
Protokół Nr 2

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji
Gminy, które odbyło się  w dniu 27 stycznia 2015r.

Obecność na posiedzeniu według listy obecności.
Nieobecny: Andrzej Jasiński.

Porządek posiedzenia:
1. Informacja na temat jednostek oświatowych.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Dobrodzień oraz określenia
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
3.  Rozpatrzenie  wniosku  w  sprawie  przyznania  stypendium  sportowego  zawodnikom  Sekcji
Pływackiej VEGA Dobrodzień.
4. Sprawy różne.

 Przewodniczący  Komisji  zaproponował  zmianę  porządku  posiedzenia  komisji  od  pkt.  3.,  a
następnie zgodnie z porządkiem obrad.

Radni jednogłośnie zaakceptowali przedstawioną propozycję zmiany porządku obrad.

Punkt 3.

Przewodniczący  komisji  przedstawił  treść  pisma  Stowarzyszenia  Promocji  Pływania  VEGA
Dobrodzień  o  przyznanie  stypendium  sportowego  zawodnikom  Sekcji  Pływackiej  VEGA
Dobrodzień,  osiągającym  wysokie  wyniki  sportowe  podczas  zawodów  sportowych  o  randze
Zimowych  i  letnich  Mistrzostw  Polski.  Stowarzyszenie  wnioskuje,  aby  zawodnik  zajmujący
miejsca  medalowe  podczas  Mistrzostw  Polski  został  nagrodzony  stypendium  miesięcznym  w
wysokości 400 zł. Natomiast zawodnik zajmujący od 4-8 miejsca został nagrodzony stypendium
miesięcznym  w  wysokości  200  zł.  Stypendia  winny  być  przyznawane  na  okres  6  miesięcy  z
możliwością przedłużenia na kolejne 6 miesięcy w przypadku powtórzenia wyników sportowych
warunkujących  przyznanie  stypendium.  Stowarzyszenie  nadmienia,  iż  proces  nagradzania  i
przyznawania stypendiów sportowych dla Sekcji  Pływackiej  VEGA stanowić będzie dodatkowy
czynnik mobilizujący podczas zajęć szkoleniowo-sportowych.

Burmistrz odpowiadając na pismo w dniu 19.12.2014r. Poinformowała wnioskodawcę, że sprawa
zostanie przedstawiona na najbliższym posiedzeniu Komisji Oświaty.
Dodała,  że  najpierw  trzeba  się   zastanowić   jak  ustosunkować  się  do  pisma,  jak  przyznawać
stypendia, w jakiej kwocie i czy w ogóle je przyznać.

Dyrektor Agnieszka Hurnik przedstawiła koszty związane z utrzymaniem sekcji pływackiej VEGA.
Przekazała,  że  dzieci  należące  do  VEGI płacą  opłaty,  które  w ciągu ubiegłego  roku stanowiły
dochód  w  kwocie  19.635,00  zł.  Koszt  utrzymania  sekcji  pływackiej  w  ciągu  roku  to  kwota
134.709,89 zł. VEGA jest dotowana w dużej mierze przez gminę. Sekcja jest wspomagana nawet
kiedy  Pływalnia Delfin jest nieczynna. Teraz z powodu przerwy technologicznej od 24 grudnia ubr.
do końca lutego br. dzieci z VEGI są dowożone na pływalnię do Olesna, aby nie straciły tego co
wypracowały. W chwili obecnej dzieci przebywają na obozie, który kosztuje DOKiS 6.000,00 zł, a
rodziców 4.000,00 zł.

Radny Piotr Kapela dodał, że są wpłaty na Stowarzyszenie Promocji Pływania VEGA jak również
przekazywany jest 1% podatku  na tę organizację.



Dyrektor  ZEASiP  poinformowała,  że  w  szkołach  są  regulaminy  które  określają  zasady
przyznawania stypendiów. Szkopuł jest w tym czy chcemy ustanowić stypendium Burmistrza. W
DOKiS działają różne sekcje nie tylko pływacka i w ślad za VEGĄ może inna sekcja wystąpić o
stypendium.
 
