
Rada Miejska
w Dobrodzieniu

Protokół

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji
Gminy, które odbyło się w dniu 20 maja 2015 roku.

Obecność na posiedzeniu według załączonej listy obecności.

Porządek posiedzenia:

1. Informacja z zakresu działalności Stowarzyszeń z terenu gminy Dobrodzień za rok 2014 i

propozycje na rok 2015, w tym zrealizowane projekty i pozyskane dotacje.

2. Porównanie planowanej organizacji szkół w roku szkolnym 2015/2016 do roku ubiegłego.

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Dobrodzień za 2014 rok.

4. Sprawy różne.

Otwarcia posiedzenia Komisji dokonał Przewodniczący Komisji Joachim Wloczyk.

Przybyły na posiedzenie Komisji Sołtys sołectwa Bzinica Stara zwrócił się z prośbą o udzielenie
głosu.   W imieniu  rodziców  dzieci  uczęszczających  do  Niepublicznej  Szkoły  Podstawowej  w
Bzinicy  Starej  poinformował  o  niskim poziomie  nauczania  języka  angielskiego.  Zwrócił  się  z
zapytaniem czy Komisja mogłaby się spotkać z tymi rodzicami. Zapytał czy dzieci podczas przerwy
mogą wychodzić poza teren szkoły czyli na boisko szkolne.

Przewodniczący Komisji  wyjaśnił,  że  szkoła musi  zrealizować podstawy programowe z danego
przedmiotu  a  nauczyciela  obowiązuje  odpowiednia  ilość  godzin.  Doradził,  by  rodzice  z  tym
problemem zwrócili  się  do  Kuratorium Oświaty,  który sprawuje  kontrolę  nad szkołami  w tym
zakresie. Odnośnie wyjść dzieci poza teren szkoły wyjaśnił, że jest to możliwe pod warunkiem, że
jest także obecny tam nauczyciel.

Pani Burmistrz wyjaśniła, że gmina nie jest organem prowadzącym dla szkoły niepublicznej, nie ma
nadzoru pedagogicznego. Nadzór sprawuje Kuratorium Oświaty i trzeba z nim wejść w kontakt.
Gmina nie decyduje o podstawach programowych.

Obecna na posiedzeniu Pani Jolanta Kopyto wyjaśniła, że szkoła realizuje podstawy programowe.
Odnośnie  wychodzenia  dzieci  poza  teren  szkoły Pani  Kopyto  wyraziła  sprzeciw tłumacząc,  że
dzieci mogą wychodzić na teren boiska podczas przerw. 

Punkt 1.

Informację oraz prezentację  z zakresu działalności stowarzyszeń z terenu gminy Dobrodzień za rok
2014  i  propozycje  na  rok  2015  w  tym  zrealizowane  projekty  i  pozyskane  dotacje  kolejno
przedstawili kolejno:

• Pani Ewa Wildau – Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Rzędowickiej,
• Pan Joachim Wloczyk przedstawił informację złożoną przez Pana Pawła Mrozka, który nie

mógł  wziąć  udziału  w  posiedzeniu  komisji  –  Międzygminne  Towarzystwo  Regionalne
Dobrodzień – Zębowice,
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• Pan Joachim Wloczyk – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szemrowice,
• Pani  Kornelia  Przybyła  –  Stowarzyszenie  „  Karolinka”,  Odnowa  Wsi  Bzinica  Stara  i

Bzinica Nowa,
• Pani  Dorota  Maleska  –  Stowarzyszenie  Rozwoju  Wsi  Kocury –  Malichów „  Brzozowa

Dolina”,
• Pani Jolanta Kopyto – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Bąki,

Kolejka,
• Pan Robert Kobus – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pludry i Pietraszów, który poprosił także

o zabranie głosu radnego Rajmunda Lichotę,  który bardzo angażował się w organizację
imprez,

• Alfred Durok – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Główczyce, Gosławice, Zwóz.

Informacje stanowią załącznik do protokółu.

