
Rada Miejska
w Dobrodzieniu

Protokół

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

Gminy, które odbyło się w dniu 23 marca 2015 roku o godzinie 15-tej w budynku Przedszkola z

Oddziałami Integracyjnymi w Dobrodzieniu, przy ul. Piastowskiej 64.

Porządek posiedzenia:

1. Sprawozdanie z doradztwa metodycznego dla nauczycieli za rok 2014.

2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

 ustalenia na rok 2015 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;

 powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Dobrodzieniu oraz  nadania jej Statutu.

3. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2014 rok.

4. Sprawozdanie z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu

za 2014 rok.

5. Sprawy różne.

Punkt 1.

Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli Bożena Gaś przedstawiła
sprawozdanie z działań realizowanych przez nauczycieli doradców metodycznych w 2014 roku w
gminie Dobrodzień.
Poinformowała, że prace nauczycieli doradców metodycznych w 2014 roku przebiegały zgodnie z
planem,  w  którym  uwzględnione  zostały  obszary  sygnalizowane  przez  nauczycieli  w
przeprowadzonej  diagnozie potrzeb edukacyjnych,  którą przeprowadzili  doradcy metodyczni.  W
planach  uwzględniono  również  priorytety  określone  przez  Opolskiego  Kuratora  Oświaty  i
zagadnienia wynikające z kierunków polityki oświatowej jednostek samorządu terytorialnego.
Zadania wynikające z umowy zawartej przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji z doradcami
metodycznymi realizowane były zgodnie z ustalonym  harmonogramem.

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 2.

Przewodniczący Komisji przedstawił następujące projekty uchwał celem zaopiniowania:

• w sprawie ustalenia  na rok 2015 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli,  maksymalnej  kwoty dofinansowania  opłat  pobieranych  za  kształcenie  przez
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szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia nauczycieli,
na które dofinansowanie jest przyznawane,

Dyrektor ZEASiP Bożena Gaś poinformowała, że podjęcie uchwały wynika z konieczności
Rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  w sprawie  podziału  środków na
wspieranie  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli.  Zgodnie  z  tymi  przepisami  organ
prowadzący  ustala  corocznie  plan  dofinansowania  form  doskonalenia   zawodowego
nauczycieli. Plan ten sporządzany jest na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów
szkół  i  przedszkoli.  Środki  przeznaczone  na  dofinansowanie  doskonalenia  zawodowego
nauczycieli wyodrębnia się w budżetach organów prowadzących szkoły w wysokości do 1%
planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
jednak nie mniej niż 0,5% tych środków. W projekcie uchwały wyodrębniono około 0,8%
planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Dyrektor Bożena Gaś  wyjaśniła,  że projekt uchwały został  przygotowany na podstawie
złożonych  wniosków  przez  dyrektorów  szkół  i  przedszkoli,  kierunki  wymienione  w
projekcie uchwały są zgodne z zapotrzebowaniem. Do tej pory nie zdarzyło się jeszcze, by
nie  wystarczyło  środków  dla  wszystkich  nauczycieli,  którzy  złożyli  wniosek  o
dofinansowanie. W roku 2014 złożono 5 wniosków o dofinansowanie. Proponowane środki
na  dofinansowanie  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli  są  zbliżone  do  roku
poprzedniego, gdyż nie wzrosło wynagrodzenie nauczycieli.