Burmistrz dodała, że urząd zawsze starał się gratyfikować osoby, które mają jakieś osiągnięcia nie
tylko sportowe np. modelarze za zdobycie tytułu mistrzów świata otrzymali  kwotę 3.000,00 zł,
Karolina Maciuch – pływaczka otrzymała bon na 500,00 zł, również taki bon ufundowany został
Weronice  Greiner  –  zawodniczce  karate,  Piotr  Bednarek  również  otrzymał  bon na  500,00 zł  –
zawodnik niepełnosprawny trenuje rzut oszczepem. Do tej pory tak byli nagradzani zawodnicy z
różnych dyscyplin którzy zdobyli miejsca czołowe.

Przewodniczący komisji zwrócił się z zapytaniem, ile sukcesów miała sekcja pływacka VEGA?

Dyrektor  DOKiS odpowiedziała,  że koszt  wyjazdów na zawody w ciągu roku to 66.000,00 zł.
Zawodnicy z zawodów przywożą masę dyplomów, a zajmują miejsca od 1 do 3 bądź do 5. Uważa,
że  jeżeli  by  przyznać  stypendium  to  należy  zainwestować  w  zawodnika  w  taką  „perłę”,  a
stypendium musiałoby mieć żelazny regulamin.

Radny Kapela zauważył, że zawody są różne, a z pisma wynika, że chodzi o zawody Grand Prix.
Trzeba  również  rozróżnić  zawody  w  poszczególnych  rocznikach.  Może  ze  2  osoby  z  VEGI
mogłyby osiągnąć czołowe miejsca.  Pracę jaką trzeba włożyć w osiągnięcie dobrego wyniku w
sekcji pływackiej VEGA i sekcji modelarzy są bez porównania.

Burmistrz dodała, że jesienią ubr. rozmawiała z trenerem sekcji VEGA i z jego przekazu wynikało,
że więcej osób ma zakusy na takie stypendia, bo one by przyciągnęły zawodników.

Radny Kapela stwierdził, że optowałby za indywidualnymi nagrodami na wniosek trenera.

Radny Karpinski  jest  za podtrzymaniem tego rodzaju gratyfikacji  jaki był  praktykowany do tej
pory,  bo  inaczej  możemy  się  pogubić.  Nadmienił,  że  jego  syn  trenuje  taniec  już  12  lat,  jest
niezrzeszony a na Mistrzostwach Polski zajął 2 miejsce. Za jakiś czas ktoś osiągnie bardzo dobre
wyniki w konkursie ze śpiewu, sztuki plastycznej albo innych.

Radny Kapela zaproponował, że pod koniec roku komisja może się spotkać  i docenić najlepszą
osobę, z tych które zajęły czołowe miejsca.

Radny Korzyniewski zapytał czy do Sekcji VEGA należą tylko dzieci z naszej gminy?

Radny Lichota również zapytał o zawodników, którzy mieszkają na terenie naszej gminy, a trenują
w Zawadzkiem karate?

Burmistrz  wyjaśniła,  że  do  Sekcji  VEGA  należą  dzieci  również  spoza  gminy,  która  jest
dofinansowana jest ze środków gminy. W budżecie DOKiS są środki na sekcję karate NIDAN. Ale
ten klub  współfinansowany jest również przez gminy z których dzieci należą do tego klubu np. z
gminy  Ozimek,  Strzelce  Opolskie.  Gmina  Dobrodzień  też  przekazuje  środki  bo  trenują  tam
zawodnicy z naszej gminy. Sekcja VEGA nie jest współfinansowana z innych gmin.

Dyrektor DOKiS zaproponowała, że w miesiącu październiku podsumowywany jest rok kulturalny
i wtedy p. Burmistrz mogłaby wyróżnić wybitnych zawodników gratyfikacją.

Przewodniczący  komisji  poprosił  o  przedstawienie  jakie  sekcje  w  DOKiS  są  jeszcze



dofinansowane?

Dyrektor DOKiS wymieniła, że najdroższą w utrzymaniu jest sekcja pływacka VEGA gdzie roczny
koszt  wynosi  134.709,89  zł,  następnie  mażoretki.  W DOKiS działa  jeszcze  modelarnia,  sekcja
rowerowa,  Klub „Morsów”,  sekcja  brydżowa,  sekcja  skata,  sekcja  wędkarska  „Habas” i  sekcja
szachowa bez kosztów, gdyż p. Oliwa prowadzi ją z pasji. Informacja o poniesionych kosztach na
działalność sportową finansowaną przez DOKiS stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący komisji zapytał czy Stowarzyszenie Promocji Pływania VEGA pisze projekty o
dofinansowanie?

