
Rada Miejska
w Dobrodzieniu 

Protokół

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji
Gminy, które odbyło się w dniu 12 czerwca 2014 roku. 

Obecność na posiedzeniu według załączonej listy obecności.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Oświaty Piotr Gaida, po czym przywitał
radnych  oraz zaproszonych gości.
Porządek posiedzenia:

1. Wizytacja  Zespołu  Szkolno  -  Przedszkolnego  Stowarzyszenia  Pro  Liberis  Silesiae  
w Gosławicach.

 poznanie bazy lokalowej,
 przedstawienie planów rozwoju i zamierzeń edukacyjnych,
 omówienie potrzeb wizytowanego zespołu.

2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 trybu  udzielania  i  rozliczania  dotacji  dla  niepublicznych  szkół  i przedszkoli 

działających  na  terenie  Gminy  Dobrodzień  oraz  trybu  i zakresu  kontroli 
prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji,

 utworzenia Gminnego Żłobka w Dobrodzieniu,
 ustalenia  wysokości  opłat  za  pobyt  i  wyżywienie  dziecka  w  Gminnym Żłobku  

w Dobrodzieniu,
 zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  samorządowej  instytucji  kultury  – 

Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu za 2013 rok,
 zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Miejsko 

- Gminnej  Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu za 2013 rok.
3. Sprawy różne.

Przewodniczący  Komisji  Piotr  Gaida  zaproponował,  aby  ze  względu  na  obowiązki  czekające 
jeszcze  w  tym  dniu  na  Panią  Burmistrz  i  Dyrektor  DOKiS  zmienić  porządek  posiedzenia  
i w pierwszej kolejności zająć się projektami uchwał. Radni poparli zmianę porządku posiedzenia.

Punkt. 1

Przewodniczący Komisji przedstawił następujące projekty uchwał celem zaopiniowania.

1/  w  sprawie  trybu  udzielania  i  rozliczania  dotacji  dla  niepublicznych  szkół  i przedszkoli 
działających  na  terenie  Gminy  Dobrodzień  oraz  trybu  i zakresu  kontroli  prawidłowości 
wykorzystania udzielonej dotacji.

Dyrektor  Zespołu   Ekonomiczno  -  Administracyjny  Szkół  i  Przedszkoli  Bożena  Umiastowska 
poinformowała,  że  istotna  zmiana  dotyczy  okresu  rozliczenia  dotacji  –  będzie  rozliczenie 
półroczne, a nie jak dotychczas miesięczne.

Radny E. Korzyniewski zapytał co w sytuacji, gdy przyznane pieniądze zostaną niewykorzystane 
w całości?
Dyrektor  B.  Umiastowska  wyjaśniła,  że  dotacja  powinna  być  przekazywana  w  odpowiedniej 
wysokości w oparciu o rzetelną informację dotyczącą ilości dzieci uczęszczanych do placówki. 
Jeżeli dziecko odejdzie z placówki, to pobraną na nie wcześniej dotację należy zwrócić. Poza tym, 



jeżeli okaże się, że dotacja została wykorzystana na wydatki inwestycyjne, a nie bieżące wówczas 
również musi być zwrócona Gminie.

Przewodniczący Rady D. Karpinski zapytał czy dotacja jest przekazywana organowi prowadzącemu 
– np. stowarzyszeniu czy jednostkom oświatowym?
Dyrektor B. Umiastowska przytoczyła art.  90 ustawy o systemie oświaty,  wyjaśniając,  iż  jeżeli 
szkoła jest połączona w zespół szkolno – przedszkolny, to dotacja może być przekazywana na konto 
zespołu ale osobno określone kwoty dla szkoły i przedszkola. Musi być oddzielnie rozliczana.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowali: Gaida Piotr, Kukowka Gabriel, Gaś Rozalia, 
Korzyniewski Eugeniusz, Miazga Tomasz, Karpinski Damian, Grabiński Edward

Wstrzymał się od głosu: -----------------------------
Przeciw:------------------------------------

2/ w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Dobrodzieniu.

Radna R. Gaś zapytała o godziny otwarcia żłobka?
Dyrektor B. Umiastowska odpowiedziała, że będzie to uzależnione od potrzeb rodziców, max.10 
godz./ dziennie.

Przewodniczący Rady D. Karpinski czy do żłobka przewiduje się przyjmowanie dzieci spoza gminy 
i inne stawki za pobyt tych dzieci w żłobku?
Dyrektor  B.  Umiastowska  odpowiedziała,  że  nie  ma  prawnych  uregulowań  dotyczących  w/w 
kwestii, nie ma formalnej możliwości rozliczyć się z inną gminą, nie można różnicować opłat.