Przewodniczący  Komisji  wyjaśnił,  że  nauczyciel,  by  mógł  pracować  musi  posiadać
odpowiednie wykształcenie.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

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

• w  sprawie  powołania  Młodzieżowej  Rady  Miejskiej  w  Dobrodzieniu  oraz  nadania  jej
Statutu,

Przewodniczący Komisji Joachim Wloczyk  poinformował, że prace nad statutem trwały 2
miesiące. W pracach uczestniczyły Pani Kazimierowicz Krystyna, Pani Katarzyna Otolińska
oraz Pan Łukasz Dziemba.
Powołując  Młodzieżową  Radę  Miejską  w  Dobrodzieniu  pragnie  się  stworzyć  młodemu
pokoleniu  odpowiednie  warunki  umożliwiające  czynny  udział  w  kształtowaniu
samorządności  lokalnej.   MRM ma charakter  opiniodawczy,  wnioskodawczy i  doradczy
wobec  działań  organów  samorządowych  Gminy  Dobrodzień  w  sprawach  dotyczących
młodzieży i mogących mieć istotne znaczenie dla nich.

Radny  Damian  Karpinski  zaproponował,  by  w  §10  pkt.7  dodać  słowa  „  oraz
przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej” - radni propozycję przyjęli jednogłośnie.

Radny Piotr Kapela zapytał odnośnie  § 2 pkt.1 tzn. „ Rada jest organem samorządowym
młodzieży  zamieszkałej  na  terenie  Gminy  Dobrodzień  oraz  uczącej  się  w  Publicznym
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Gimnazjum im. Jana Pawła II oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu”,
gdyż były sugestie, że  w skład MRM może wchodzić młodzież uczęszczająca do szkół poza
Dobrodzieniem.

Wicedyrektor Publicznego Gimnazjum w Dobrodzieniu Krystyna Kazimierowicz wyjaśniła,
że ograniczono się do młodzieży z gimnazjum i szkoły ponadpodstawowej, czyli w wieku
lat 16-18, ponieważ osiągając wiek 18 lat można startować do rady miejskiej.

Przewodniczący Komisji wyjaśnił, że uczeń, który rozpoczyna naukę poza Dobrodzieniem z
punktu widzenia organizacyjnego ma mniejszy kontakt ze środowiskiem w którym mieszka.

Na  pytanie radnego Manfreda  Kuboth  czy uczeń 3 klasy gimnazjum może kandydować do
MRM, Pani  Krystyna  Kazimierowicz  wyjaśniła,  że  młodzież  doszła  do wniosku,  by do
MRM kandydowali uczniowie klas 1 – 2 gimnazjum i klas 1-2 szkoły ponadgimnazjalnej.

Przewodniczący komisji wyjaśnił, że nie znane są plany ucznia ostatniej klasy gimnazjum i
szkoły ponadgimnazjalnej. Poinformował, że pierwsze posiedzenie planowane jest na dzień
1 czerwca stąd też pewne ograniczenia. 

Radny Piotr Kapela zastanawiał się czy w związku z ograniczeniami nie były eliminowane
wartościowe  jednostki.  Stwierdził,  że  wybory odbywać  się  będą  w  gimnazjum i  szkole
ponadgimnazjalnej, gdzie młodzież będzie głosowała na znane osoby.

Pani Krystyna Kazimierowicz poinformowała,  że inicjatywa powstania MRM wyszła od
młodych ludzi.  Jest  to  młodzież  mądra  i  inteligentna,  która  bardzo zaangażowała  się  w
sprawy Młodzieżowej Rady. Uważa, że ta Rada, która powstanie będzie super Radą, tylko
będzie potrzebowała dorosłego wsparcia.
Młodzież już niejednokrotnie wykazała się swoją mądrością czego przykładem może być
Projekt KORBA, w który bardzo się zaangażowała. Uważa, że Dobrodzień tworzy klimat,
by zachęcić młodzież do działania.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że jest to szansa dla młodzieży, która jest aktywna w
szkole i przeniesie swoją aktywność na teren poza szkołę. Stąd starania, by młodzież mogła
się wykazać. Młodzież udziela się już w stowarzyszeniach, ochotniczych strażach pożarnych
i posiada już pewne doświadczenie w pracach.

Następnie projekt uchwały poddano głosowaniu.

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

Punkt 3.