Przewodniczący Komisji  podsumował wystąpienia przedstawicieli stowarzyszeń stwierdzając, że
bardzo dużo dobrych rzeczy się dzieje a pomysły są różne.  Uważa, że stowarzyszenia powinny się
częściej  spotykać  np.  organizując  różne  turnieje  sportowe.  Podziękował  Pani  Burmistrz  za
wspieranie działań stowarzyszeń.

Pani Burmistrz stwierdziła, że każde stowarzyszenie dba o swoje siedziby, które mieszczą się w
naszych  budynkach,  prace  mieszkańców  spowodowały,  że  budynki  są  w  bardzo  ładne.  Np.
Główczyce nie pochwaliło się wyposażeniem swoich pomieszczeń. Pani Burmistrz uważa, że aby
przyciągnąć młodzież świetlica musi być odpowiednio wyposażona i mieć  odpowiedni wygląd.
Za słuszną uważa inicjatywę Pana  Roberta Kobusa, by częściej spotykać się z przedstawicielami
stowarzyszeń a będzie ku temu okazja w związku z nowym okresem programowania.

Radny Eugeniusz Korzyniewski zwrócił się z zapytaniem czy nie można tablicy informacyjnej o
Karolince opisać także w innym języku.

Pani Kornelia Przybyła wyjaśniła, że można by było ale związane jest to ze środkami finansowymi,
których stowarzyszenie nie posiada, gdyż utrzymują się tylko ze składek. Zapytała czy może gmina
by nie wspomogła stowarzyszenia np. poprzez udzielenie kredytu.

Pani Burmistrz przypomniała, że już wyjaśniła sprawę Pani Sołtys Dorocie Maleska. Gmina nie
udziela stowarzyszeniom kredytów, gdyż tych stowarzyszeń jest dużo na terenie gminy i doszło by
do  zadłużenia  gminy.  Uważa,  że  jeżeli  udzielimy kredytu  jednemu  stowarzyszeniu  to  musimy
udzielić także innym.

Punkt 2.

• Dyrektor ZEASiP Bożena Gaś  dokonała porównania planowanej organizacji szkół w roku
szkolnym 2015/2016  do roku ubiegłego, która stanowi załącznik do protokołu.

• Pani Dyrektor poinformowała, że wpłynął wniosek rodziców z prośbą o wyjaśnienie kwestii
dowozu syna na warsztaty socjoterapeutyczne do Kup. Uczeń posiada orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności  znacznym  z  zaleceniem  udziału  w  terapii  zajęciowej,  jest  osobą
autystyczną i wymaga specjalnej opieki.

Poinformowała,  że  gmina  jest  obowiązana  do  zapewnienia  dziecku  niepełnosprawnemu
bezpłatnego transportu i opieki w czasie tego przewozu, spełniającemu obowiązek szkolny
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przez  udział  w zajęciach  rewalidacyjno-wychowawczych,  do  odpowiedniego  wybranego
przez rodziców ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.
Ponadto gmina zapewnia uczniom niepełnosprawnym bezpłatny transport i opiekę w czasie
przewozu  do  najbliższej  szkoły  podstawowej  i  gimnazjum,  a  uczniom  z
niepełnosprawnością  ruchową,  upośledzonym  umysłowo  w  stopniu  umiarkowanym  lub
znacznym – także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, ma miejsce nie dłużej jednak
niż  do  ukończenia  21  roku życia,  a  zapewnienie  dzieciom i  młodzieży  np.  z  głębokim
upośledzeniem umysłowym,  które  obowiązek  szkolny realizuje  poprzez  uczestnictwo  w
zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem
umysłowym  z  niepełnosprawnościami  sprzężonymi  bezpłatnego  transportu   i  opieki  w
czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego naukę, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku
życia.
Wobec powyższego kontynuacja dowozu jest niemożliwa.
Pani Dyrektor Bożena Gaś poinformowała, że pomoc ze strony oświaty już się skończyła,
obecnie staramy się pomóc poprzez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Na pytanie radnego Eugeniusza Korzyniewskiego jaki jest koszt dowozu tego dziecka, Pani
Gaś wyjaśniła, że jest to kwota około 3 200,00 złotych miesięcznie.