Przewodniczący Rady D. Karpinski podał za przykład mieszkańca m. Gwoździany, który pracuje 
w Dobrodzieniu i ma małe dziecko, które chciałby zapisać do żłobka w Dobrodzieniu, jakby stawka 
za takie dziecko wynosiła np. 500,00 zł. Co będzie w przypadku braku pełnej obsady? Nie będzie 
zapisu który umożliwi przyjęcie dziecka spoza gminy?
Dyrektor B. Umiastowska odpowiedziała nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie. Poprzez analogię 
do zasad przyjmowania do przedszkoli nie było możliwości różnicowania opłat dla dzieci spoza 
gminy.

Przewodniczący Rady D. Karpinski spytał, czy można się zorientować w /w kwestii i wprowadzić 
zapis umożliwiając przyjmowanie dzieci spoza Gminy Dobrodzień?
Dyrektor  B.  Umiastowska  odpowiedziała,  że  na  obecną  chwilę  jest  mało  czasu  aby  zająć  się 
omawianą kwestią,  ponieważ priorytetem jest ewentualne podjęcie w/w uchwały, z nadzieją, że 
Nadzór Wojewody jej nie uchyli. Natomiast jak będzie potrzeba przyjmowania dzieci spoza Gminy 
Dobrodzień, to można się zastanowić nad wprowadzeniem zmian.

Przewodniczący Rady D.  Karpinski  powiedział,  że  Dyrektora  przedszkola  powołuje i  odwołuje 
Burmistrz. Czy żłobek będzie miał jednego Dyrektora a przedszkole drugiego?
Dyrektor B. Umiastowska odpowiedziała, że założeniem jest, że będzie to ta sama osoba.
Burmistrz R. Koźlik powiedziała, że nie zamierza zatrudniać nowego dyrektora.

Przewodniczący Rady D. Karpinski spytał czy można stworzyć zespół żłobkowo – przedszkolny?
Dyrektor  B.  Umiastowska  odpowiedziała,  że  nie  ma  możliwości  połączenia  w  zespół, 
funkcjonowanie  oddzielne  jest  korzystniejsze,  istnieje  wówczas  możliwość  uzyskania  wsparcia 
Państwa poprzez różne programy takie jak np. Maluch. Poza tym funkcjonowanie rozdzielne jest 
łatwiejsze w rozliczaniu i  są to różne rozdziały budżetowe.



Radna R. Gaś zapytała o kadrę – muszą być wykwalifikowani opiekunowie, ile będzie dodatkowo 
osób, chodzi o kadrę medyczną?
Dyrektor  B.  Umiastowska odpowiedziała,  że  kadra  medyczna musi  być  jeżeli  jest  powyżej  20 
dzieci, natomiast żłobek w Dobrodzieniu przewidziany jest na 12 osób, poza tym wszystkie panie, 
które  pracują  w  przedszkolu  posiadają  kwalifikacje,  aby  pracować  w  żłobku.  Personel  żłobka 
przedstawiałby się następująco: 2 opiekunki na pełnym etacie, 1 salowa na pełnym etacie, osoba na 
½ etatu  do kuchni   oraz osoba na ½ etatu jako pomoc.  W przedszkolu pracują osoby,  którym 
wygasają  umowy  w  związku  z  powyższym  od  1  września  2014  r.  mogłyby  być  ponownie 
zatrudnione, wtedy kadra żłobka składałby się z tych samych osób co obecnie kadra przedszkola.

Radna R. Gaś spytała o pomieszczenie dla żłobka, z tego co wie, pomieszczenia w przedszkolu nie 
są za duże.
Dyrektor  B.  Umiastowska  odpowiedziała,  że  na  piętrze  znajduje  się  sala  z  dwoma 
pomieszczeniami, która byłaby przeznaczona na żłobek. Jedna część sali byłaby przeznaczona do 
spania. Pomieszczenia w sali byłyby rozdzielone drzwiami szklanymi. Póki co, z wcześniejszego 
rozeznania  wynika,  że  żłobek  przez  kolejne  trzy  lata  mógłby  funkcjonować  w  tym  jednym 
pomieszczeniu.

