Marczak Dyrektor Zespołu Szkól w Pustelniku przyznała, że Pustelnik słabo 

wypadł na sprawdzianie, nikt nie spodziewał się takich wyników, bo nie było do tego 

podstaw. Średnie wyniki z nauczania przez ostatnie 3 lat były wysokie, dlatego sytuacja 

jest dogłębnie analizowana w kierunku przyczyny tak złych wyników. Była dodatkowa 

godzina matematyki, ale to nie przełożyło się na wynik. Problem w tym, że szkoła nie ma 

zwrotnej informacji np. na temat trudności zadań. Po zadaniach można było odczytać 

problemy uczniów, po raz pierwszy informacji zwrotnej nie ma. P. Dyrektor podkreśliła, 

że nie jest w stanie powiedzieć, jaki był powód takich wyników i dodała, że uczniowie ze 

Szkoły Podstawowej nie odchodzą do innych Gimnazjów. Szkoła przeprowadza analizę 

wyników danego rocznika w VI kl. Szkoły Podstawowej i potem tego samego rocznika 

w III kl. Gimnazjum i ten wynik jest dobry. Edukacyjna wartość dodana jest na plusie. 

Może ta informacja powinna zawierać również sukcesy szkół, bo to też jest obraz szkoły. 

Należy także cieszyć się z innych osiągnięć nie tylko wyników sprawdzianów. Chodzi 

o to, żeby uczniowie dostali się potem do dobrych wymarzonych szkól średnich, a wynik 

egzaminu nie zamknął im dalszej drogi nauki. 

Następnie Elżbieta Król Przewodnicząca Komisji zapytała w jakiej formie wyraża się 

obsługa administracyjna przez Samorządowy Zespół Oświatowo-Wychowawczy. 

Janusz Wieczorek Dyrektor SZO-W omówił zadania realizowane przez Zespół m.in. 

księgowość, dowożenie uczniów, współpraca z Kuratorium Oświaty, sprawozdawczość 

poprzez system informacji oświatowej, dofinansowanie pracodawcom nauki zawodu 

młodocianych pracowników (wydawanie decyzji, rozliczenia). Również zaopatrzenie 

w opał. Wcześniej SZO-W zajmował się także zaopatrzeniem w środki czystości 

wszystkich szkół. 

P. Król zapytała o powód rezygnacji z zaopatrzenia szkól w środki czystości. 

Dyrektor wyjaśnił, że trudno jest określić potrzeby poszczególnych szkól. Było to 

realizowane w formie zapytania ofertowego, szkoły miały różne potrzeby i określenie 

przedmiotu zamówienia było bardzo trudne. Dostawa była jednorazowa, bo hurtownie nie 
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chciały się godzić na długie okresy dostaw z uwagi na zmiany cen. Był też problem 

z przechowywaniem takich ilości tych środków. 

Elżbieta Król zapytała Dyrektora czy analizował koszty? 

Dyrektor przyznał, że finansowo było to korzystniejsze z uwagi na duże ilości 

zakupywanych środków. Natomiast teraz jest to korzystniejsze z uwagi na to, że zakupy 

są realizowane wg potrzeb i jest to bardziej racjonalne.  

Wanda Zdanowicz poinformowała, że zakupy realizuje w formie zapytania 

ofertowego, a obiór materiałów następuje sukcesywnie z uwagi na problemy 

z magazynowaniem. 

Dyrektor Leś wyjaśnił, że z centralnymi zakupami był problem z uwagi na specyfikę 

szkół, powierzchnie szkól też są różne. Poza tym środków czystości nie można 

przechowywać w zwykłym pomieszczeniu. 

Dyrektor Marczak dodała, że były problemy np. jeśli chodzi o zakup papieru, bo nie 

każda kserokopiarka będzie dobrze pracowała na tym samym papierze. P. Marczak 

zapewniła, że szuka oszczędności gdzie może. 

Ponadto dyrektorzy podczas dyskusji sygnalizowali problem konieczności dużego 

zużycia papieru xero.  

Komisja jednogłośnie (5 głosów) przyjęła informację o stanie realizacji zadań 

oświatowych w Gminie Stanisławów w roku szkolnym 2014/2015. 
Komisja przyjęła też jednogłośnie poniższy wniosek dotyczący utworzenia Zespołu 

Szkół w Stanisławowie. 

Sporządzić analizę zysków i kosztów utworzenia Zespołu Szkół w Stanisławowie 

i przygotować projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół 

w Stanisławowie.   

1. Sprawy różne. 

Komisja dyskutowała o wnioskach do budżetu i do funduszu sołeckiego na 2016r. 

 Radny Andrzej Kowalczyk podkreślił, że należy przestrzegać zasady, żeby zadania 

zgłaszane w ramach funduszu sołeckiego zamykały się w kwocie przypadającej na dane 

sołectwo, bo później trzeba te zadania w dużej mierze dofinansowywać z budżetu Gminy. 

  

Na tym posiedzenie zakończono. 

   

 Protokołowała       Przewodnicząca Komisji  

 

            Hanna Pietrzyk              Elżbieta Król 

 


