
Protokół 

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

Rady Gminy odbytego w dniu 25 lutego 2014 roku. 

 

 

Komisja obradowała w pełnym składzie. 

 

Tematyka posiedzenia: 

Ocena działalności placówek kulturalnych i szkół w zakresie zorganizowania  

wypoczynku w okresie ferii zimowych. 

 

Z listy osób zaproszonych w posiedzeniu uczestniczyli: Wójt Gminy Pani  

Elżbieta Wróbel, Dyrektor GOKiB Pani Tetlak, Dyrektor Szk. Podst. w Trześni Pan 

Surowiec, Dyr. Szk. Podst. w Hucisku Pan Kuna, Dyr. Szk. Podst. w Siedlance Pani 

Piątkowska. 

 

Na wstępie Wójt Gminy Pani Wróbel przekazała kilka informacji. Minister 

Finansów ogłosił subwencje dla Gmin po uchwaleniu Budżetu Państwa. Gmina 

Niwiska ma mniej o 96 489,00 zł. W tej chwili mamy subwencję 4 906 034,00 zł. Na 

najbliższą sesję trzeba szukać prawie 100 tys. zł. żeby był realny budżet. Przyczyną 

zmniejszenia subwencji na pewno jest różnica w liczbie uczniów. W ub. roku 

mieliśmy 601 uczniów, obecnie mamy 567 uczniów. Dzisiaj nie zmusimy ucznia, aby 

chodził do naszych szkół. Może niektórzy nauczyciele są niereformowalni, bo skoro 

rodzic opowiada, że przez daną nauczycielkę ucznia nie da to tej szkoły, to coś tu 

trzeba zrobić. Albo nauczyciel swoim postępowaniem, albo dyrekcja z nauczycielem. 

My tracimy jako gmina i będziemy się zastanawiać, co zrobić z oświatą, jak przetrwać. 

Są tacy nauczyciele, że choćby zrobili zajęcia dodatkowe, to żaden uczeń do nich nie 

pójdzie. Trzeba więc się zastanowić nad postawą nauczyciela. 

Z drugiej strony nauczyciel ma pretensje, że nie ma godzin dodatkowych, nie ma 

nagrody czy motywacyjnego, ale przez swoją postawę. 

 

   

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił nabór w 

Programie Wyrównywania Różnic Między Regionami na rok 2014 w obszarach  

A B C D E F G. Wstępnie do starosty poszła odpowiedź, że jesteśmy zainteresowani 

obszarem D – likwidacją barier transportowych – zakup Gimbusa.  Nasz Gimbus  

został zakupiony w roku 2000, w roku 2013 jego naprawa kosztowała nas 17 tys. zł., a 

dzisiaj chcąc go sprzedać nie weźmiemy nawet 15 tys. zł. W styczniu 2014 roku 

kolejna naprawa kosztowała 3 800 zł. Roczna suma wszystkich wydatków związanych 

z Gimbusem w roku 2013 to kwota 97 225,65 zł. Wyjazdy Gimbusa w roku 2013 

związane były z tematyką edukacyjną. Wykonał w roku ubiegłym 24 432 km, 1 km 

przejazdu kosztował 3,98 zł z remontami, nie licząc remontów – 3,16 zł. Maksymalne 

dofinansowanie zakupu do zakupu autobusu wynosi 250 tys. zł. Potrzebna będzie 

uchwała Rady Gminy ze wskazaniem wkładu własnego w wys. 20%. 
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Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydał pozytywną decyzję na 

otwarcie Szkoły Muzycznej w Gminie Niwiska. Trzeba podejmować działania w 

kierunku zdobycia instrumentów muzycznych. Może na pewien czas pożyczymy z 

Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Mielcu. 

Następnie Komisja wysłuchała informacji dotyczącej organizacji wypoczynku 

podczas ferii zimowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Trześni, która złożył 

Dyrektor Szkoły Pan Krzysztof Surowiec. Sprawozdanie z realizacji zajęć 

zaplanowanych na okres ferii w Szkole Podstawowej w Hucisku złożył Dyrektor 

szkoły Pan Bogusław Kuna. Dyrektor Szkoły  Pani Krystyna Piątkowska 

poinformowała o zajęciach, które odbywały się w czasie ferii w Szkole Podstawowej 

w Siedlance. Również Dyrektor GOKiB Pani Małgorzata Tetlak zreferowała, jak w 

podległej placówce przygotowano zajęcia na ferie zimowe.  

Z pozostałych szkół dyrektorzy nie przybyli na posiedzenie Komisji mimo 

otrzymanych zaproszeń, toteż Przewodnicząca Komisji pani Chmielowiec odczytała 

złożone na piśmie informacje. 

Powyższe informacje stanowią załączniki do protokołu. 

- Zdaniem radnego Piotra Skiby jednostki oświatowe na miarę możliwości były dość 

dobrze przygotowane. Mała liczba uczestników spowodowana była chorobą w czasie 

ferii. Nie było też środków wspomagających, by młodzież zachęcić. Do tego winni 

włączyć się rodzice, Rady Szkoły, którzy winni przygotować środki na nagrody dla 

dzieci uczestniczące np. w turnieju. To na pewno zachęciłoby młodzież. Dla dziecka 

każda nagroda jest wielką radością. Radny pozytywnie ocenia działalność podległych 

placówek w zakresie zorganizowania wypoczynku w okresie ferii zimowych. 

Radny zwrócił uwagę na brak niektórych dyrektorów szkół na dzisiejszym 

posiedzeniu. Jeśli otrzymują zaproszenia, to powinni je respektować.  

- Radny Lucjan Bańka również jest zdania, że dzieci uczestniczące w turniejach 

występujące winny być nagradzane. Dla dziecka dyplom czy statuetka ma ogromne 

znaczenie i mobilizuje do dalszej pracy. 

- Członkowie komisji zwrócili uwagę na młodzież z Gimnazjum, która pięknie 

występowała na opłatku strażackim w Trześniu. Takie talenty winniśmy pokazywać 

we wszystkich miejscowościach. 

 Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

 

     

            Protokołowała: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


