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Rada Miejska 

w Dobrodzieniu  

Protokół 

 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji 

Gminy, które odbyło się w dniu 16 kwietnia 2012 roku. 

 

Spotkanie komisji odbyło się o godzinie 14-tej w oddziale przedszkolnym w Szemrowicach, ul. 

Wiejska 30. 

Komisja dalsze posiedzenie odbyła w Szkole Podstawowej w Szemrowicach, ul. Wiejska 2. 

  

Obecność na posiedzeniu według załączonej listy obecności. 

 

Porządek posiedzenia: 

 

     1.Wizytacja oddziałów przedszkolnych i szkoły w Szemrowicach: 

 poznanie bazy lokalowej, 

 omówienie poczynionych inwestycji i remontów oraz dalszych potrzeb wizytowanej 

jednostki oświatowej, 

 przedstawienie oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Szemrowicach. 

2. Zapoznanie radnych z treścią pism w sprawie przekształcenia PSP w Dobrodzieniu 

dotyczących oddziału przedszkolnego w Główczycach: 

 opinia Opolskiego Kuratora Oświaty, 

 pismo rodziców dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w Główczycach, 

 stanowisko Związku Nauczycielstwa Polskiego. 

3. Stanowisko Burmistrza Dobrodzienia w sprawie przekształcenia PSP w Dobrodzieniu 

dotyczące oddziału przedszkolnego w Główczycach. 

4. Podjęcie przez Komisję ustaleń w sprawie przekształcenia PSP w Dobrodzieniu 

dotyczących oddziału przedszkolnego w Główczycach. 

5. Omówienie zasobów pomocy społecznej w gminie. 

6. Rozpatrzenie wniosku w sprawie nadania nazwy targowisku. 

7. Zaopiniowanie wniosku w sprawie likwidacji bramek na placu zabaw znajdujących się 

pomiędzy ulicami Arki Bożka i Dzierży. 

8. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: 

 ustalenia na rok 2012 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i 

zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które 

dofinansowanie jest przyznawane, 

 nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu, 

 poparcia rezolucji przyjętej przez Sejmik Województwa Opolskiego w sprawie uczczenia 

pamięci bezbronnych i niewinnych ofiar Tragedii Górnośląskiej oraz zbrodni dokonanych na 

obywatelach Rzeczypospolitej Polskiej. 

9. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok. 

10. Sprawy różne. 

 

Punkt 1. 

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Szemrowicach Urszula Witczak oprowadziła radnych 

po salach oddziału przedszkolnego w Szemrowicach przy ul. Wiejskiej 30, a następnie po salach 

lekcyjnych znajdujących się w budynku szkoły przy ul. Wiejskiej 2. 
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Dyrektor omówiła poczynione inwestycje i remonty oraz dalsze potrzeby wizytowanej jednostki: 

 instalacja elektryczna w szkole i oddziale przedszkolnym, 

 modernizacja pomieszczeń gospodarczych – dla woźnego, 

 głębokie odwodnienie, 

 przyłącz do kanalizacji miejskiej, 

 podłoga w korytarzach, 

 zakup zmywarki, 

 zakup wykaszarki, 

 zakup komputera dla oddziału przedszkolnego, zakup tablic multimedialnych, 

 zakup komputerów do klas z wyposażeniem. 

 

Potrzeby oddziału przedszkolnego: 

 generalny remont piwnic, parteru w budynku (odgrzybienie, zerwanie posadzek, tynków, 

wymiana mebli, malowanie, usunięcie starych rur i pieca itd.), 

 odwodnienie budynku, rynny, komin 

 piaskownica, huśtawki, 

 renowacja kuchni – malowanie, zakup mebli, 

 renowacja pomieszczenia sekretariatu – podłogi, malowanie, meble 

 wyposażenie stołówki, 

 wymiana drzwi wejściowych, 

 chodniki na podwórku, 

 modernizacja sali gimnastycznej i sekretariatu, 

 zakup komputera, kserokopiarki, 

 modernizacja pomieszczenia dla obsługi, pokoju nauczycielskiego, 

 stworzenie gabinetu pedagoga, 

 modernizacja szatni i zakup mebli. 

 

Dyrektor Witczak poinformowała o wykonanych remontach : 

 wymieniono podłogi w 3 klasach, położono nową wykładzinę we wszystkich 

pomieszczeniach szkoły, 

 wykonano odwodnienie szkoły wokół budynku, 

 przeprowadzono remont i doposażono kuchnię, 

 wykonano ogrodzenie wokół szkoły,  

 dokonano naprawy i malowania tynków, 

 wykonano renowację boiska i placu szkolnego. 