Pani  Burmistrz  Róża  Koźlik  zwróciła  się  z  prośbą  do  Dyrektora  Miejsko-Gminnego  Ośrodka
Pomocy Społecznej o przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny
za 2014 rok.
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Pani  Klaudia  Tkaczyk  poinformowała,  że  ustawa  z  dnia  9  czerwca  2011  roku  o  wspieraniu  i
systemie  pieczy  zastępczej  nakłada  obowiązek  wspierania  rodziny  przeżywającej  trudności  w
wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej na jednostki
samorządu terytorialnego.
Gmina Dobrodzień zgodnie z tą ustawą od 1 czerwca 2013 roku  zatrudnia asystenta rodziny.
W roku 2014 asystenturą objętych było 14 rodzin z terenu gminy, z czego 13 rodzin wyraziło zgodę
na  tę  formę  pomocy.  Natomiast  1  rodzina  sądownie  została  zobowiązana  do  podjęcia  pracy  z
asystentem rodziny. W tych 14 rodzinach wychowuje się łącznie 44 dzieci w wieku od 1 do 18 roku
życia.

Pani Dyrektor udzielała odpowiedzi na pytania radnych.

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 4.

Dyrektor  Miejsko-Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Dobrodzieniu  Klaudia  Tkaczyk
przedstawiła  sprawozdanie  z  działalności  Miejsko-Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w
Dobrodzieniu za 2014 rok.

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Pani Dyrektor udzielała odpowiedzi na pytania radnych.

Punkt 5.

W sprawach różnych:
• Dyrektor Przedszkola w Dobrodzieniu Ewa Macha poinformowała, że od września 2014

roku funkcjonuje  w Dobrodzieniu żłobek do którego uczęszcza 12 dzieci. Żłobek czynny
jest w godzinach od  godziny 630 do godziny 1630  .  Wyjaśniła, że zapisy dziecka dotyczą
zarówno  przedszkola  jak  i  żłobka.  O  miejsce  w  żłobku  pytają  także  osoby  spoza
Dobrodzienia, ale pierwszeństwo posiadają mieszkańcy naszej gminy.
Pani  Dyrektor  poinformowała,  że  byłoby  zapotrzebowanie  na  drugą  grupę  w  żłobku  i
byłoby miejsce na ten cel.

Pani Burmistrz zwróciła się z  zapytaniem czy jest  potrzeba utworzenia drugiej  grupy w
żłobku dla mieszkańców Dobrodzienia.

Pani Ewa Macha wyjaśniła, że  grupa w żłobku powinna liczyć 6-8 dzieci, w naszej grupie
jest 12 dzieci. Powierzchniowo w sali wystarczy miejsca dla 20 dzieci, czyli dla  dwóch
grup.
Pani  Dyrektor  także  zastanawia  się  czy  tworzyć  żłobek  dla  dzieci  rodziców  spoza
Dobrodzienia czy trzymamy się tego co mamy.
Rodzice zapisują dzieci i do czerwca możemy nie znać  ilości dzieci. Poinformowała, że są
sytuacje, gdzie rodzice pracują na ½ etatu.
Pani Dyrektor zwróciła uwagę na fakt, że w żłobku nie ma ulg na drugie dziecko ( zgłosiła
się mama bliźniaków), oraz odpisu w przypadku, gdy dziecko jest chore a także zniżki w
przypadku pobytu 5 godzinnego.
Do końca marca trwają zapisy dzieci do przedszkola i żłobka.
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Na pytanie  radnego Eugeniusza  Korzyniewskiego  jaka  jest  zachorowalność  dzieci,  Pani
Ewa Macha wyjaśniła, że w żłobku bardzo mało dzieci chorowało, natomiast w przedszkolu
różnie, nie jest możliwa przewidywalność.

Na pytanie radnej Katarzyny Max jakie jest najmłodsze dziecko w żłobku, Pani Dyrektor
wyjaśniła, że dziewięciomiesięczne.

