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Protokół 

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

Gminy odbytego w dniu 23 czerwca 2015 r. 

 

Lista obecności członków komisji oraz zaproszonych gości stanowi załącznik do 

protokołu. 

Tematyka posiedzenia: 

1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i 

Biblioteki. Wypracowanie opinii na sesję. 

2. Zapoznanie się z materiałami dot. wniosku z poprzedniej Komisji. 

2. Sprawy różne i wolne wnioski. 

Ad pkt 1. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w 

Niwiskach za 2014 rok oraz informację za 5 m – cy 2015 roku przedstawiła Kierownik 

GOPS Małgorzata Tetlak. /Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu/. 

Nad w/w sprawozdaniem otwarto dyskusje, w której zabrali glos: 

                 Radny Robert Róg zadał pytanie dotyczące tomiku wierszy pani Cecylii 

Lubach. Czy to zostało rozpropagowane? 

                  W odpowiedzi Małgorzata Tetlak poinformowała, iż odbyło się spotkanie z 

panią Lubach, na którym czytane były jej wiersze. Książki się rozeszły, autorka 

zamawiała dodatkowe egzemplarze. 

                   Radny Skiba stwierdził, iż wsłuchując się w sprawozdanie okazuje się, że 

bardzo dużo rzeczy się realizuje w Gminnym Ośrodku Kultury i Biblioteki. Karda 

szczupła, płace niewysokie, pracy dużo, bardzo dużo organizowanych imprez. 

Obserwuje się postęp jeśli idzie o biblioteki, wzrasta czytelnictwo i zainteresowanie 

książkami. Bardzo dobrze pracuje ośrodek kultury na obecne możliwości finansowe, 

radny Skiba nie ma żadnych zastrzeżeń. 

                   Radny Róg przyznał, że program jest bardzo obfity. Zapytał, z jakimi 

problemami boryka się dyrektor GOKiB? 

                     Z odpowiedzi pani dyrektor Tetlak wynika, że większych problemów 

Ośrodek Kultury nie posiada. W ramach posiadanych środków realizowane są zadania 

i pracownicy starają się, by pomieszczenia były wyremontowane i służyły 

mieszkańcom. Ośrodek wypracował 39 tys. zł. środków własnych, m.in. poprzez 

realizację przez Gminę Niwiska projektów.  

                     Radny Skiba uważa, że gdyby była możliwość, należałoby dofinansować 

Ośrodek Kultury. Jest to ważna instytucja i winna mieć środki na organizację imprez. 

                      Kierownik GOKiB zwraca się z prośbą o podwyższenie płac dla podległych 

pracowników. 
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                 Radni Jan Dziadura i Robert Róg podpowiadają, aby potrzeby finansowe 

przedstawiła kierownik GOKiB na etapie prac nad projektem budżetu na rok 

następny. Wówczas komisja może się nad tym pochylić. 

                 Komisja wypracowała opinię na sesję dod. działalności GOKiB. „Komisja do 

pracy GOKiB w Niwiskach odnosi się w samych superlatywach. Działanie 

podyktowane Statutem, współpracą z Szkołą Muzyczną I stopnia, Wójtem Gminy w 

Niwiskach pozwala stwierdzić, że nakład pracy jest bardzo duży i zasługuje na 

uznanie. Jedynym elementem, do którego należałoby powrócić na etapie prac przy 

budżecie gminy na rok 2015 jest weryfikacja dofinansowania funkcjonowania 

GOKiB w Niwiskach.” 

Ad pkt 2. Wójt gminy Elżbieta Wróbel omówiła materiały, jakie zostały opracowane 

na wniosek Komisji oraz dostarczone wszystkim jej członkom. Szczegółowo 

zreferowała tabelkę, gdzie została rozliczona subwencja na placówki oświatowe, 

wyliczona na 369 uczniów szkół podstawowych i 198 uczniów gimnazjum 

publicznego. Ponieważ jest dodatek na ucznia kl. I SP, których jest 75. Ministerstwo 

zwiększa subwencje o 3,1% zakładając minimalne ruchy od września. 

