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Protokół z posiedzenia  

Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy  

odbytego w dniu 25 października 2016r. 

 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 

Tematyka posiedzenia: 

1. Stan realizacji zadań oświatowych Gminy Niwiska w roku szkolnym 2015/2016. 

2. Podstawy prawne funkcjonowania przedszkoli i punktów przedszkolnych. 

3. Analiza różnic pomiędzy przedszkolami, a punktami przedszkolnymi.   

 

Radny Piotr Skiba przywitał Wójta Gminy Niwiska – Elżbietę Wróbel, przybyłych 

radnych, prezesów stowarzyszeń.  

Radny Skiba zwrócił się z zapytaniem, jaka jest różnica pomiędzy przedszkolem,  

a punktem przedszkolnym. Elżbieta Wróbel przedstawiła radnemu wymogi dot. przedszkola – 

są one bardziej restrykcyjne, aniżeli do punktów przedszkolnych. Krzysztof Strzępka – Prezes 

Stowarzyszenia Puchatek potwierdził, iż wymogi dotyczące prowadzenia punktów 

przedszkolnych są o wiele łatwiejsze do spełnienia. Radny Skiba zwrócił się z zapytaniem  

do Prezesa Strzępki – dlaczego w Przyłęku nie może być przedszkola, tylko jest punkt 

przedszkolny? Krzysztof Strzępka powiedział, iż warunki budowlano – techniczne  

nie pozwalają na to, nie ma tam kuchni, części czystej i brudnej, stref przeciwpożarowych, 

odpowiednich wyjść ewakuacyjnych. To wszystko było sprawdzane przez sanepid i strażaka. 

Taki stan rzeczy potwierdza Wójt Gminy i Sekretarz – wyjaśniając, iż w 2008 roku razem  

z przedstawicielami straży pożarnej i sanepidu odwiedzili wszystkie budynki, w których 

można by zlokalizować przedszkole i tylko w Przyłęku lokalowo decyzja była, ale pod punkt 

przedszkolny. W Hucinie po trwającym gruntownym remoncie i wydzieleniu p.pożarowo 

oddzielnej części budynku z dostosowaniem pozostałych rzeczy pod wymogi pożarnika  

i sanepidu powstało przedszkole. W innych miejscowościach, tak jak np. w Trześni – punkt 

przedszkolny usytuowany jest na piętrze, na klatce schodowej, w Siedlance punkt ma za małą 

powierzchnię użytkową.  

Radny Skiba uważa, że wszystkie dzieci są takie same, zajęcia prowadzone są 

identycznie, dotacja powinna być wyrównana.  
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Prezes Stowarzyszenia Tęcza Andrzej Mierzejewski powiedział, iż tam, gdzie 

przedszkole jest za darmo – tam są dzieci. Jak trzeba dopłacić, to pojawia się problem.  

Radny Skiba zwrócił się z zapytaniem o odpłatność (bez wyżywienia) w przedszkolach  

i punktach przedszkolnych: w Hucinie jest to 50 zł miesięcznie, w Trześni 150 zł, w Siedlance 

100 zł, zaś w Przyłęku 140 zł. Wójt wyjaśniła, iż każdy punkt przedszkolny funkcjonuje 

różnie, stowarzyszenia nie zarabiają. Wójt zwróciła uwagę, że dzieci ubywa, jest niż 

demograficzny, a dotacja idzie na dziecko – tylko w tym roku urodziło się 2 dzieci w Trześni. 

Skiba Piotr uważa, że powinno traktować sie wszystkie dzieci równo, chce, żeby przedszkola 

istniały, jak do tej pory uważa, że stać gminę na dołożenie – wyrównanie dotacji. Pochwalił 

kadrę, doposażenie każdej placówki. Andrzej Mierzejewski zwrócił uwagę na fakt, że gdyby 

w Niwiskach nie było od 1 stycznia 2017 roku przedszkola, to Trześń się utrzyma.  

Jeśli odejdą dzieci z Trześnia i zostanie 10 dzieci to zamykamy. Jeśli dostaniemy wyższą 

dotację to będziemy tańsi i konkurencyjni. Skiba Piotr uważa, że powinna być większa pomoc 

od gminy. Wójt poinformowała, że gmina płaci za wszelkie media, przeglądy w każdej 

przedmiotowej placówce, gdzie Gmina Niwiska jest partnerem do projektu, a wychowanie 

przedszkolne odbywa się w budynkach gminnych. Jan Boroń uważa, że Wójt Gminy dobrze 

gospodaruje i nie zostawi nikogo poszkodowanego. Elżbieta Wróbel podsumowała 

stwierdzeniem, że każde stowarzyszenie – w wydatkach na zadania bieżące w punktach 

przedszkolnych i przedszkolu realizuje inaczej, co stwierdza na podstawie protokołów  

z kontroli w tych placówkach,  funkcjonują inaczej, uwarunkowania są inne.  

Następnie stan realizacji zadań oświatowych Gminy Niwiska w roku szkolnym 

2015/2016 zreferowała Wójt Gminy. Radny Skiba uważa, że wszystko jest dobrze 

przygotowane i czytelnie. 

Na tym zakończono posiedzenie.  

 

 

 

         Protokołowała: 

 

Małgorzata Zielińska-Micek 

 