Na pytanie radnego Joachima Wloczyka czy na dowóz gmina otrzymuje subwencję, Pani
Gaś wyjaśniła, że nie, gdyż jest to zadanie własne gminy.

• Radny  Manfred  Kuboth  poruszył  sprawę  zatrudnienia  na  zastępstwo  Pana         w
Publicznym Gimnazjum w Dobrodzieniu oraz sprawę Pani                   , która przez
dyrektora została zobligowana do podnoszenia kwalifikacji,  które zdobyła i mimo to ma
tylko ½ etatu.

Pani Burmistrz  wyjaśniła,  że  na dzień dzisiejszy arkusz organizacyjny został  oddany do
korekty.  Umowa z panem                  jest zawarta do 31 sierpnia br. i  nie zostanie
przedłużona.

Przewodniczący  Komisji  wyjaśnił,  że  jeżeli  nauczyciel  przebywał  na  urlopie  w  celu
podratowania zdrowia to po powrocie musi mieć zatrudnienie na etacie

Dyrektor B. Gaś wyjaśniła, że osoby, które miały zatrudnienie do 31 sierpnia nie będą miały
ponownie zawartej umowy.

• Radny Tomasz Miazga poinformował, że są sygnały, że nie można korzystać w weekendy z
sali gimnastycznej. Zapytał czy nie można wydłużyć godzin korzystania z sali do godziny
22-giej, a osobom, które muszą w tym czasie nadzorować salę wynagrodzić z środków za
wynajem.

Pani Burmistrz wyjaśniła, że sala jest bardzo obłożona, jeżeli jeszcze będzie dostępna w
weekendy  to  trzeba  zabezpieczyć  dodatkowe  środki  dla  obsługi  a  za  salę  odpowiada
dyrektor szkoły.

Pani Dyrektor ZEASiP stwierdziła, że należy pamiętać, że jest to sala gimnastyczna przy
szkole podstawowej i nie wszystko można zrobić.

Radny  Piotr  Kapela  stwierdził,  że  chodzi  tylko  o  sobotę,  a  radny  Andrzej  Jasiński
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zaproponował, by może potraktować to komercyjnie i ustalić cenę za korzystanie.

Punkt 3.

Skarbnik Gminy Gabriela Gaś przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Dobrodzień
za 2014 rok.

Na zadawane pytania radnych odpowiedzi udzielała Skarbnik Gminy oraz Pani Burmistrz.

Następnie sprawozdanie z wykonania budżetu poddano głosowaniu.

Radni w głosowaniu jawnym przyjęli pozytywnie przedstawione sprawozdanie.

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 4.

W sprawach różnych:

1/ Pani Burmistrz poinformowała, że Pan Paweł Mrozek starał się o środki na utworzenie muzeum z
Urzędu Marszałkowskiego oraz z Lokalnej Grupy Działania, lecz nie zostały one przydzielone. 
Wyjaśniła, że muzeum będzie funkcjonowało na zasadach takich jak Izba Regionalna. Lokalizacja
muzeum będzie przy Placu Wolności 20 w Dobrodzieniu. Stąd projekt dzisiejszej uchwały.

Sekretarz  Gminy  wyjaśnił,  że  w  2010  roku  by  uniknąć  kosztów  związanych  z  utworzeniem
muzeum jako samodzielnej jednostki była przedstawiona propozycja utworzenia muzeum w ramach
Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu. W tym okresie nadzór wojewody zakwestionował ten
sposób utworzenia jednostki podtrzymując, że musi to być samodzielna jednostka. Obecnie zapis w
ustawie się zmienił i  w związku z tym proponuje się utworzenie muzeum w ramach DOKiS-u.
Zmiana Izby Regionalnej  w Dobrodzieniu  w muzeum związana jest  z  możliwością  pozyskania
środków z zewnątrz.
Na  wniosek  Dyrektora  Dobrodzieńskiego  Ośrodka  Kultury  i  Sportu  w  skład  struktury
organizacyjnej  DOKiS-u  dopisuje  się  w  statucie  Uniwersytet  Trzeciego  Wieku  oraz  Muzeum
Regionalnego w Dobrodzieniu.