Radny G. Kukowka spytał, czy ktoś zgłaszał się z chęcią utworzenia prywatnego żłobka?
Dyrektor B. Umiastowska odpowiedziała, że była pani i pytała o utworzenie klubu dziecięcego,  
p. Umiastowska udzieliła odpowiedzi na pytania i wyjaśniła co w przypadku kiedy jak otworzy taką 
działalności  osoba  fizyczna,  a  co  w  przypadku  stowarzyszenia.  Nie  wiadomo  czy  wpłynie 
jakikolwiek wniosek.

Radny G.  Kukowka spytał  o  zasadę  zatrudnienie  dyrektora  jako jednej  osoby i  w przedszkolu
i w żłobku.
Dyrektor  B.  Umiastowska  odpowiedziała,  że  Dyrektor  będzie  zatrudniony na  zasadzie  zmiany 
powierzonych obowiązków, dodatkowo będą zmienione warunki  zatrudnienia. 

Przewodniczący  komisji  P.  Gaida  zaproponował,  aby  priorytety  w  §10  zamienić  kolejnością, 
dokładnie  chodzi o to aby pkt. 4 zamienić z pkt. 5 oraz pkt 6 z pkt. 7
Komisja poparła propozycję, aby zamienić pkt 6 z pkt. 7

Projekt uchwały poddano głosowaniu.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowali: Gaida Piotr, Kukowka Gabriel, Gaś Rozalia, 
Korzyniewski Eugeniusz, Miazga Tomasz, Karpinski Damian, Grabiński Edward

Wstrzymał się od głosu: -----------------------------
Przeciw:------------------------------------

3/  w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku 
w Dobrodzieniu.

Dyrektor B. Umiastowska przeanalizowała opłaty za żłobek w województwie opolskim pod kątem 
opłat  miesięcznych  za  dziecko,  godzinowych  za  dziecko  oraz  w  %.  Przedstawiła  opłaty 
obowiązujące w niektórych miejscowościach województwa opolskiego. Powiedziała, że należy się 
zastanowić czy ma obowiązywać stawka w określonej wysokości, którą należy waloryzować czy 
w % powiązaną z minimalnym wynagrodzeniem. Powiedziała, że jak koszty personelu podzieliłoby 
się na 12 (przewidziana liczba dzieci w żłobku w Dobrodzieniu) to rodzic musiałby płacić 719,00 
zł/m-c. Poinformowała również, że obecnie potrzebny jest remont, aby uzyskać pozytywną opinię 
od sanepidu  do tego należ doliczyć koszty wyposażenia m.in. nocnik, przewijak, szafki, kuchnia 



mleczna, blaszany garaż na wózki, nosidełka.

Radny E. Grabiński po wstępnym przeliczeniu kosztów, obliczył, że żłobek się nie opłaca.

Dyrektor B. Umiastowska powiedziała, że żłobek znajdowałby się w budynku już i tak istniejącego 
przedszkola,  mógłby  być  prowadzony  w  ramach  kosztów,  które  i  tak  istnieją  w  związku  
z funkcjonowaniem przedszkola.

Po propozycjach radnych z komisji ustalono stawkę w wysokości 13,00 zł/dzień pobytu dziecka  
w żłobku.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowali: Gaida Piotr, Kukowka Gabriel, Gaś Rozalia, Miazga 
Tomasz, Karpinski Damian, Grabiński Edward

Wstrzymał się od głosu:  Korzyniewski Eugeniusz
Przeciw:------------------------------------

4/ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – 
Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu za 2013 rok.

Pani Dyrektor DOKiS- u Agnieszka Hurnik przedstawiła sprawozdanie finansowe z działalności 
Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu za 2013 rok.

Przewodniczący Rady D. Karpinski spytał o przychód.
Dyrektor DOKiS- A. Hurnik powiedziała,  że przychód stanowi wynajem sal,  dowożenie dzieci, 
kusy nauki pływania, aerobik dla pań. Poza tym jednostka wojskowa z Lublińca dzięki pozyskaniu 
środków z projektów wynajmuje godziny na krytej pływalni.

Radny E. Grabiński zapytał o liczbę osób zatrudnionych w DOKiS?
Dyrektor A. Hurnik odpowiedziała, że 18 łącznie z pracownikami Krytej Pływalni „Delfin”.

Przewodniczący Rady D. Karpinski spytał jak się pracuje na stanowisku Dyrektora DOKiS-u od 
roku.
Dyrektor  A.  Hurnik  odpowiedziała,  że  bardzo  dobrze,  jest   bardzo  zadowolona  z  współpracy 
zarówno z pracownikami jak i władzami miasta.

