
Rada Miejska
w Dobrodzieniu

Protokół

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji
Gminy, które odbyło się w dniu 13 stycznia 2016 roku.

Obecność na posiedzeniu według załączonej listy obecności.

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

 określenia  kryteriów branych  pod uwagę w postępowaniu  rekrutacyjnym do gimnazjum

prowadzonego  przez  Gminę  Dobrodzień  oraz  określenia  dokumentów  niezbędnych  do

potwierdzenia tych kryteriów,

 określenia  kryteriów  branych  pod  uwagę  w  postępowaniu  rekrutacyjnym  do  szkół

podstawowych  prowadzonych  przez  Gminę  Dobrodzień  oraz  określenia  dokumentów

niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

       2.  Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji dokonał otwarcia posiedzenia komisji witając radnych oraz zaproszonych

gości.

Następnie przedstawił porządek posiedzenia po czym poddał go pod głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym porządek posiedzenia przyjęli jednogłośnie.

Punkt 1.

Przewodniczący Komisji przedstawił następujące projekty uchwał w sprawie:

Podpunkt 1.

 określenia  kryteriów branych  pod uwagę w postępowaniu  rekrutacyjnym do gimnazjum

prowadzonego  przez  Gminę  Dobrodzień  oraz  określenia  dokumentów  niezbędnych  do

potwierdzenia tych kryteriów,

Dyrektor ZEASiP wyjaśniła, że z dniem 1stycznia 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o
systemie  oświaty,  która  wprowadziła  jednolite  zasady  rekrutacji  do  przedszkoli,  oddziałów
przedszkolnych oraz klas  pierwszych szkół  podstawowych i  gimnazjów. Nowelizacja  nazywana
także „ustawą rekrutacyjną”  nakłada na organ stanowiący obowiązek ustalenia tzw. dodatkowych
kryteriów rekrutacyjnych, które znajdą zastosowania wówczas, gdy pozostaną wolne miejsca po
zastosowaniu kryteriów określonych w ustawie.
Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i do klasy pierwszej publicznego gimnazjum,
którym ustalono obwód, dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu.
Projekt uchwały reguluje kwestie związane z rekrutacją do klas pierwszych szkół podstawowych i
gimnazjum w przypadku przyjęć na wolne miejsca dzieci spoza obwodu tych szkół.
Wprowadzenie kryteriów jest procesem falowym, w okresie przejściowym kryteria musiały zostać
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ustalone i zamieszczone w statutach szkół. W lutym 2015 roku Rada Miejska podjęta uchwałę w
sprawie kryteriów dla przedszkoli.

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

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

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

Podpunkt 2.

 określenia  kryteriów  branych  pod  uwagę  w  postępowaniu  rekrutacyjnym  do  szkół

podstawowych  prowadzonych  przez  Gminę  Dobrodzień  oraz  określenia  dokumentów

niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

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

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

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

Projekty uchwał stanowią załącznik do protokołu.

Punkt 2.

W sprawach różnych:

• Na pytanie radnego Joachim Wloczyka jak będzie z przedszkolakami i szóstoklasistami oraz
co będzie jak nie zgłoszą się dzieci do 1 klas i co będzie z nauczycielami, Pani Dyrektor
ZEASiP wyjaśniła, że nie posiada informacji ile rodziców zadeklarowało posłanie dziecka a
rekrutacja trwa do 31 marca. W przedszkolach jest miejsce dla wszystkich sześciolatków.
Nauczyciele posiadają ważne kwalifikacje i  będzie można ich zagospodarować. 
Na pytanie radnego kto będzie to finansował, Pani Dyrektor wyjaśniła, że finansowaniem
zajmą się gminy.
Pani Burmistrz przypomniała, że gdy rząd mówił o likwidacji gimnazjum to była mowa, że
nauczyciele nie stracą pracy a gminy będą musiały ich zagospodarować.

• Na pytanie radnej Katarzyny Max co będzie w sytuacji, gdy w każdej szkole będzie tylko po
3 uczniów,  Pani  Burmistrz  stwierdziła,  że  jak  będzie  taka  sytuacja  to  trzeba  będzie  się
zastanowić.

• Na  pytanie  radnego  Manfreda  Kubotha  czy  gmina  będzie  partycypować  finansowo  w
obchodach Światowych Dni Młodzieży, Pani Burmistrz wyjaśniła, że na dzień dzisiejszy
gmina nie ma pieniędzy ale jak zajdzie taka potrzeba to będziemy się zastanawiać.

• Radna Katarzyna  Max wnioskowała, by wykonać chodnik przy ul. Edyty Stein.
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• Radni wnioskowali o sprawdzenie znaków drogowych przy: - wjeździe do Makowczyc,
- z ul. Leśnej na ul. Opolską w Błachowie oraz z ul. Powstańców Śl. na ul. Solną  -   znaki
są obrócone lub wykrzywione.

• Radny Damian  Karpinski  zapytał  czy  jak  będzie  budowana  droga  Olesno-Dobrodzień  i
byłby zamknięty odcinek remontowany nie można by postawić znaku ograniczającego tonaż
na drogach w przypadku objazdów np. przez Rzędowice.

• Radni wnioskowali o postawienie znaku „ustąp pierwszeństwa przejazdu” w miejscowości
Pludry na skrzyżowaniu drogi powiatowej (Pludry-Pawonków) ze starym przebiegiem drogi
wojewódzkiej obok kościoła oraz o postawienie znaku „ustąp pierwszeństwa przejazdu” na
skrzyżowaniu ul. Lublinieckiej z drogą gminną nr 1029120 w miejscowości Pludry.

• Na  drodze  na  Makowczyce  ze  skrzyżowaniem  ulicy  Grzybowskiej  w  Szemrowicach
rozważyć postawienie lustra. 

• Na pytanie co z obwodnicą Pani Burmistrz poinformowała, że poseł Galla zwrócił  się z
interpelacją do ministerstwa w sprawie obwodnicy Myśliny.

• Radny Joachim Sacha zasygnalizował zły stan techniczny busa z Dobrodzieńskiego Ośrodka
Kultury i Sportu.
Na  pytanie  radnego  gdzie  należy  zgłosić  stary  eternit,  który  zalega  w  Liszczoku,  Pani
Burmistrz  wyjaśniła,  że  zamieszczony  został  komunikat  kiedy  będzie  można  składać
wnioski na utylizację azbestu.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Przewodniczący Komisji
Joachim Wloczyk
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