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Protokół 

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

Gminy odbytego w dniu 27 listopada 2015 r. 

W obradach uczestniczyli wszyscy członkowie komisji. Lista obecności stanowi 

załącznik do protokołu. 

Tematyka: 

1. Konsultacja projektu budżetu gminy na 2016 rok. Opracowanie opinii Komisji 

2.  Konsultacja projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania  

i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania  

i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Niwiska dla 

niepublicznych przedszkoli, innych niepublicznych form wychowania 

przedszkolnego oraz niepublicznych szkół. 

3. Konsultacja projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania 

oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji 

udzielanych z budżetu Gminy Niwiska dla publicznych przedszkoli, innych 

publicznych form wychowania przedszkolnego oraz publicznych szkół 

prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Niwiska. 

4. Opracowanie projektu planu pracy Komisji na 2016 rok. 

5. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 Ad pkt 1. Projekt budżetu gminy na 2016 rok szczegółowo zreferowała wójt 

gminy Elżbieta Wróbel. Zasygnalizowała m.in. sprawę budowy sali gimnastycznej w 

Przyłęku. Zapoznała z warunkami, jakie trzeba spełnić, aby pozyskać środki z 

zewnątrz. Jeżeli byśmy się załapali  w RPO, maksymalnie można powalczyć o 1 mln zł., 

kosztorys inwestorski sali w Przyłęku opiewa na 1 620 196,61 zł. Nabór wniosków – 

do 12 stycznia 2016 r. W budżecie trzeba szukać 620 196,61 zł. Ocena formalna wraz z 

oceną ekspercką złożonych wniosków potrwa do końca maja 2016 r. Maksymalny 

termin realizacji inwestycji określony jest do 30 marca 2018 r. Gmina Niwiska 

musiałaby rozłożyć środki własne na lata 2017 i 2018. 

Pani wójt zwróciła uwagę na kanalizację w Zapolu oraz - co za tym idzie – budżet 

gminy w następnych latach będzie obciążony kanalizacją. 

  W dyskusji na projektem budżetu zabrali głos: 

Radny Piotr Skiba stwierdził, że  w wielu wypadkach są zaniżone dochody  

w stosunku do ub. roku. Poruszając sprawę przedszkoli podkreślił, że dotychczasowy 

sposób dofinansowania jest nieuczciwy i niesprawiedliwy. Dzieci są wszystkie 

jednakowe i dopłata powinna być równa czy to do punktu przedszkolnego, czy do 

przedszkola. Ale skoro od 1 września 2016 r. będą zmiany, niech to zostanie tak jak 

jest. Sprawa następna, która poruszył radny dotyczyła Gminnego Ośrodka kultury i 

Biblioteki. Radny zauważył, iż od paru lat nic się  nie zmienia, jeśli chodzi o kwotę 

dotacji dla tej jednostki. Jest ona taka sama i wynosi 200 tys. zł., to jest nieuczciwe. 

Tam pracownicy są na najniższych poborach. Radny wnioskuje zdjąć 30 tys. zł. z drogi 
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w Hucinie,  która jest nie potrzebna i dołożyć do GOKiB. Jest to instytucja, która 

bardzo dobrze pracuje i można podziwiać, jak oni w tych środkach się mieszczą. 

Odnośnie biblioteki w Siedlance – pani bibliotekarka ma bardzo dużo roboty, 

biblioteka dobrze funkcjonuje. Jeśli będzie miała dołożoną świetlicę, to nie wiadomo, 

co się tam będzie działo. Podobnie w Niwiskach, bibliotekarka niech się zajmie 

biblioteką, ponadto pomaga dyrektorce GOKiB. Odnośnie świetlic radny nie jest 

przekonany. Podejrzewa, że będą to zmarnowane pieniądze, narobi się tylko 

fermentu. 

 Radny Boroń ciszy się z każdej inwestycji, z każdego kawałka chodnika czy 

drogi. Ma jednak wątpliwości co do drogi koło weterynarii, jest ona w bardzo złym 

stanie, w poprzedniej kadencji radni nie mogli się nią zająć, mieli problem ze 

sprzedażą weterynarii, budową chodnika. Radny uważa, że za 50 tys. zł. nie zrobimy 

nawet do pierwszej bramy wjazdowej. Potrzeba budowy drogi była zgłaszana jeszcze 

do budżetu ub. roku, jest 42 użytkowników. W Kosowach było zgłoszenie w tym roku  

i dostali pełną pulę środków. Zdaniem radnego Boronia należałoby zmierzyć obydwa 

odcinki w Kosowach i Niwiskach, po zsumowaniu kwotę 250 tys. zł. podzielić na ilość 

metrów i zrobić tyle, na ile wystarczy. Radny zdaje sobie sprawę, że w takiej sytuacji 

nie będzie skończona ani jedna, ani druga droga. Dlatego wierzy w operatywność pani 

wójt i zapewnia, ze tematu pilnował będzie. Będąc przy głosie dziękuje pani wójt 

i radnym z Kosów za wykonanie drogi koło cmentarza w Kosowach. 