Radny E. Korzyniewski spytał o  dalsze plany?
Dyrektor A. Hurnik odpowiedziała, że ma zamiar zajmować i organizować czas nie tylko dzieciom 
ale również mieszkańcom wsi, zamierza ich zachęcić do większej aktywności.
Wspomniała o remoncie sali po byłej restauracji Ambrozja, sala ma być przeznaczona do tańca. Jest 
plan na utworzenie sekcji tanecznej.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowali: Gaida Piotr, Kukowka Gabriel, Gaś Rozalia, 
Korzyniewski Eugeniusz, Miazga Tomasz, Karpinski Damian, Grabiński Edward

Wstrzymał się od głosu: -----------------------------
Przeciw:------------------------------------

5/ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Miejsko - 
Gminnej  Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu za 2013 rok.



Skarbnik Aniela Kniejska przedstawiła  sprawozdanie finansowe Miejsko - Gminnej  Biblioteki 
Publicznej w Dobrodzieniu za 2013 rok.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowali: Gaida Piotr, Kukowka Gabriel, Gaś Rozalia, 
Korzyniewski Eugeniusz, Miazga Tomasz, Karpinski Damian, Grabiński Edward

Wstrzymał się od głosu: -----------------------------
Przeciw:------------------------------------

Punkt. 2

Pani  Małgorzata  Wysdak  Prezes  Stowarzyszenia  Pro  Liberis  Silesiae  
w  Gosławicach  przywitała  członków  komisji  oświaty  przybyłych  do  Zespołu  Szkolno  - 
Przedszkolnego  na  posiedzenie  komisji.  Następnie  przedstawiła  ogólny  zarys  działalności 
stowarzyszenia,  imponujące   osiągnięcia  dzieci  z  oddziału  szkolnego  w  ogólnym  teście  nt. 
fascynującego świata technologii i nauki oraz podziękowała Dyrektor A. Hurnik za zapraszanie do 
udziału w różnych imprezach organizowanych przez DOKiS. Przedstawiła sytuację szkoły, jeżeli 
chodzi o prace remontowe i  inwestycyjne. Powiedziała, że ważna jest jak najlepsza współpraca 
stowarzyszenia z gminą i radnymi. Dodała, że cieszy się z zapisu w projekcie uchwały o rozliczaniu 
dotacji dwa razy w roku ponieważ sprawozdania są bardzo szczegółowe i pracochłonne.

Skarbnik A. Kniejska powiedziała, że sprawozdania są szczegółowe ponieważ dotacje rozliczane są 
skrupulatnie.

Następnie  Pani  M. Wysdak wyjaśniła  na  czym polega  nauka metodą  Montessori,  ile  placówek 
kształci dzieci w/w metodą w Polsce i na świecie. Powiedziała, że na dzień dzisiejszy w Polsce 
nauka metodą Montessori kończy się w szóstej klasie, natomiast w Niemczech istnieją gimnazja,
w których nauka metodą  Montessori jest kontynuowana.  Członkowie komisji dokonali wizytacji 
Zespołu  Szkolno  -   Przedszkolnego  w  Gosławicach.  Zapoznali   się bazą  lokalową   oraz  
z  poczynionymi  pracami  remontowo  -  inwestycyjnymi,  a  także  poznali  przyszłe  potrzeby 
wizytowanego zespołu.

Punkt 3.

Radny E. Korzyniewski zapytał o polną drogę z Pluder do Bzinicy, do kogo należy?

Zastępca  Burmistrza  Marek  Witek  odpowiedział,  że  kilkanaście  metrów  należy  do  gminy 
Pawonków,  ok.  200  metrów  drogi  nieutwardzonej  jest  na  terenie  gminy  Dobrodzień.  Obecnie 
regulowany jest stan prawny tej drogi, nie udało się jej przejąć w tym roku, natomiast odcinek ten – 
zdaniem zastępcy Burmistrza -  nadawałby się  do „schetynówki”.

Zastępca Burmistrza Marek Witek – odnośnie już wcześniej  poruszanej sprawy dot. reklamy na 
ulicy Szemrowickiej w Dobrodzieniu - poinformował, że firma wystąpiła do Gminy z wnioskiem 
o dzierżawę gruntu drogi i pozwolenie na postawienie reklamy, ponieważ zarząd dróg powiatowych 
nie wyraził zgody. Wniosek jest obecnie rozpatrywany.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

  Przewodniczący Komisji
Piotr Gaida



Protokołowała 
Anna Lis