W materiałach zostały przedstawione koszty utrzymania szkół podstawowych w 

Gminie Niwiska, oddziałów przedszkolnych. Ujęto też zadania okołoinwestycyjne, 

obsługa szkół, koszty dowozu uczniów. 

Bardzo szczegółowo rozpracowano temat obniżenia pensum dla  dyrektorów szkół  

o 2 godziny. Koszty wyliczono w taki sposób, że w miejsce obniżenia pensum 

dyrektora o 2 godziny ma on godziny ponadwymiarowe. Inny przypadek – godziny te 

będzie miał inny nauczyciel posiadający kwalifikacje.  Miesięczny koszt obniżenia 

pensum dla dyrektora o 2 godziny daje sumę ogółem 3 289,51 zł. Trzeba sobie 

zdawać sprawę, że na terenie gminy jest przynajmniej 6 nauczycieli, którzy tylko 

czekają, żeby mieli pensum 18 godzin i poszli na urlop dla podratowania zdrowia. 

Skutkiem tego może być 2 urlopy dla podratowania zdrowia., to jest 161 342,04 zł  

w roku.  

Temat rozdzielenia klas  łączonych z przedmiotów j. polski, matematyka, j. angielski – 

łączny miesięczny koszt rozdzielenia tych klas wyliczono na kwotę 8 688,11 zł., roczny 

– 104 257,32 zł. 

Na pytanie radnego Roga jak to się ma do realiów (265 tys. zł.) pani Wróbel 

odpowiedziała, iż trzeba szukać pieniędzy, bo nie ma ani złotówki. W oświacie będą 

braki, które dołożymy Szkoła Muzyczną w listopadzie czy grudniu.  

                    Zdaniem radnego Skiby na oświatę trzeba patrzeć z innej strony, oświata 

to nie biznes. Poprosił o przedstawienie wyników z poszczególnych przedmiotów, jak 

na tle powiatu i województwa wypadła nasza gmina?  Nie zastanawiamy się, z jakiego 

powodu są kiepskie wyniki z niektórych przedmiotów, nie bierzemy pod uwagę, jak 

ma dyrektor pójść na hospitację przy 16 godzinach pensum? Ile tracimy na złych 

wynikach – tego się nie da wyliczyć. Niektórzy rodzice zabierają dzieci do innych szkól. 
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Były różne sprawy, łączenia, takie czy inne gadanie…., trzeba mówić o wszystkim. Nikt 

na szkołach nie zarobił i na oświacie również. Powinniśmy zrezygnować z pewnych 

rzeczy na rzecz oświaty. Oświaty nie powinniśmy przeliczać na złotówki. 

                Wójt gminy Elżbieta Wróbel przedstawiła wyniki nauczania z przedmiotów j. 

polski, matematyka, j. angielski w klasach VI w gminie, powiecie i województwie. 

                 Ponownie zabierając głos w dyskusji radny Skiba zaznaczył, iż nie można 

oceniać szkoły i nauczycieli przez pryzmat wyników, bo wiele czynników ma na to 

wpływ. Np. trafi się klasa, że są uczniowie słabi. Dyrektor winien zastanowić się nad 

przyczyna niskich wyników w podległej placówce, rozmawiać z rodzicami. 

                  Radny Robert Róg wyliczył, iż biorąc pod uwagę trzy przedmioty, na 

powiecie średnia wychodzi 70,93, na terenie gminy – 63,05. Podkreślił, iż temat, który 

podejmuje komisja wyszedł od społeczeństwa. Jest problem związany z efektami 

nauczania dzieci , trzeba go zauważyć i zastanowić się nad sensownymi 

rozwiązaniami. Niewątpliwie gmina sporo traci nad tym, że dzieciaki odchodzą ze 

szkół. Rodzice nie są zadowoleni z efektów nauczania. Problem chociażby w 

Kosowach nie jest od dzisiaj, musimy wdrażać wszelkie sposoby, by tę sytuację 

poprawiać. Musimy na sprawę popatrzeć globalnie. Wiemy o odchodzeniu dzieci nie 

tylko z podstawówek, ale tez z gimnazjum. Musimy zastanowić się, jakie są 

możliwości, by temu zaradzić. W przekonaniu radnego Roga jednym z argumentów, 

który mógłby wpłynąć na poprawę jakości nauczania jest rozdzielenie  podstawowych 