Dyrektor  DOKiS odpowiedziała,  że  tak,  ale  projekt  odpadł,  gdyż  na  terenie  naszej  gminy jest
pływalnia, a warunkiem było że projekt może pisać gmina na terenie której nie ma pływalni.

Komisja  jednogłośnie  ustaliła,  że  nie  widzi  praktycznej  możliwości  przyznania  stypendium
sportowego  zawodnikom  Sekcji  Pływackiej  VEGA Dobrodzień,  osiągającym  wysokie  wyniki
sportowe  w  kategoriach  juniorskich  i  młodzieżowych  podczas  zawodów  sportowych  o  randze
Mistrzostw Polski. Przy DOKiS działają różne sekcje i w przypadku przyznania stypendium dla
każdej  należałoby  opracować  regulamin  przyznawania  takiego  dofinansowania.  Komisja
wypracowała stanowisko, że indywidualnie nagradzani będą zawodnicy po zakończeniu sezonu ze
wskazania trenera, bądź opiekuna sekcji i po zasięgnięciu opinii komisji oświaty.

Punkt 1.

Dyrektor  ZEASiP przedstawiła  informacje  na  temat  placówek oświatowych na  terenie  miasta  i
gminy.  Zestawienie  o  placówkach  oświatowych,  liczbie  zatrudnionych  pracowników,  w  tym
nauczycieli w poszczególnych jednostkach, liczbie uczniów w szkołach i dzieci w przedszkolach,
zestawienie  kwot  subwencji  oświatowej  z  lat  2001-2013,  liczbę  dowożonych uczniów i  koszty
dowozu stanowi załącznik do protokołu.

Na zadawane przez radnych pytania, odpowiedzi udzielała dyrektor ZEASiP m.in.  
- o niewielkiej tendencji spadkowej urodzeń  dzieci.
(Na następne posiedzenie komisji należy przygotować symulację urodzeń.)

-  o  przekazywaniu  informacji  dyrektorom  szkół  o  akcjach  propagujących  picie  wody  zamiast
soków, jedzeniu owoców zamiast słodyczy i innych. O przystąpieniu do akcji decyduje dyrektor
placówki.

Punkt 2.

Dyrektor ZEASiP poinformowała, że kryteria do pierwszego  etapu rekrutacji wynikają z ustawy o
systemie  oświaty  (art.  20c).  Kryteria  zawarte  w  danej  uchwale  zostały  wypracowane  przez
dyrektorów w okresie przejściowym i przyjęte do stosowania. W zasadzie do tej pory kryteria te nie
były  wykorzystane  ponieważ  ilość  miejsc  w  przedszkolach  jest  wystarczająca  dla  wszystkich
chętnych  dzieci.  Przypomniała,  że  dotychczas  dyrektorzy  przedszkoli  mogli  wspólnie  z
burmistrzem ustalić  kryteria  na  drugim etapie  postępowania  rekrutacyjnego  do  przedszkoli.  W
ubiegłym roku zmieniły się  przepisy i  kryteria,  które  narzuca ustawa o systemie  oświaty  musi
ustalić  uchwałą Rada Miejska.  Rodzic składając dokumenty musi mieć komplet  dokumentów z
pierwszego i  drugiego etapu postępowania.  Terminy przyjęć  do przedszkoli  ustalają  dyrektorzy
placówek z burmistrzem.

Burmistrz dodała,  że kryteria z drugiego etapu w ubiegłym roku nie  miały zastosowania,  gdyż



liczba miejsc w przedszkolach była i jest  wystarczająca, ale prawo stanowi, że taką uchwałę należy
podjąć.

Na  pytania  o  to  czy  6-cio  latki  pójdą  do  szkoły  dyrektor  ZEASiP odpowiedziała,  że  tak.  Są
założenia,  że  na  1  września  2017r.  3-latki  obowiązkowo muszą  iść  do  przedszkola.  Będzie  to
następowało sukcesywnie. Miejsc w przedszkolach jest wystarczająco.

Przewodniczący komisji oczytał projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Dobrodzień
oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Projekt  uchwały  pozytywnie  zaopiniowali:  Kapela  Piotr,  Karpinski  Damian,  Koj  Rudolf,
Korzyniewski Eugeniusz,  Kuboth Manfred,  Lichota Rajmund, Max Katarzyna,  Miazga Tomasz,
Sacha Joachim, Wloczyk Joachim.

