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Protokół nr 35/14 

z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych 

odbytego w dniu 28 kwietnia 2014 r. 

 

pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji R. Kalusa. 

 

Godz. rozpoczęcia – 14:30 

Godz. zakończenia – 17:10 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

1. Ryszard Kalus – Przewodniczący Komisji  

2. Barbara Wójtowicz – Zastępca Przewodniczącego Komisji 

3. Michał Jurewicz – członek  

4. Bronisław Kopeć – członek  

5. Dariusz Zdunek – członek 

6.  Józef Potyszka – członek 

7. Zenon Szynka– członek 

Nieobecna radna Henryka Pilna. 

 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

1. Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich 

2. Kierownik Zakładu Obsługi Szkół Marta Kołodziejska 

 

Temat posiedzenia: 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia. 

3. Ocena działalności Zakładu Obsługi Szkół za 2013 rok i plan na 2014 rok. 

4. Sprawy bieżące. 

 

Przebieg posiedzenia: 

 

Ad. 1. Otwarcia posiedzenia i przedstawienia porządku dokonał Przewodniczący Komisji R. 

Kalus. 

Do porządku nie wniesiono uwag. 

 

Ad. 2. Protokół nr 34/14 z dnia 13 marca 2014 r. został przyjęty jednogłośnie. 

W głosowaniu udział brało 7 osób, „za” przyjęciem - 7, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” 

– 0. 

 

Ad. 3. Kierownik Zakładu Obsługi Szkół M. Kołodziejska złożyła informację opisową z 

realizacji zadań przez Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu w 2013 r., która stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Następnie przedłożyła informacje dotyczącą planu działania Zakładu Obsługi Szkół na 2014 

r., która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

W dalszej części Kierownik Zakładu Obsługi Szkół M. Kołodziejska udzielała szczegółowych 

wyjaśnień na pytania radnych w następujących sprawach: 

 

1) darmowy podręcznik dla uczniów;  
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została uchwalona tzw. mała ustawa podręcznikowa, która daje możliwość Ministerstwu 

Edukacji Narodowej przygotowania podręcznika. Podręcznik ten nie będzie wymagał 

uzyskania akceptacji ze trony Ministerstwa. Podręcznik został już opracowany i można go 

obejrzeć na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej. W chwili obecnej przygotowywana 

jest tzw. duża ustawa podręcznikowa, która zakłada od 1 września 2014 r. darmowy 

podręcznik dla klasy I. Środki na zakup tego podręcznika w formie dotacji celowej miałyby 

uzyskać organy prowadzące. Zgodnie z założeniem ustawy podręcznik byłby podręcznikiem 

wieloletnim i musiałby funkcjonować przynajmniej 3 lata.  

Trudno określić jak to będzie wyglądało w rzeczywistości ponieważ brak jest jasnych i 

precyzyjnych wytycznych. 

 

2) przyjęcie dziecka niepełnosprawnego do przedszkola; 

dyrektor nie ma prawa odmówić przyjęcia dziecka niepełnosprawnego. 

 

3) ilość dostępnych miejsc w przedszkolach a ilość miejsc potrzebnych; 

w chwili obecnej sporządzane są zestawienia na rok bieżący. 

 

4) sprawa dowozu dzieci do szkół z miejscowości Gościszów (dodatkowy przystanek 

autobusowy); 

zostało wysłane pismo do Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie potwierdzenia lokalizacji i 

do dnia dzisiejszego nie otrzymano odpowiedzi. 

 

5) funkcjonowanie przedszkola w Gierałtowie; 

funkcjonuje i do przedszkola uczęszcza 10 dzieci w wieku 2,5 do 4 lat.  

 

6) rejonizacja w przypadku przedszkoli; 

w przypadku przedszkoli rejonizacji się nie stosuje.  

 

7) sprawa zgłaszana przez rodziców dzieci Szkoły Podstawowej w Nowogrodźcu 

odnośnie ograniczonego dostępu do sali gimnastycznej; 

z sali gimnastycznej korzystają dwie jednostki, czyli Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. Obaj 

dyrektorzy muszą wspólnie dojść do porozumienia. Do Zakładu Obsługi Szkół żadne głosy w 

tej sprawie nie docierały. 

