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Protokół z posiedzenia  

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

odbytego w dniu 23 lutego 2018 roku 

 

 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 

Tematyka posiedzenia: 

Kontrola arkuszy organizacyjnych szkół na rok 2017/2018 pod kątem zgodności z nowym 

prawem oświatowym 

 

Przewodniczący Komisji Piotr Skiba przywitał przybyłych gości, w tym dyrektorów 

szkół podstawowych i gimnazjum publicznego, następnie przedstawił tematykę obrad. 

Zwrócił się z zapytaniem do zebranych, jak realizowane są arkusze w szkole, czy zgodnie  

z zarządzeniem minister Zalewskiej? Arkusze przygotowują dyrektorzy. Sąd w Krakowie 

wydał wyrok, że organ nadzorujący, prowadzący nie może wydawać zaleceń w formie 

zarządzeń dot. arkuszy organizacyjnych szkoły. Głos zabrała Dyrektor Brygida Chodorowska, 

która przekazała zebranym, że wszystko jest w szkole realizowane zgodnie z prawem. 

Pierwsza klasa jest rozłączona na zajęciach z  edukacji wczesnoszkolnej. Dzieci w klasie „0” 

jest 15 dzieci, w klasie I – 12 dzieci. Radny Skiba zapytał się o liczbę godzin biblioteki – 

Dyrektor Chodorowska odpowiedziała, że godzin bibliotecznych jest 3. Na jakiej podstawie 

ustalono 3 godziny biblioteki, jaka jest podstawa prawna – pyta się radny Skiba.  

Wójt poinformowała, że była ewaluacja w gimnazjum, kuratorium było na kontroli, wszystko 

jest prawidłowo. Jeżeli chodzi o bibliotekę, to do ilości uczniów i potrzeb uczniów jest 

ustalona liczba godzin biblioteki. Pani Wójt powinna wydać zarządzenie – twierdzi radny 

Skiba. Radny Skiba powiedział, że był u p. Kłak w ZNP w temacie biblioteki. Radny Skiba 

zaznaczył, że jest w tym temacie godzin biblioteki szczególnie wyczulony, wójt ma ustalić 

kryterium, wydać zarządzenie – twierdzi Piotr Skiba. W Siedlance jest 78 dzieci i jest  

1 godzina biblioteki. W Kosowach jest 22 dzieci i jest 1 godzina biblioteki.  

W Hucisku jest 25 dzieci i jest 1 godzina biblioteki. Radny Skiba uważa, że nie jest  

to uczciwe. W temacie gimnazjum wypowiedziała się Dyrektor Rębisz. Przekazała,  

iż jest stara podstawa programowa, nic się nie zmieniło, wszystko jest zgodne z prawem. 

Łączeń nie ma. Aktualnie jest 95 dzieci, w tym roku szkolnym odejdzie 52 dzieci, zostanie  

43 dzieci – 2 klasy (21 i 22 uczniów). Radny Skiba zwrócił się z zapytaniem, czy wszyscy 
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nauczyciele będą mieć zabezpieczone godziny? Dyrektor Rębisz odpowiedziała, że na chwilę 

obecną nie ma arkusza organizacyjnego na przyszły rok, rachunek jest prosty, zostanie 

praktycznie po cztery, dwie godziny dla nauczyciela. Radny Skiba uważa, że nie trzeba 

nikogo obcego przyjmować, a nie było to tak, jak winno być. Radny Skiba przypomina 

dyrektorom, żeby się dobrze nad tym zastanowili. Problemy są, dyrektor jest odpowiedzialny 

i przyjmuje ludzi. W Hucisku został zatrudniony nauczyciel chemii, ale nauczyciel z terenu 

gminy nie wyraził zgody na pracę w Hucisku. Zatrudniony został nauczyciel j. niemieckiego, 

ale nie było możliwości zatrudnienia osoby z terenu gminy. Radny Skiba stwierdził, że był 

przyjęty nauczyciel z matematyki. Radny Róg przypomniał problem z wychowaniem 

fizycznym i matematyką. Jeżeli zostali zatrudnieni ludzie do matematyki to chyba coś jest nie 

w porządku. Nie ma zatrudnienia, nie ma pracy, a przychodzi osoba z zewnątrz. Wójt 