przedmiotów oraz języka. Może na początek w klasie VI. Przy tej potrzebie 

społeczeństwa, rodzica powinno się wyjść im z pomocą. „Może dojść do takiej 

sytuacji, że padnie szkoła, wtedy spadną koszty itd., ale czy o to chodzi?, czy w tym 

kierunku powinno to iść? Raczej powinno to iść w tym kierunku, żeby to 

funkcjonowało i to jak najlepiej” – zakończył swoją wypowiedź radny Robert Róg. 

                 Radny Jan Boroń zauważył, że Kosowy są dużą miejscowością, ale 

specyficznie położoną., rozdrapywaną na 4 części. Trudno się dziwić, że sobie rodzic 

szkołę wybiera.  Trudno się tez dziwić wójtowi gminy, że broni budżetu. Radni są od 

obrony i uczniów, i budżetu. Może lepiej kupić busy i dowozić dzieci do większych 

szkół, nie będzie klas łączonych, wyniki nauczania pójdą w górę. 

                  Radny Róg ustosunkował się do wypowiedzi swego przedmówcy. Nie jest 

problemem, czy my te dzieci mamy przewozić, czy też nie – mówił, problem jest 

zupełnie inny, czy my tym dzieciom  mamy w końcu zafundować taka naukę, żeby np. 

do tych trzech busów nie zdały nawet testu na prawo jazdy, nie byli kierowcami. 

Dyskutant rozumie, że aspekt finansowy jest ważny, ale powinniśmy wyjść naprzeciw 

społeczeństwu, może do przyszłego budżetu znaleźć 130 tys. zł., ewentualnie 

rozdzielić przedmioty w klasach VI i dać dyrektorowi więcej czasu, by mógł lepiej 

popracować i zobaczyć efekty. 

                    Na prośbę przewodniczącego komisji Jana Dziadury pani Maria Strzępa 

podała łączenia z zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych szkół na rok szkolny 
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2015/2016 w poszczególnych szkołach i klasach.  Łączenia wynikają z liczby uczniów. 

Ponadto poinformowała, iż na dzień dzisiejszy nie ma możliwości rozłączenia klas, bo 

do końca maja mogły do nauczycieli iść nowe warunki pracy. Możemy mówić o roku 

2016/2017.  

                 Radny Robert Róg złożył wniosek o  treści: „Rozdzielenie przedmiotów w 

klasie VI w przedmiotach j. polski, matematyka, j. angielski. Zmniejszyć 1 godzinę 

pensum dla dyrektorów szkól bez uszczerbku na wynagrodzeniu od następnego 

roku szkolnego 2016/2016”. Wniosek poparło 5 członków komisji na 5 obecnych na 

posiedzeniu. (Brak podczas głosowania radnego Magdy). 

Ad pkt 3. W sprawach różnych pani wójt zasygnalizowała, iż LKS Hucina awansowała 

do Ligi Okręgowej, co wiąże się z dodatkowymi środkami. Potrzeba dodatkowo ok.  

14 tys. zł. 

Na sesję przygotowano projekt uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy 

Niwiska programu wsparcia Rodzin Wielodzietnych Lokalna Karta Dużej Rodziny. Na 

realizację tej uchwały w budżecie przeznacza się kwotę 2 tys. zł. Komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

Temat kończącego się roku szkolnego – pozytywna opinia komisji w sprawie podwyżki 

stypendium za wyniki w nauce z 200 zł na 300 zł., za wyniki sportowe z 50 zł na 100 zł. 

Temat Senior – Wigor – gmina będzie składać wniosek. Gmina będzie dzierżawić 

obiekt od pana Ofiary, chcemy powalczyć o 250 tys. zł., wkład własny 32 tys. zł. 

przeznaczy pan Ofiara,. 

                  

                     Na tym zakończono posiedzenie komisji. 

 

           Protokołowała:                                               Przewodniczący Komisji: 

          

 

                   