 

Następnie przedstawiła ofertę edukacyjną PSP w Szemrowicach: 

 wszyscy uczniowie objęci są nauką języka niemieckiego jako mniejszości narodowej, 

 jako język nowożytny prowadzony jest język angielski, 

 klasy 3, 4, 5 mają zajęcia z historii i geografii kraju pochodzenia, 

 we wszystkich klasach prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w ramach art.42 

Karty Nauczyciela, 

 kółka zainteresowań: kl. 4- kółko kronikarskie i kółko regionalne; kl.5 gry logiczne; kl. 6 – 

kółko matematyczne; 

 w ramach art.42 KN – kółko artystyczne i turystyczne, 
 zajęcia świetlicowe w godzinach od 7

30
 do 14

55. 

 zajęcia w oddziale przedszkolnym od 7
00

 do 16
00

  - 44 dzieci, 
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 uczniowie biorą udział w licznych konkursach, zawodach i wycieczkach, 

 terapia pedagogiczna kl. 1 i 2 – pedagog szkolny. 

Punkt 2. 

 

Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli Bożena Umiastowska 

zapoznała członków komisji z treścią pism w sprawie przekształcenia PSP w Dobrodzieniu 

dotyczących oddziału przedszkolnego w Główczycach: 

 opinią Opolskiego Kuratora Oświaty (opinia pozytywna), 

 pismem rodziców dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w Główczycach 

(opinia negatywna), 

 stanowiskiem Związku Nauczycielstwa Polskiego (stanowisko negatywne ). 

 

Punkt 3. 

 

Burmistrz przypomniała, że temat przekształcenia PSP w Dobrodzieniu dotyczące oddziału 

przedszkolnego w Główczycach pojawił się, gdyż przy takiej samej ilości dzieci zostało 

zlikwidowane przedszkole w Ligocie Dobrodzieńskiej a uważa, że powinna być lojalna i 

konsekwentna wobec mieszkańców gminy. W Główczycach występują jednak inne argumentacje 

przemawiające za utrzymaniem przedszkola, gdyż w budynku tym rozwija się Ochotnicza Straż 

Pożarna, mieszka emerytowany nauczyciel. Nie wie, czy likwidując przedszkole 3 latki będą mogły 

skorzystać z przedszkola w Dobrodzieniu. 

Burmistrz stoi na stanowisku, że można pozostawić to przedszkole, jeżeli natomiast za kilka lat 

drastycznie zmieni się liczba dzieci to do tematu powrócimy. 

 

Przewodniczący Rady poparł propozycję Pani Burmistrz w sprawie pozostawienia oddziału 

przedszkolnego w Główczycach. 

 

Punkt 4. 

 

Propozycję pozostawienia oddziału przedszkolnego w Główczycach w dotychczasowej strukturze 

pozytywnie zaopiniowało 6 radnych, 1 osoba „ wstrzymała się od głosu”. 

 

Punkt 5. 

 

W związku z pismem Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 8.03.2012r. skierowanym do 

Burmistrza Dobrodzienia, Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Dobrodzieniu przedstawił Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej członkom Komisji. 

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej wprowadziła obowiązek corocznego sporządzania 

przez gminę oceny zasobów pomocy społecznej i przedkładania tego dokumentu wraz z 

rekomendacjami radzie gminy do 30 kwietnia. Jest to nowe narzędzie określające potrzeby pomocy 

społecznej i zastępuje ono dotychczasowy bilans potrzeb pomocy społecznej. Dane zawarte w 

opracowaniu pochodzą z różnych źródeł min. GUS, MPiPS, MEN, sprawozdań i informacji 

MGOPS a także różnych referatów Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu, ZEASiP, ZOL, Związku 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Lubliniec Koło Dobrodzień, DOKiS. OZPS przedstawia 

sytuację demograficzną i społeczną w gminie na dzień 31.XII w latach 2009, 2010, 2011 oraz 

prognozę na 2012. 

Z analizy w/w danych wynika, że liczba mieszkańców gminy maleje zaś rośnie liczba 

bezrobotnych. Infrastruktura społeczna od kilku lat utrzymuje się na jednakowym poziomie. 

Podano przykładowe dane tabeli (strona 5). W dalszej części OZPS znajduje się kilkaset pozycji 

dotyczących analizy danych i wskaźników z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, 
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kadry i wykształcenia pracowników ośrodka, a także odmów. 

Reasumując – liczba zadań wykonywanych przez MGOPS systematycznie wzrasta. 

Ustawodawca przekazując zadania gminom przekazuje także na gminy obowiązek zapewnienia 

środków własnych. 

