
Rada Miejska
w Dobrodzieniu 

Protokół

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji 
Gminy, które odbyło się w dniu 15 maja 2014 roku.

Obecność na posiedzeniu według załączonej listy obecności.

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

Porządek posiedzenia:

      1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 zmiany  statutu  Zespołu  Ekonomiczno-Administracyjnego  Szkół  i  Przedszkoli  

w Dobrodzieniu,
 przyznania  dotacji  dla  Przychodni  Terapii  Uzależnienia  od  Alkoholu  

i Współuzależnienia w Oleśnie,
 udzielenia  pomocy  finansowej  na  rzecz  Powiatu  Oleskiego  na  dofinansowanie  kosztów 

przejazdu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Gminy Dobrodzień do Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Sowczycach na specjalistyczną terapię,

 trybu postępowania  o  udzielenie  dotacji  podmiotom niezaliczonym do sektora  finansów 
publicznych  i  niedziałających  w  celu  osiągnięcia  zysku,  sposobu  ich  rozliczania  oraz 
sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Dobrodzień za 2013 rok.
3. Sprawy różne.

Punkt 1.

Przewodniczący Komisji przedstawił następujące projekty uchwał celem zaopiniowania:

Podpunkt 1.

w  sprawie  zmiany  statutu  Zespołu  Ekonomiczno-Administracyjnego  Szkół  i  Przedszkoli  
w Dobrodzieniu,

Sekretarz  wyjaśnił,  że  zaproponowane  zmiany  w  projekcie  uchwały  powstały  w  celu 
uporządkowania  spraw  dotyczących  placówek  oświatowych  na  terenie  naszej  gminy  a  w 
szczególności placówek niepublicznych.
Zmiany,  jakie  proponuje  się  wprowadzić  do  statutu  zostały  zaznaczone  w  projekcie  uchwały 
kolorem czerwonym – projekt załącza się do protokołu.

Radny D. Karpinski zapytał co oznacza zapis dot. ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych 
szkół, prowadzenie spraw związanych z naliczaniem i rozliczaniem przyznanych dotacji.

Burmistrz  wyjaśniła,  że  Dyrektor  ZEASiP  będzie  miała  w  zakresie  obowiązków  określenie 
wysokości dotacji w szkołach i  przedszkolach na podstawie uchwały Rady Miejskiej.
Następnie projekt uchwały poddano głosowaniu.
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Projekt  uchwały pozytywnie zaopiniowali:  Gaida Piotr,  Kukowka Gabriel,  Gaś Rozalia,  Potyka 
Norbert, Korzyniewski Eugeniusz, Miazga Tomasz, Max Katarzyna, Karpinski Damian, Grabiński 
Edward.

Radna  R.  Gaś  zapytała  czy  jest  prowadzony  rejestr  żłobków,  czy  ktoś  się  zgłosił  w  sprawie 
otworzenia żłobka.

Dyrektor Umiastowska wyjaśniła, że jest założony rejestr,  gdyż był wniosek o założenie  klubu 
dziecięcego, pytano również o żłobki. Jednak na dzień dzisiejszy jeszcze nie wpłynęły wnioski o 
założenie.

Burmistrz poinformowała, że przymierzamy się do otwarcia oddziału żłobkowego w przedszkolu w 
Dobrodzieniu. Na rok szkolny 2014/2015 w przedszkolu są zapisane dzieci na 4 oddziały + oddział 
integracyjny.

Radna K. Max zapytała czy będą zmiany na wioskach.

Dyrektor Umiastowska poinformowała, że w związku ze zmianami ustawodawcy od 2016 roku nie 
mogą być oddziały przedszkolne tylko zespoły szkolno-przedszkolne.

Radny G. Kukowka poinformował, że w związku z nowym naborem w szkole w Szemrowicach 
powstaje klasa dwujęzyczna i rodzice nie mają możliwości posłania dziecka do szkoły z językiem 
polskim.

Dyrektor Umiastowska wyjaśniła, że jeżeli jest złożonych 15 deklaracji to dyrektor ma obowiązek 
utworzenia klasy z językiem mniejszości narodowych już przy 7 złożonych deklaracjach. Rodzice 
wybierają formę nauczania - jest nauczanie dwujęzyczne. 

Radny  G.  Kukowka  stwierdził,  że  chyba  istnieje  gwarancja,  by  dziecko  uczyło  się  w  języku 
polskim.  Jednak  jeżeli  jest  nacisk  dyrektora,  by  nie  było  klasy  z  językiem  polskim  tylko 
dwujęzyczna to jaki wybór ma rodzic.

Dyrektor Umiastowska wyjaśniła, że także w przedszkolu jest oddział dwujęzyczny, gdyż naturalne 
jest,   że  jeżeli  rodzic  chce,  by dziecko kontynuowało  naukę w szkole  dwujęzycznej.  Dyrektor 
stwierdziła, że nie wyobraża sobie, by istniały dwie klasy ośmioosobowe.