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Dobrodzieńskiego
Ośrodka Kultury i Sportu, po czym poddał go 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

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

2/  Przewodniczący  Komisji  poruszył  temat  dyżurów  pełnionych  przez  nauczycieli  w  szkołach
podstawowych i Publicznym Gimnazjum w Wielki Czwartek i Wielki Piątek.
Przypomniał,  że w roku ubiegłym pojawił się już ten problem wywołany przez Ministra Edukacji
Narodowej, która powiedziała, że w tym celu należy zwrócić się do dyrektora szkoły.
Stwierdził, że szkoła ma obowiązek organizacji zajęć w dni wolne po uprzednim poinformowaniu
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rodziców i rozeznaniu sytuacji, czy dzieci będą uczęszczały na dyżury.

Pani Burmistrz wyjaśniła, że jeden z redaktorów będąc u niej zapytał czy szkoły pełnią dyżur w
okresie świątecznym na co uzyskał odpowiedź, że tak, jeżeli zachodzi taka potrzeba po konsultacji
w rodzicami.
Pani  Minister  stale  powtarza,  że  dzieciom  na  wniosek  rodziców  należy  zorganizować  opiekę.
Wspólnie  z  Dyrektor  ZEASiP Pani  Burmistrz  doszła  do  wniosku,  by zorganizować opiekę  dla
dzieci klas 1-3.  Zamieszanie powstało w Publicznym Gimnazjum, mimo, że było  powiedziane
wprost, że nie dotyczy to PG. Była prośba Pani Burmistrz, by zorganizować godziny świetlicowe
dla dzieci klas 1 -3 . 
Pani Burmistrz poinformowała, że w szkole podstawowej w Szemrowicach już po 1 maja rodzice
otrzymali kartkę informacyjną, że w dniu 5 czerwca będzie pełniony dyżur w świetlicy.

Dyrektor ZEASiP Bożena Gaś poinformowała, że sprawa dni wolnych była omawiana kilkakrotnie
na spotkaniach z dyrektorami szkół i przedszkoli,  którzy zobowiązani zostali do rozeznania czy
dyżury są potrzebne czy nie.
W okresie  Świąt  Wielkanocnych  dyżury  były  rozdysponowane  i  nie  było  problemów.  Chodzi
przede wszystkim o zapewnienie opieki dzieciom klas 1 -3.

Pani Burmistrz jeszcze raz podkreśliła, że nikt nie wydał polecenia, że nauczyciele Publicznego
Gimnazjum mają pracować.

3/ Na pytanie radnego Joachima Sacha  jak wygląda sprawa drogi dojazdowej do Kopiny oraz czy
Nadleśniczy jest przychylny tej inwestycji, Pani burmistrz wyjaśniła, że tak, dokumentacja będzie
gotowa około miesiąca lipca.
Radny  poinformował  także  o  pojawieniu  się  dziur  na  ścieżce  rowerowej  pomiędzy
miejscowościami Pietraszów – Pludry.

4/ Radny Joachim Wloczyk wnioskował o sprawdzenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul.
Szemrowickiej  i  obwodnicy Dobrodzienia,  gdyż światło  żółte  świeci  zbyt  krótko,  co powoduje
problem ze swobodnym zatrzymywaniem się pojazdów.

5/  Radny  Manfred  Kuboth   poruszył  sprawę  budowy  kanalizacji   przy  ul.  Parkowej  w
Dobrodzieniu.
Pani Burmistrz wyjaśniła, że jest to inwestycja na 2 lata, w bieżącym roku zostanie podłączona
przepompownia ścieków do Park Hotelu oraz bloku.

Odnośnie  zanieczyszczenia  rzeczki  w  parku  miejskim,  Pani  Burmistrz  wyjaśniła,  że  po
zainstalowaniu przepompowni sytuacja powinna ulec zmianie.
Radny  zwrócił  uwagę na potrzebę odnowienia poprzez pomalowanie ogrodzenia przy budynku
PSP w Dobrodzieniu.