Ponadto zwrócono uwagę na liczbę osób, rodzin korzystających z usług OPS a liczbę wydanych 

decyzji administracyjnych. Spostrzeżenia te dotyczą zarówno klientów wydziałów pomocy 

społecznej jak i wydziału świadczeń rodzinnych, i tak, pomimo utrzymującej się liczby 

świadczeniobiorców suma załatwianych spraw (nie tylko decyzji administracyjnych) rośnie, a w 

związku z tym rosną również koszty z tym związane. Zaznaczyć również należy, że fakt 

starzejącego się społeczeństwa odbija się także na terenie naszej gminy. To znaczy rosną wydatki 

związane z opłaceniem pobytu osób w DPS. Zaś w związku z rosnącą liczbą zapotrzebowania na 

usługi opiekuńcze należy uwzględnić w najbliższym czasie zwiększenie liczby opiekunek w celu 

zapewnienia wszystkim potrzebującym tych usług. 

 

Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy 

pozytywnie zaopiniowała OZPS.  

 

Punkt 6. 

 

Burmistrz przypomniała, że wpłynął wniosek Pana Edwarda Goszyka w sprawie zmiany nazwy 

targowiska proponując nazwę „Stępnik” (lub oryginalnie „Stempnik”) lub „Targowiskiem na 

Stępniku (Stempniku)”, który był już przedstawiony na posiedzeniu komisji w dniu 5 maja 2011 

roku. Radni otrzymali materiały na powyższy temat celem zastanowienia się nad przedstawioną 

propozycji podjęcia decyzji na kolejnym posiedzeniu. 

 

Zaproszony na posiedzenie komisji Pan Paweł Mrozek wyjaśnił na podstawie kroniki Augustina 

Weltzela od czego pochodzi zaproponowana nazwa. 

 

Pan Bernard Gaida zaproponował, by na tablicy umieścić uzasadnienie skąd powstała ta nazwa. 

 

Przewodniczący Rady optował przy nazwie „Plac Stempnik”. 

 

Za nadaniem nazwy „Plac Stempnik” placowi położonemu przy ulicy Solnej opowiedziało się 6 

radnych, a 1 był przeciw. 

 

Punkt 7. 

 

Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem Państwa Krystyny i Gerarda Gorzołka zam. w 

Dobrodzieniu oraz Państwa Jadwigi i Jana Gajda zam. w Dobrodzieniu w sprawie zabezpieczenia 

lub usunięcia bramek na placu zabaw znajdujących się pomiędzy ulicami Arki Bożka i Dzierży w 

Dobrodzieniu zaproponowała, by bramki zostały zdemontowane. 

 

Punkt 8. 

 

Przedstawiono treść następujących projektów uchwał w sprawie: 

 

 ustalenia na rok 2012 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i 

zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które 

dofinansowanie jest przyznawane, 
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Radni zaproponowali kwotę 1.900 złotych za semestr nauki, maksymalnego dofinansowania opłaty 

za kształcenie nauczyciela szkoły prowadzonej przez gminę Dobrodzień, pobieranej przez szkoły 

wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli. 

 

Radni wnioskowali, by przy ustalaniu na rok budżetowy 2012 specjalności i form kształcenia 

nauczycieli  wprowadzić dodatkowo nauczanie bilingwalne. 

 

Po wprowadzeniu powyższych propozycji projekt uchwały poddano głosowaniu. 

 

Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowali: Gaida Piotr, Kukowka Gabriel, Gaś Rozalia, 

Korzyniewski Eugeniusz, Miazga Tomasz, Karpinski Damian, Grabiński Edward 

 

 nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu, 

 

Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowali: Gaida Piotr, Kukowka Gabriel, Gaś Rozalia, 

Korzyniewski Eugeniusz, Miazga Tomasz, Karpinski Damian, Grabiński Edward 

 

 poparcia rezolucji przyjętej przez Sejmik Województwa Opolskiego w sprawie uczczenia 

pamięci bezbronnych i niewinnych ofiar Tragedii Górnośląskiej oraz zbrodni dokonanych na 

obywatelach Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Przewodniczący Komisji P. Gaida poinformował, że na nowym cmentarzu znajduje się masowy 

grób ofiar tamtego okresu. Jego teren, co prawda nie cały ze względu na rozległość, został 

ogrodzony przez Mniejszość Niemiecką, która obecnie zbiera środki na tablicę upamiętniającą. 

 

Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowali: Gaida Piotr, Gaś Rozalia, Korzyniewski Eugeniusz, 

Miazga Tomasz, Karpinski Damian, Grabiński Edward 

 

Wstrzymał się: Kukowka Gabriel. 

 

Punkt 9. 

