
Protokół 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady 

Gminy odbytego w dniu 18 stycznia 2017 r. 

W obradach uczestniczyli członkowie komisji: 

Piotr Skiba, Stanisław Nawalany, Jan Boroń i Stanisław Magda. Z listy osób 

zaproszonych udział wzięli: z – ca wójta gminy Jolanta Marut i kierownik GOPS 

Barbara Czachor. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

Tematyka posiedzenia: 

1. Ocena organizacji dożywiania na terenie Gminy Niwiska w 2016 r. 

2. Analiza budżetu gminy z uwzględnieniem środków przeznaczonych na oświatę. 

Ad pkt 1. Informację z realizacji zadania – organizacja dożywiania na terenie gminy 

Niwiska za 2016 rok szczegółowo przedstawiła kierownik GOPS w Niwiskach Barbara 

Czachor.  /Informacja stanowi załącznik do protokołu/. 

 W dyskusji radny Boroń zwrócił się z apelem o objęcie opieką pewnej osoby 

 z Niwisk, która jest wykorzystywana przez prywaciarzy za marne grosze. Jest tam 

bieda, jest to osoba bardzo solidna w pracy, ale nieporadna. 

 Radny Skiba bardzo dobrze ocenia organizację dożywiania w naszej gminie. 

Pochwala to, że starsi ludzie – seniorzy mogą korzystać z dożywiania. Przypomniał, 

aby pracownicy socjalni zaglądali do staruszków liczących powyżej 80 lat oraz 

interesowali się ich warunkami. 

 Z kolei pani Barbara Czachor omówiła projekty uchwał, jakie będą 

rozpatrywane na najbliższej sesji Rady Gminy. Z sobą łączą się dwa tematy; Program 

Wspierania Rodziny dla Gminy Niwiska oraz utworzenie Placówki Wsparcia 

Dziennego. W ramach projektu Budujemy i Wzmacniamy Rodzinę planujemy 

utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego w ramach struktury GOPS. Forma działania 

placówki, szczegółowe zadania oraz organizacja określona zostanie w statucie GOPS, 

którego zmiana nastąpi na kolejnej sesji. Placówka mająca powstać dotyczy Programu 

Wspierania Rodziny, dzieci. Na naszym terenie funkcjonują też świetlice, placówka 

byłaby scaleniem tych świetlic. Mogłyby do niej trafić dzieci z różnych rodzin, 

dotkniętych też problemami. Przewiduje się formę opiekuńczą oraz wsparcie 

specjalistyczne (pedagogów, psychologów, poradnictwo) nie tylko dla dzieci, ale też 

dla rodziców. Placówka zlokalizowana będzie w Dworku Hupki, zatrudnionych będzie 

dwóch wychowawców. Trwa remont łazienki z dostosowaniem dla osób 

niepełnosprawnych. Sama placówka będzie działać profilaktycznie (zapobiegać 

powstawania problemów, diagnoza). W ramach Programu Wspierania Rodziny działa 

asystent rodziny. W programie opisane są zarysy działań, które wynikają z ustawy  

o wspieraniu rodziny. 

 Kolejnym dokumentem jest Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

 Komisja stwierdziła, że gdyby w całej Polsce programy takie były realizowane, 

uniknęlibyśmy wielu tragedii. 



Ad pkt 2. Przewodniczący komisji Piotr Skiba zwrócił się z pytaniem do pani skarbnik, 

czy wpłynęły do niej wnioski do budżetu zgłoszone przez dyrektorów szkół? 

„To przygotowywały dziewczyny – odpowiedziała pani skarbnik, one na podstawie 

wniosku zawsze robią plany finansowe. Na tej podstawie robione jest zestawienie, na 

którym pomniejszono  wynagrodzenia poszczególnych szkół, ponieważ w roku 2016 

wypłacone zostały wyrównania dla nauczycieli.”  

Kolejne pytanie radnego Skiby związane było z kwotą najniższego wynagrodzenia, 

które od 1 stycznia 2017 r. wynosi 2000,00 zł. Czy dyrektorzy wzięli to pod uwagę przy 

planowaniu budżetu? Później tłumaczą się, że nie mają pieniędzy i  latają z każdą 

bzdurą do wójta gminy. Nie na tym rzecz polega, dyrektor powinien wiedzieć, co ma. 

Oni nigdy nie wiedzą nic, a później jeszcze dostają dodatki motywacyjne. Jeżeli 

tłumaczą, że nie mają pieniędzy, że wliczanie stażu pracy do wynagrodzenia 

najniższego jest zgodne z prawem, to dlaczego dyrektorzy nie mają wliczone do 

zasadniczych poborów stażu pracy? – pytał. Radny Skiba długo prowadził dyskusję na 

ten temat, m.in. stwierdził, że dyrektorzy potwornie się czegoś boją, sami nie 

podejmą żadnej decyzji. 

 Pani z obsługi szkół tłumaczyła, iż dyrektorzy sporządzają zapotrzebowanie, na 

podstawie tego wyliczany jest budżet. 

 Radny Nawalany przyznał, że dyrektorzy są zastraszani. W Przyłęku nie było 

pieniędzy na zakup drabiny. Dyrektor nie przyzna się, że coś brakuje, wręcz 

przeciwnie – twierdzi, że wszystko ma. 

 Następnie – na prośbę radnego Skiby dostarczono i okazano komisji wyliczenie 

budżetu dla Szkoły Podstawowej w Przyłęku. Przedłożono także wyliczenie budżetu 

na utrzymanie oświaty. 

 Skarbnik gminy Jolanta Łagowska wyjaśniała, iż bardzo często pani wójt robi 

narady z dyrektorami, tłumaczy wiele spraw. Ponadto od lat są nauczeni, że przyjdą 

do wójta i wójt wszystko zrobi. W ciągu roku do szkół pieniądze były dokładane. 

 Pan Piotr Skiba ma pretensje do dyrektorów, że nie podejmują własnych 

decyzji. Oni powinni wiedzieć, jaką mają kadrę i winni wiedzieć, jakie pobory 

pracownikowi przysługują. Sprawy kadrowe powinna prowadzić sekretarka w szkole 

albo panie z obsługi szkół. 

 Z – za wójta gminy Jolanta Marut zasygnalizowała, iż czeka nas dużo pracy nad 

siecią szkół. Uchwała winna być podjęta do końca marca, wcześniej podlega 

zaopiniowaniu przez kuratorium. 

 Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

 

 

   Protokołowała: 