Radni dokonali  wizytacji pomieszczeń przedszkola i żłobka. Pani Dyrektor poinformowała,
że jest jeszcze do zrobienia plac zabaw, wjazd oraz pomalowanie pomieszczeń na piętrze.

Na pytanie radnego Joachima Wloczyka kiedy będzie znana decyzja o przyjęciu dziecka do
przedszkola czy żłobka, Pani Dyrektor wyjaśniła, że do 15 kwietnia będzie wywieszona lista
o  przyjęciu  dziecka  do  przedszkola.  Natomiast  w  sprawie  przyjęcia  dziecka  do  żłobka
będzie to informacja indywidualna.

Radni wnioskowali, by najbliższym czasie należy zastanowić się nad zastosowaniem ulg dla
żłobka – w przypadku drugiego dziecka oraz w przypadku nieobecności.

• Na pytanie Przewodniczącego Komisji  jak sprawdza się Karta  Dużej  Rodziny,  Dyrektor
MGOPS  wyjaśniła,  że  jest  duże  zainteresowanie,  określona  została  sieć  sklepów  dla
rodziców  rodzin  wielodzietnych,  karta  dla  rodziców  wydawana  jest  dożywotnio.  Karta
przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód. Do końca 2014 roku wydano 244
KDR w tym dla 86 rodziców. KDR jest to system zniżek dla rodzin z co najmniej 3 dzieci,
przyznawana  jest  każdemu członkowi  rodziny,  także  rodzinom zastępczym i  rodzinnym
domom dziecka.
Jeżeli  chodzi  o  Opolską  Kartę  Rodziny i  Seniora  to  przeznaczona  jest  dla  rodzin  z  co
najmniej  dwojgiem  dzieci  w  wieku  do  ukończenia  25  roku  życia,   a  także  dla  osób
starszych, które ukończyły 65 rok życia.
Wydano już 900 kart na terenie gminy Dobrodzień tzn. z karty  korzysta już około  10%
mieszkańców.

• Przewodniczący Komisji  przedstawił  wniosek Stowarzyszenia Promocji  Pływania VEGA
Dobrodzień  w  sprawie  przyznania  stypendium  sportowego  dla  zawodników,  którzy
osiągnęli wysokie wyniki sportowe zdobywając tytuły najlepszego zawodnika  w roku 2014.
Przewodniczący komisji przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu Komisji zostało już
podjęte  stanowisko  w  sprawie  przyznawania  stypendium  sportowego  zawodnikom
osiągającym wysokie wyniki sportowe, a mianowicie 
Komisja  ponownie  jednogłośnie  wypracowała  stanowisko,  by  stypendium  sportowe
przyznawać  zawodnikom,  którzy  osiągnęli  wysokie  wyniki  sportowe  na  poziomie
Mistrzostw Polski. Zawodnicy nagradzani mogą być po zakończeniu sezonu ze wskazania
trenera bądź opiekuna sekcji i po zasięgnięciu opinii Komisji Oświaty. Jednocześnie komisja
zwróciła uwagę na fakt, że przy DOKiS działają różne sekcje i w przypadku przyznawania
takiego  dofinansowania,  dla  każdej  należałoby  opracować  regulamin  przyznania
stypendium.

• Na pytanie  radnego  Andrzeja  Jasińskiego  o  ilość  uczniów  w szkole  podstawowej  oraz
gimnazjum, Dyrektor ZEASiP wyjaśniła, że dyrektorzy składają arkusze organizacyjne do
30 kwietnia, natomiast analizę i zatwierdzenie przez organ prowadzący musi nastąpić do
dnia 30 maja.
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• Radna Katarzyna Max zapytała czy coś wiadomo na temat darmowych książek dla klasy 4
szkoły  podstawowej  i  dla  gimnazjum –  dyrektor  ZEASiP wyjaśniła,  że  nie  ma  jeszcze
wytycznych.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Przewodniczący Komisji
Joachim Wloczyk
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