 Wobec wyczerpania listy dyskutantów, wniosek radnego Skiby poddano pod 

głosowanie. Wniosek poparło 3 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od 

głosowania” – 2 radnych. Większością głosów wniosek został podjęty. 

Po krótkiej przerwie wznowiono obrady. 

 Ad pkt 2, 3. Projekty uchwał omówiła sekretarz gminy Jolanta Marut. Ustawa  

o systemie oświaty dała termin do końca roku do podjęcia uchwał dotyczących 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości 

pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Niwiska dla 

niepublicznych przedszkoli, innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego 

oraz niepublicznych szkół, oraz dotyczących publicznych przedszkoli, innych 

publicznych form wychowania przedszkolnego oraz publicznych szkół prowadzonych 

przez podmioty inne niż Gmina Niwiska. Uchwały te będą podstawą do udzielania 

dotacji od 1 stycznia 2016 roku To są przepisy przejściowe związane z reformą 

systemu przedszkolnego. Wysokość dotacji jest na takim poziomie, jaki był 

dotychczas. Umożliwia prowadzenie konkursów wtedy, jeżeli gmina od 1 września 

2016 roku nie zabezpieczyłaby miejsc w placówkach publicznych. Szczególnym 

przypadkiem jest Hucina, gdzie teraz funkcjonuje przedszkole niepubliczne. Szkoła ma 

zerówkę, która przekształci się z mocy prawa w przedszkole publiczne. Dotacja dla 

przedszkola niepublicznego będzie w takiej samej wysokości, jak przedszkola 

publicznego, z tym że dla niepublicznego musi być udzielona  poprzez konkurs. Jeżeli 
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chodzi o przekształcenia i w danej szkole miałaby nie powstać zerówka, to trzeba ją 

zlikwidować i wtedy uruchamiamy całą procedurę likwidacyjną. 

Zdaniem radnego Skiby będzie problem z arkuszami organizacyjnymi szkół.  

W przedszkolu nie może uczyć nauczyciel nauczania zintegrowanego – dodała pani 

Wróbel. Musi mieć kwalifikacje – wychowanie przedszkolne. 

 Radny Dziadura zadał pytanie dot. punktów przedszkolnych i przedszkoli 

finansowanych ze środków unijnych, gdzie obowiązuje trwałość projektu. (Hucisko, 

Trześń, Przyłęk, Siedlanka). Czy nie będzie to kolidowało z tymi zmianami, które mają 

nastąpić? 

 Odpowiedzi udzieliła pani wójt. Jeżeli np. w Hucisku będziemy mieć publiczne 

przedszkole, to i tak stowarzyszenie będzie ogłaszało nabór. Może być tak, że nie 

będą mieć ucznia. 

 Następnie toczyła się dyskusja w temacie mającej nastąpić od 1 września  

2016 r. reformy oświaty oraz – co się z tym wiąże – kosztami. Zdaniem pani wójt   

w naszej gminie idziemy w kierunku przedszkoli publicznych. 

Członkowie komisji wyrazili zdanie, że punkty przedszkolne i przedszkola winny być 

dotowane jednakowo. Ponieważ gmina jest partnerem w projektach unijnych 

składanych przez stowarzyszenia, pani wójt rozpisała kontrole z zarządami tych 

stowarzyszeń pod kątem wydatkowania środków pieniężnych dotowanych z budżetu 

gminy. Pani wójt podała przykład Huciska, gdzie zatrudnione są 2 panie z bezrobocia, 

( a więc stowarzyszenie nic nie kosztuje), m – cznie dotujemy z budżetu 3 726, 36 zł., 

jest wiec pytanie, dlaczego mają mało? Ponadto gmina płaci za media. Dlatego trzeba 

poczekać na wyniki kontroli.  

 Radny Skiba przyznał rację rodzicom, którzy przenoszą swoje dzieci do takich 

placówek, gdzie odpłatność jest mniejsza. Dlatego w Przyłęku jest mało dzieci,  

a więcej w Hucinie. Wszędzie przedszkola są czynne jednakowo - 8 godzin, 

a pieniądze dostają takie, jak dla punktów przedszkolnych. Winno się dopłacać 

wszystkim placówkom jednakowo – 75%, skoro są czynne 8 godzin. 

 Pani Jolanta Marut nawiązując do przepisów techniczno – budowlanych 

zaznaczyła, że zostały ułatwione warunki dla punktów przedszkolnych czy zespołów 

przedszkolnych, które miały pracować krócej i miały stworzyć na rynku tworzenia 

punktów przedszkolnych, gdzie dziecko może przebywać do 5 godzin dziennie. 

Dlatego dotacja jest dla nich mniejsza i wynosi 40%, ponieważ miały z zasady 

pracować krócej. 

 Ad pkt 4. Komisja opracowała projekt planu pracy na 2016 rok o treści jak w 

załączniku do protokołu. Projekt zostanie przedłożony Radzie Gminy na sesji 

grudniowej. Na tym zakończono obrady. 

 

                  Protokołowała: 

                                