 

Skarbnik Gminy Aniela Kniejska przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy 

Dobrodzień za 2011 rok, które stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radni pozytywnie zaopiniowali przedstawione sprawozdanie. 

 

Punkt 10. 

 

W sprawach różnych: 

 

Podpunkt 1. 

 

Przybyły na posiedzenie Komisji Pan Bernard Gaida – Przewodniczący Związku Niemieckich 

Stowarzyszeń Społeczno – Kulturalnych w Polsce poinformował, że w czwartek 12. kwietnia w 

Opolu odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli Wojewoda, przedstawiciel Ministra Edukacji 

Narodowej i Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Tematem wiodącym było rozporządzenie  

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań 

umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów 



                                                                                                                                                           6 

należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem 

regionalnym. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 roku. 

Na spotkaniu stwierdzono, że uczniowie mają problem z używaniem codziennym języka 

mniejszości narodowej. Nowe rozporządzenie reguluje pewne sprawy. Celem jest otwarcie szkół w 

których przedmioty będą nauczane w języku mniejszości narodowej a celem pośrednim jest 

wsparcie dla dwujęzycznego nauczania. Do tej pory nauczanie języka mniejszości odbywało się na 

podstawie złożonych deklaracji. 

Nauczanie może odbywać się w 3 formach: jako dodatkowe godziny języka mniejszości narodowej, 

nauczanie dwujęzyczne, nauczanie w języku mniejszości narodowej za wyjątkiem kilku  

przedmiotów. 

Od 1 września 2012r. nauczanie dwujęzyczne obejmuje co najmniej 4 przedmioty, a nie wszystkie, 

jak poprzednio. Dobrze byłoby wprowadzić je dla uczniów klasy 1. oraz 4 (początek etapu 

edukacji). 

Merytoryczną stroną będzie wsparcie finansowe związane ze zwiększoną subwencją (do 80%), by 

zmotywować jednostki do dwujęzyczności. 

Zróżnicowanie subwencji może być wprowadzone od stycznia 2013 roku. Może także dojść do 

obniżenia subwencji, jeżeli będą tylko deklaracje i dodatkowe godziny nauki języka. 

 

Burmistrz wyjaśniła, że pierwotnie w porządku obrad umieszczono punkt dotyczący  

przedstawienia i zaopiniowania pisma w sprawie organizacji nauki języka mniejszości narodowej. 

Jednak ostatecznie wycofano ten punkt z porządku posiedzenia. 

 

Pan Gaida Bernard wyjaśnił, że w czwartek odbyło się spotkanie w sprawie ukazania się wcześniej 

wspomnianego rozporządzenia i chciał przedstawić informację, gdyż jest to związane także ze 

zmianą subwencji oświatowej. 

 

Burmistrz poinformowała, że wspólnie z Panią Umiastowską rozmawiały na ten temat i jutro jest 

narada z dyrektorami szkół, gdzie ten temat także będzie przedstawiony. Jest propozycja, by 

dyrektorzy zorganizowali spotkania z rodzicami i przedstawili, z czym nauczanie dwujęzyczne się 

wiąże, by rodzice dzieci klas 1 oraz 4 mieli prawo wyboru. 

 

Pan Bernard Gaida uważa, że to ma sens, gdyż najprościej jest wprowadzić zmiany w klasie 

pierwszej. Poinformował, że Ministerstwo Edukacji Narodowej zobowiązało się do napisania 

programu czy podręcznika. 

 

Dyrektor Umiastowska poinformowała, że na dzień dzisiejszy nie posiada wiedzy, by ktoś posiadał 

uprawnienia do nauczania dwujęzycznego, bądź żeby ktoś takie kwalifikacje uzupełniał. 

 

Pan B. Gaida stwierdził, że nie ma nauczycieli, gdyż nie ma dwujęzyczności. Szkoła ma obowiązek 

złożenia oferty rodzicom. 

 

Podpunkt 2. 

 

Przewodniczący Rady w związku z faktem, że 2 klasy sportowe kończą gimnazjum zaproponował, 

by na kolejnym posiedzeniu komisji przedstawić ogólne osiągnięcia uczniów klas sportowych z 

wyjątkiem pływaków, w tym wyniki rozgrywek międzyszkolnych. 

 

Dyrektor Umiastowska poinformowała, że dyrektor Publicznego Gimnazjum planuje wizytację 

wszystkich szkół podstawowych, by przedstawić ofertę szkoły w związku z naborem do szkół. 

Na posiedzeniu Komisji, która odbyła się w miesiącu październiku przedstawione były osiągnięcia 
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sportowe gimnazjalistów uczęszczających do klasy sportowej. 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

 

Przewodniczący Komisji 

Piotr Gaida 