 

8) sprawa organizacji zajęć na czas remontu Szkoły Podstawowej w Wykrotach; 

Szkoła Podstawowa zostanie przeniesiona do budynku Gimnazjum. Natomiast Gimnazjum 

zostaje przeniesione do budynku przy parafii – sali katechetycznej, gdzie w chwili obecnej 

trwa remont celem dostosowania budynku do edukacji szkolnej.  

 

9) czy istnieje w szkołach nauczanie w systemie dwuzmianowym? 

w zasadzie nie ma dwuzmianowości. Szkoła Podstawowa w Nowogrodźcu ma tzw. 

dwuzmianowość rotacyjną. Może dojść do tego na czas remontu w Szkole Podstawowej w 

Wykrotach. 

 

10) wykorzystanie sal lekcyjnych (wyłączanie ogrzewania w salach nie wykorzystanych); 

zasoby są większe jak potrzeby, ale są jednostki, które maksymalnie wykorzystują np. szkoła 

w Nowej Wsi gdzie była potrzeba przygotowania sali na drugi oddział przedszkolny.  

Gościszów i Gierałtów również jest maksymalnie wykorzystany.  

 

11) funkcjonowanie i perspektywy szkoły w Zebrzydowej oraz oddziału przedszkolnego; 
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arkusz organizacyjny został złożony w dniu wczorajszym. W zeszłym tygodniu w klasie I 

było 5 dzieci. W oddziale przedszkolnym było 11 dzieci, ale z dużym znakiem zapytania.  

Burmistrz Nowogrodźca R. Relich poinformował, że na najbliższej sesji zostanie przedłożona 

propozycja zmian w budżecie o zwiększenie środków na zakres planowanego remontu. 

Placówka przygotowywana jest pod kątem edukacji przedszkolnej i szkolnej I-III.  

 

Na pytanie, z jakimi problemami boryka się Zakład Obsługi Szkół Kierownik Zakładu M. 

Kołodziejska odpowiedziała, że ogólnym problemem jest niestabilność prawa, co zmusza do 

częstego uczestnictwa w szkoleniach.  

Burmistrz Nowogrodźca R. Relich dodał, że model zaakceptowany przez Radę kilka lat temu, 

zgodnie z uchwalą o utworzeniu jednostki sprawdził się. Pozwala zarządzać w sposób 

właściwy na poziomie finansowym, organizacyjnym zmian w zakresie przepisów prawa 

oświatowego, finansowego, zamówień publicznych, szeroko pojętego bezpieczeństwa 

związanego z ubezpieczeniem nieruchomości jak również kwestiami dotyczącymi 

zagospodarowania majątku.  

 

Ad. 4. W sprawach bieżących radni poruszyli następujące tematy: 

 

1. Radny J. Potyszka: 

 poprosił o pomoc w zorganizowaniu zjazdu z drogi krajowej nr 94 do posesji nr 35 w 

Czernej, 

 zgłosił potrzebę wykonania odwodnienia na odcinku drogi w miejscowości Czerna w 

kierunku Gierałtowa. 

 

2. Radny Br. Kopeć:  

 poinformował o przerwaniu prac związanych z inwestycją budowy sieci 

kanalizacyjnej w Parzycach, 

 zgłosił potrzebę dokonania przecinki drzew rosnących przy drodze powiatowej w 

Parzycach koło posesji nr 106 i 108 oraz przy posesji nr 128. 

 

3. Radny Z. Szynka: 

 zgłosił potrzebę remontu przepustów (zjazd z drogi powiatowej Gościszów – Ocice do 

pól), 

 zgłosił potrzebę nawiezienia tłucznia na drogi dojazdowe do pól w Gościszowie. 

 

4. Radny R. Kalus 

 zgłosił potrzebę budowy chodnika przy ul. Słowackiego – od krzyżówki w kierunku 

Gierałtowa, 

 pierwsze odegranie hejnału Nowogrodźca. 

 

5. Radny M. Jurewicz zgłosił potrzebę zwiększenia ilości ludmerów i częstotliwości 

wywozu odpadów segregowanych. 

 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji R. Kalus o godz. 17:10    

zamknął posiedzenie.  
 

          Protokołowała:                                                                          Przewodniczył: 

 

      Jolanta Janeczko                                                                         Ryszard Kalus 
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Podinspektor ds. obsługi                                                         Przewodniczący Komisji  

      Rady Miejskiej 

             

 