Radny Kukowka stwierdził, że jest to dokładnie tak samo jak on nie wyobraża sobie, by dziecko nie 
mogło uczyć się w języku polskim w polskiej szkole. Uważa, że w pierwszej kolejności powinno 
uczyć się przedmiotów w języku polskim.

Dyrektor  Umiastowska wyjaśniła, że jeżeli jest nauczanie dwujęzyczne w przedszkolu to naturalne 
jest, że w szkole będzie także nauczanie dwujęzyczne.

Radny Kukowka poinformował, że rodzice twierdzą, że były naciski ze strony dyrektora, że nie 
będzie klasy polskiej tylko dwujęzyczna.

Dyrektor  Umiastowska  wyjaśniła,  że  będzie  klasa  pierwsza  dwujęzyczna  do  której  będzie 
uczęszczało 20 dzieci i klasa druga też będzie dwujęzyczna bo tak rozpoczęła się nauka w roku 
szkolnym. Poinformowała, że w Dobrodzieniu także powstaje klasa dwujęzyczna.
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Radny D. Karpinski zastanawiał się jak otrzymane informacje zinterpretowali rodzice, może nie są 
zorientowani jak to wygląda.

Radny  Kukowka stwierdził, że były dyskusje, że gdyby było 7-8 dzieci chętnych to wtedy musiało  
by się odbywać nauczanie dwujęzyczne i  wtedy byłby dowóz dzieci do jednej  placówki,  gdzie 
nauka odbywa się w języku polskim. Wiadomo, że jeżeli istniało ryzyko, że dziecko będzie musiało 
wstawać o godzinie 6-tej, by dojechać do szkoły w Dobrodzieniu to też by zadeklarował, że dziecko 
zostanie w Szemrowicach.

Dyrektor Umiastowska wyjaśniła,  że nauczanie języka niemieckiego jest  zwiększone w klasach 
dwujęzycznych.  Z  tego  co  wie  były  organizowane  dni  otwarte,  by  można  zapoznać  się  z 
organizacją. Uważa, że nic nie jest robione przez zaskoczenie, najpierw trzeba zobaczyć, zapoznać 
się a później podjąć decyzję. Jeżeli jest klasa 20 osobowa i jest tych deklaracji na tyle, by mogła 
powstać  klasa  dwujęzyczna  to  nie  powinno  być  problemu.  Dyrektor  Witczak  nie  zgłaszała 
problemu, nie wnioskowała o utworzenie dwóch klas pierwszych.

Radny Kukowka wnioskował, by dać możliwość nauczania w języku angielskim.

Radny  E.  Korzyniewski  stwierdził,  że  radny  powinien  nakłaniać  rodziców,  by  skorzystali  z 
możliwości nauki języka, bo otwierają one okno na świat.

Radny D. Karpinski poinformował, że jest częstym gościem na targach w Poznaniu i tam spotyka 
dużo osób posługujących się językiem rosyjskim.

Pani burmistrz poinformowała,  że jest  jedną z matek,  których to dotyczy i  nikt się  do niej  nie 
zwracał z tym problemem.

Radna  K.  Max  stwierdziła,  że  dzieci  uczą  się  języka  niemieckiego  w  formie  zabawy  już  od 
przedszkola i uważa, że w szkole nie będą miały problemu.

Dyrektor  Umiastowska  poinformowała,  że  w  klasie  czwartej  w  Dobrodzieniu  jest  innowacja 
nauczania języka angielskiego, w przedszkolu w  Szemrowicach również innowacja nauczania w 
języku  angielskim;  w  gimnazjum  będą  4  oddziały  w  tym  jeden  z  językiem  angielskim,   w 
gimnazjum nie będzie już klasy sportowej.

Pani Burmistrz stwierdziła, że rodzice nie rozumieją intencji.

Zastępca Burmistrza  stwierdził, że dobrze by było, gdyby rodzice bezpośrednio a nie pośrednio 
zwracali się do nas z tym problemem, gdyż dobrze by było się spotkać i wyjaśnić nieporozumienie.

Podpunkt 2.

w  sprawie  przyznania  dotacji  dla  Przychodni  Terapii  Uzależnienia  od  Alkoholu  
i Współuzależnienia w Oleśnie,

Skarbnik  Gminy poinformowała,  że  proponuje  się  przyznać  na  rok  2014 dotację  w wysokości  
15.000 złotych dla Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i współuzależnienia w Oleśnie na 
realizację zadań z zakresu profilaktyki i terapii alkoholowej

Na  pytanie  radnego  E.Grabińskiego  czy  musimy  przekazywać  środki  na  ten  cel,  Skarbnik 
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wyjaśniła, że z tej przychodni korzystają także mieszkańcy naszej gminy.
Następnie projekt uchwały poddano głosowaniu.
Projekt  uchwały pozytywnie zaopiniowali:  Gaida Piotr,  Kukowka Gabriel,  Gaś Rozalia,  Potyka 
Norbert, Korzyniewski Eugeniusz, Miazga Tomasz, Max Katarzyna, Karpinski Damian, 

Wstrzymał się od głosu: Edward Grabinski

Podpunkt 3.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Oleskiego na dofinansowanie kosztów 
przejazdu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Gminy Dobrodzień do Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Sowczycach na specjalistyczną terapię,

Skarbnik  Gminy  wyjaśniła,  że  proponuje  się  udzielić  pomocy  finansowej  w  wysokości  3.000 
złotych  na  dofinansowanie  kosztów  przejazdu  dzieci  i  młodzieży  niepełnosprawnej  z  Gminy 
Dobrodzień do Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach na specjalistyczną terapię

Następnie projekt uchwały poddano głosowaniu.