wyjaśnia, że zatrudnia się kogoś, kto ma predyspozycje i się nadaje, bo to odbija się w opinię 

szkoły, naukę dzieci, współpracę w środowisku. O zatrudnieniu decyduje pracodawca, nie 

jesteśmy kompetentni, żeby się w to mieszać. Robimy wszystko, żeby maksymalnie 

nauczycieli zagospodarzyć. Dyrektor zatrudnia i zna pedagoga. Trzeba dać możliwość 

przetrwać tym nauczycielom, trzeba patrzeć przez czynnik społeczny – stwierdza Robert Róg. 

Dyrektor z Huciska ma połączoną klasę „0” z klasą „I”. Sytuacja jest wyjątkowa, bo nie ma 

klasy „II”. Dyrektor jest zadowolona z tego rozwiązania, dodając, że w klasie „I” jest troje 

dzieci. Kuratorium oświaty było na kontroli i we wszystkim się zgadza, a anomalii  

do rozporządzenia jest dużo więcej – stwierdza Wójt, trzeba brać pod uwagę demografię  

i warunki lokalne też. Hucisko ma problem demograficzny – stwierdza Dyrektor z Huciska. 

Wójt Elżbieta Wróbel przedstawiła metryczkę szkół: liczba uczniów do metryczki: Trześń 60 

dzieci, Kosowy 21 dzieci, Przyłęk 62 dzieci, Siedlanka 78 dzieci, Hucisko 25 dzieci, Niwiska 

111 dzieci, Hucina 41 dzieci – łącznie 398 dzieci, gimnazjum - 95 dzieci, Szkoła Muzyczna - 

212 dzieci. Wójt Gminy dodała, że subwencja oświatowa jest mniejsza o 262.095 zł,  

ale trzeba jeszcze dołożyć niepełnosprawność (pieniądze znaczone) do punktu 

przedszkolnego w Niwiskach i w Szkole Podstawowej w Trześni – podsumowując, braki  

w oświacie na marzec to 299.547,03 zł – po budżecie państwa. Wójt Gminy Niwiska 

przedstawiła ile dana szkoła ma przyznanej subwencji w odniesieniu do budżetu (bez klasy 

„0”). Szkoła Podstawowa w Trześni ma 613.944 zł subwencji, zaś budżet wynosi 727.573 zł. 

Szkoła Podstawowa w Kosowach ma 235.076 zł subwencji, zaś budżet wynosi 488.822 zł. 

Szkoła Podstawowa w Przyłęku ma 637.826 zł subwencji, zaś budżet wynosi 739.972 zł. 

Szkoła Podstawowa w Siedlance ma 832.659 zł subwencji, zaś budżet wynosi 838.425 zł. 

Szkoła Podstawowa Hucisku ma 252.946 zł subwencji, zaś budżet wynosi 501.240 zł. Szkoła 
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Podstawowa w Niwiskach ma 997.407 zł subwencji, zaś budżet wynosi 1.174.163 zł.  

Szkoła Podstawowa w Hucinie ma 428.363 zł subwencji. Gimnazjum Publiczne ma 589.730 

zł subwencji, zaś budżet wynosi 1.139.933 zł. Szkoła Muzyczna I stopnia ma 2.260.820 zł 

subwencji, zaś budżet wynosi 2.011.705 zł. Podsumowując, Wójt poinformowała, że na dzień 

dzisiejszy do oświaty gmina dokłada z budżetu 1.414.731 zł.  

Kolejno głos zabrał Dyrektor Surowiec, który przekazał zebranym, iż w szkole jest 69 dzieci 

– łącznie z kl. „0”, arkusz został zaopiniowany przez kuratorium pozytywnie. W klasie „0” 

jest 9 dzieci, jest jedna godzina biblioteki – tak jest od lat.  