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

Przeciw: --------------------------

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 4.

1) Przewodniczący komisji poruszył temat powołania Młodzieżowej Rady Gminy. Przypomniał, że
środowisko młodych ludzi w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych jest zainteresowane jej
powołaniem. Poinformował, że zgodnie z art. 5b ustawy o samorządzie gminnym „Rada gminy na
wniosek zainteresowanych środowisk może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady gminy
mającej charakter konsultacyjny.  Rada gminy powołując młodzieżową radę gminy, nadaje jej statut
określający tryb wyboru jej członków i zasady działania.” Z przepisów wynika, że MRG powinna
zostać  powołana  uchwałą  Rady  Miejskiej,  jak  również  jej  statut,  zasady  wyboru  i  działania.
Najbliższej działające MRG  zostały powołane w gminie Olesno i Kietrz.

Sekretarz Waldemar Krafczyk dodał, że inicjatywa o powołaniu MRG musi wyjść oddolnie czyli od
młodzieży, wtedy można zająć się uchwałą, statutem i ordynacja wyborczą. Statut MRG powinien
określać zasady działania, cel i zadania, organy rady a także jasne zasady wyboru. Zasady i tryb
wyboru  mogą  być  opisane  w tzw.  Ordynacji  Wyborczej  do  MRG,  która  stanowi  załącznik  do
uchwały o utworzeniu MRG np. tak jak to zrobiono w Kietrzu. .
Powołanie takiej rady może się również wiązać z zabezpieczeniem środków w budżecie na swoją
działalność.

Burmistrz  przypomniała,  że  jakiś  czas  temu  będąc  w  gimnazjum  rozmawiała  z  dyrektor  p.
Kazimierowicz o powołaniu MRG, ale dalszych kroków ze strony młodzieży nie było.
 
Przewodniczący  komisji  stwierdził,  że  zrobił  rozeznanie  wśród  młodzieży  i  jest  takie
zainteresowanie. Jest grupa młodych aktywistów, a dyrektor Krystyna  Kazimierowicz z gimnazjum
i nauczycielowi Łukaszowi Dziemba z ZSP w Dobrodzieniu, można udzielić misji opiekuńczej.
Grupy  młodzieży  z  wymienionych  szkół  wraz  z  opiekunami  mogłaby  się  spotkać  i  wspólnie
popracować nad statutem. Przedstawicieli MRG można zapraszać na posiedzenia Rady Miejskiej.
Postara  się,  aby do następnego posiedzenia  komisji  był  opracowany zarys  statutu  MRG. MRG
musiałaby rozpocząć działalność po rozpoczęciu roku szkolnego.

Radny D. Karpinski zwrócił uwagę, że należałoby w statucie umieścić zapis czy w skład MRG



mogą wchodzić też uczniowie spoza gminy. Osobiście uważa, że powinni to być uczniowie z terenu
gminy.

Burmistrz i pozostali członkowie komisji również mają to samo zdanie na ten temat.

Radny P. Kapela stwierdził, iż może być problem z uczniami ostatniej klasy gimnazjum, którzy idą
do szkół w innych miejscowościach poza teren gminy.

Burmistrz  wyjaśniła,  że  osoba  MRG  nie  musi  być  uczniem  naszej  szkoły,  ale  powinna  być
mieszkańcem gminy.

Propozycja, aby na kolejne posiedzenie komisji zaprosić p. Krystynę Kazimierowicz i p. Łukasza
Dziemba.

2) Burmistrz zaproponowała, aby kolejne posiedzenie komisji zorganizowane zostało w placówce
oświatowej np. w przedszkolu w Dobrodzieniu, gdzie radni mogliby zobaczyć żłobek, który został
otwarty we wrześniu  ubiegłego roku.

3)  Zastępca  Burmistrza  poinformował  o  planowanym  turnieju  radnych,  który  zostanie
zorganizowany 07 marca br.  prawdopodobnie w Rudnikach. Zwrócił się do radnych o zadbanie o
kondycję, gdyż reprezentacja gminy będzie musiała wystartować w turnieju.

Na tym posiedzeniu komisji zakończono.

Przewodniczący Komisji
     Joachim Wloczyk