Projekt  uchwały pozytywnie zaopiniowali:  Gaida Piotr,  Kukowka Gabriel,  Gaś Rozalia,  Potyka 
Norbert, Korzyniewski Eugeniusz, Miazga Tomasz, Max Katarzyna, Karpinski Damian, Grabiński 
Edward.

Podpunkt 4.

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów 
publicznych  i  niedziałających  w  celu  osiągnięcia  zysku,  sposobu  ich  rozliczania  oraz  sposobu 
kontroli wykonywania zleconych zadań.

Pani  Burmistrz  poinformowała,  że  w  dniu  19  marca  wpłynęło  pismo  od  Rodzinnego  Ogrodu 
Działkowego w Dobrodzieniu w sprawie wsparcia finansowego planowanego remontu ogrodzenia 
ogródków wzdłuż ul. Oleskiej w Dobrodzieniu, po czym przedstawiła treść pisma.

Radny E.  Korzyniewski  stwierdził,  że  obejście  naprawdę wygląda  brzydko,  niektóre  działki  są 
zadbane  ale  znaczna  część  ogródków  jest  nieużytkowana.  Uważa,  że  sam  płot  nie  rozwiąże 
problemu, należałoby w pierwszej kolejności uporządkować teren.

Radni zaproponowali, by na najbliższe posiedzenia Rady Miejskiej zaprosić Panią Zofię Ulfig w 
celu udzielenia informacji na zagadnienia nurtujące radnych.

Następnie projekt uchwały poddano głosowaniu.

Projekt  uchwały pozytywnie zaopiniowali:  Gaida Piotr,  Kukowka Gabriel,  Gaś Rozalia,  Potyka 
Norbert, Miazga Tomasz, Max Katarzyna, Karpinski Damian, 

Wstrzymał się od głosu: Grabiński Edward, Korzyniewski Eugeniusz

Punkt 2.

Skarbnik Gminy przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Dobrodzień za 2013 rok, 
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który stanowi załącznik do protokołu.
Salę posiedzeń opuścił radny Gabriel Kukowka.

Punkt 3.

Sprawy różne.

1/  Radny  D.  Kapinski  zapytał  czy  w  związku  z  planowaną  siłownią  zewnętrzną  w  parku 
jordanowskim nie można by ustawić także rynny  do zjeżdżania na rolkach.

Pani Burmistrz wyjaśniła, że jest możliwość otrzymania dofinansowania do małych projektów do 
50.000 złotych. Rynna o wymiarach 23 m x 14 m to koszt około 90.000 złotych z tego można 
otrzymać  dofinansowanie  w  wysokości  50.000  zł,  ale  planujemy już  wystąpić  z  wnioskiem o 
dofinansowanie na remont zaplecza na stadionie.
Pani Burmistrz poinformowała także  że będzie trzeba zwiększyć środki o około 30-40.000 złotych 
na ul.  Krętą,  Słoneczną i  Polną,  gdyż jeżeli  się tego nie  zrobi  to droga za kilka lat  będzie do 
wymiany.

Radny E. Korzyniewski uważa, ze bardziej potrzebne są urządzenia dla ogółu niż taka rynna.

Radny  D. Karpinski stwierdził, że na wyspie Bolko w  Opolu są takie urządzenia, są tańsze i dla 
większej ilości osób. Uważa, że siłownie są bardziej rozwojowe.

Pani Burmistrz poinformowała, że może w następnym okresie programowania będzie można złożyć 
wniosek na rynnę i usytuować ją koło orlika.

Pani Burmistrz wyjaśniła,  że 20 maja odbędzie się przetarg na budowę sieci  kanalizacyjnej  w 
Dobrodzieniu, nie jest jeszcze zapłacone odtworzenie nawierzchni przy ul. K. Mańki. Nie wie na ile 
zostanie to zadanie wycenione, dokumentacja jest w przygotowaniu. Zostały wprowadzone środki 
na  ul.  Boczną  w Klekotnej,  czekamy na  informację  czy otrzymamy dofinansowanie  z  Urzędu 
Wojewódzkiego.
Pani  Burmistrz  poinformowała  także,  że  dzisiaj  odbył  się  przetarg  na  most  przy  ul.  leśnej  w 
Pludrach. Złożone oferty mieszczą się w zaplanowanych środkach.

2/ Radny G. Kukowka stwierdził, że aby zachęcić inwestora i wyrobić się do 2016 roku należy 
zająć się tworzeniem specjalnej strefy ekonomicznej.

Na tym posiedzenie komisji zakończono.

Przewodniczący Komisji
Piotr Gaida
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