Robert Róg dodał, że kryzys czeka nas w 2018 i 2019 roku. Wójt poruszyła temat odpraw, 

koszty zwiększą się. Z rezerwy MEN można maksymalnie pozyskać na odprawy  

dla nauczycieli 30%, a wiemy, że wszyscy nauczyciele gimnazjum w związku z reformą będą 

takie odprawy 6 miesięczne mieć, to będzie w roku 2018 i 2019 duże obciążenie dla budżetu 

Od kwietnia będą podwyżki: 5,35% dla nauczycieli. Zmieniono także naliczenia/wagę 

subwencji szkół muzycznych z 1,01 na 0,85. Dyrektor Halina Rębisz zaznaczyła,  

że w gimnazjum będą zwolnienia, nauczyciel ma 3 lata na odebranie odprawy. Robert Róg 

zwrócił się z zapytaniem, czy w gimnazjum są nauczyciele, którzy nie mają godzin  

w szkołach podstawowych? Dyrektor Rębisz odpowiedziała, że ma takich nauczycieli.  

Wójt dodała, że będzie problem z nauczycielami wychowania fizycznego. Ewa Jachyra 

stwierdziła, że lepiej łączyć zajęcia wychowania fizycznego, niż przedmioty ścisłe.  

Robert Róg stwierdził, że sytuacja jest niekomfortowa, zwłaszcza dla zatrudnionych. Radny 

Skiba zauważa, że w szkołach ma być psycholog i pedagog na etacie. Wójt stwierdziła,  

że wszystko wiąże się z pieniędzmi, gabinety profilaktyki są – ale puste. Radny Skiba uważa, 

że trzeba myśleć o nauczycielach, żeby mieli pracę. Warunki w szkołach są, ale nie ma dzieci.  

Dyrektor Bożena Bajor – Kwaśnik poinformowała zebranych, że w szkole podstawowej  

w Kosowach ze względu na małą liczbę dzieci zajęcia są łączone. W klasie „III” jest 1 uczeń, 

w klasie „IV” jest 2 uczniów. W klasie „VII” jest 4 dzieci. 

Robert Róg uważa, że Wójt Elżbieta Wróbel pieniędzy będzie pilnować, potem będzie lepiej. 

Jan Boroń uważa, że edukacja jest podstawą w gminie i wszyscy o tym wiemy, gmina trzyma 

na tym rękę. Ilość godzin biblioteki publicznej/szkolnej wpływa na edukację – pyta się radny 

Boroń dyrektorów. Biblioteka w Siedlance jest 100 metrów od szkoły, biblioteka  

w Niwiskach jest 100 metrów od szkoły. Halina Rębisz poinformowała, że wprowadzono 

podręczniki - darmowe, a bibliotekarka musi je wprowadzić, zajmuje to dużo czasu.  

Są biblioteki publiczne, ale uczeń jeśli pożycza lekturę, to idzie do najbliższej biblioteki. 

Dyrektor Bajor – Kwaśnik dodała, że jest zainteresowanie wypożyczaniem książek przez 
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małe dzieci, bibliotekarz na wakacjach przyjeżdża, bo jest dużo książek. Dyrektor 

Chodorowska dodała, że jest 3 godziny biblioteki, a pracy jest dużo. Poinformowała,  

że w Niwiskach w szkole jest pedagog tylko 1 godzinę tygodniowo, trzeba zwiększyć liczbę 

godzin – dyrektor z SP Niwiska ma 21 opinii dot. zajęć kompensacyjnych – jest wskazanie 

organizacji zajęć, jest problem. Piotr Skiba uważa, że jest to trudny rok, są nowe podstawy 

programowe, jest klasa „VII”, dojdzie klasa „VIII”. 

Na posiedzeniu zapoznano się z informacją od Dyrektora Szkoły Podstawowej z Trześni – 

dot. nauczyciela wychowania fizycznego – Agnieszki Wilk – Sybickiej. Wójt poinformowała, 

że jeśli dzieci chcą grać w siatkówkę, to trzeba to realizować. Ligę siatkówki prowadzi 

Agnieszka Wilk – Sybicka i ma 2 godziny zajęć w SP Trześń. Dołożono dwie godziny,  

aby dzieci miały alternatywę. Dyrektor odniósł się do sytuacji w kontekście pracodawca – 

pracownik. Wójt przekazała, że trzeba współpracować, Robert Róg dodał, że pracowników 

trzeba traktować równo. 

Na tym zakończono posiedzenie.  

 

 

 

         Protokołowała: 

 

Małgorzata Zielińska-Micek 

 

 