6/  Radna  Katarzyna Max zapytała  kiedy będzie wykonana naprawa klubiku malucha w parku
miejskim-  Pani  Burmistrz  wyjaśniła,  że  w  tym  tygodniu  będzie  firma,  która  określi  termin
wykonania naprawy.

Na pytanie radnej co planuje się w Kuźni, Pani Burmistrz wyjaśniła, że do budżetu planuje się
wprowadzić wykonanie projektu ul. Polnej.
Poinformowała,  że  aby  złożyć  wniosek  do  schetynówki  muszą  być  spełnione   odpowiednie
warunki, aby otrzymać odpowiednia ilość punktów.
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7/ Na pytanie radnego Eugeniusza Korzyniewskiego, kiedy będą uzupełniane ubytki na drogach,
Pani Burmistrz  poinformowała, że wybrana została już firma na te prace i podpisano już umowę,
więc w najbliższych dniach prace zostaną rozpoczęte.

8/ Przewodniczący Rady Miejskiej  poinformował,  że zawsze Jego marzeniem było,  by zakupić
telebim,  który  byłby  zamontowany  na  ścianie  domu  kultury  i  na  którym  byłyby  wyświetlane
imprezy, które odbywają się w środku.

Radny  Eugeniusz  Korzyniewski  stwierdził,  że  dobrze  by  było,  gdyby  wyświetlane  były  także
zwiastuny imprez, które będą się odbywały.

9/  Radny Andrzej  Jasiński  zaproponował,  by  w  ramach  promocji  gminy  rozważyć  możliwość
naniesienia na mapie gminy miejsc turystycznych wartych zwiedzania.

10/ Pani Burmistrz poinformowała, że przez okres 3-4 lat zostanie wykonana koncepcja remontu
domu kultury, który wraz z termomodernizacją opiewa na kwotę około 6 mln złotych.
Wyjaśniła, że gminy nie stać na kino cyfrowe, które wycenione zostało na kwotę 860 000,00 zł
więc  z  niego  zrezygnowano.  Będzie   sala  widowiskowa  bez  kina.  Uzgodniono  z  dyrektorem
DOKiS,  że  remont  będzie  przebiegał  sukcesywnie.  Pani  Dyrektor  napisała   do  Ministerstwa
wniosek o dotację na kwotę 80 000,00 złotych z czego otrzymała dotację w wysokości  26 000,00
zł. Na ostatniej sesji przyznano dotację w wysokości 17 000,00 zł.  W zapytaniu ofertowym nie
ujęto  wentylacji  podłogowej,  która  kosztuje  11  000,00  zł.  Jeżeli  pozyskamy  dotację  na  salę
widowiskową to później zajmiemy się termomodernizacją.

Na pytanie Przewodniczącego Rady Miejskiej jak wygląda sprawa nagłośnienia sali widowiskowej,
Pani Burmistrz wyjaśniła, że jak będzie wykonany projekt to powrócimy do tego tematu.

11/ Radny Tomasz Miazga  poruszył sprawę dotyczącą niespalania kłączy przez działkowiczów na
działkach.

12/  Na  pytanie  radnego   Rudolfa  Koj  w  sprawie  obwodnicy  Myśliny,  Pani  Burmistrz
poinformowała, że jeżeli Minister zatwierdzi listę dróg lokalnych to budowa nastąpi w latach 2016-
2017.  Jeżeli  obwodnica  utrzyma  się  w  głównym  załączniku   to  rozpoczną  się  prace.  Jeżeli
rozpoczną się prace budowy obwodnicy Myśliny to musi być przyspieszona budowa drogi 901,
gdyż w pewnym momencie drogi te się łączą.

13/ Pani Burmistrz poinformowała, że w dniu 9 czerwca o godzinie 15-tej odbędzie się wspólne
posiedzenie Komisji Gospodarczej z Komisją Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, natomiast
w dniu 24 czerwca o godzinie 15-tej odbędzie się Sesja Rady Miejskiej.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Przewodniczący Komisji

Joachim Wloczyk

Miejsca puste – zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
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