Protokół Nr 4/11
ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
oraz Komisji Budżetu i Rolnictwa w dniu 13 maja 2011 roku.
Obecni na posiedzeniu wg załączonej listy obecności.
Ponadto udział w posiedzeniu wzięli:
1. Paweł Królak

- Wójt Gminy

2. Wiesława Libera

- Skarbnik Gminy

3. Janina Ciesielska

- Sekretarz Gminy

4. Małgorzata Stolarek

- Dyrektor SP w Cielądzu

5. Grażyna Jarzyńska

- Dyrektor SP w Sierzchowach

6. Teresa Łucka

- Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Cielądzu

7. Renata Lusa

- Prezes ZNP w Cielądzu

8. Jadwiga Gaćkowska

- Kierownik GZEAS.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Gminy – Bogumił Grabowski, powitał
wszystkich i przedstawił
porządek posiedzenia:
1. Omówienie projektów organizacyjnych szkół na rok szkolny 2011/2012.
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok.
3. Sprawy różne.
Punkt 1.
Przewodniczący rady Gminy poprosił dyrektorów o przedstawienie projektów.
Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Cielądzu Teresa Łucka poinformowała, że w szkole
będzie się uczyć ogółem 154 uczniów w sześciu oddziałach ( klasa I a – 23 uczniów, I b – 24
uczniów, II a – 27, II b - 24, klasy III po 28 uczniów). Ogólna liczba godzin to 291, godzin w
wymiarze obowiązkowym 231, 17 ponadwymiarowych plus 4 świetlice, plus przydzielony
etat dla dyrektora 18 godzin. Od tego roku będzie nowa podstawa programowa, obowiązkowo
dwa języki obce (angielski i rosyjski). Na język rosyjski organ prowadzący nie daje żadnych
pieniędzy jak było wcześniej. Dyrektor poprosiła o to, żeby był podział na grupy na
informatyce – bo jest tylko 10 komputerów w sali. Poinformowała również, że od września
wchodzi rozporządzenie dot. opieki psychologiczno-pedagogicznej, w związku z tym
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wnioskuje o poniesienie o 2 h dla pedagoga szkolnego i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z
6 godzin na 8h, również o 2 godziny. Nie wiadomo jeszcze ilu uczniów będzie z opiniami w
pierwszych klasach, ale już wiadomo, że trzeba zwiększyć liczbę godzin, na razie wiadomo,
że takich uczniów będzie dwudziestu. Dotychczas psycholog miał 2 godziny, wnioskuje się o
zwiększenie również o 2 godziny tak aby były 4 godziny. Te dwie dodatkowe godziny
psychologa będą naprawdę potrzebne, obowiązków będzie bardzo dużo. Zatrudnienie: 16
nauczycieli w tym psycholog, 12-tu w pełnym etacie, 4 - niepełny wymiar godzin.
W dyskusji głos zabrali:
− Radna Teresa Stępniak – za język rosyjski jak rozumiem nie płaci gmina?
− Dyrektor Gimnazjum Teresa Łucka – nie, wg nowej podstawy programowej
obowiązują dwa języki nowożytne, organ prowadzący nie daje na to pieniędzy, teraz
już państwo. Rosyjski po dwie godziny w każdej klasie, rosyjskiego będzie podział
tam, gdzie jest wg statutu. Gmina płaci tylko wtedy, jeśli np. jest 23 uczniów i ja
proszę żeby podzielić to wtedy gmina ponosi koszty. Tak jak proszę o podział z
informatyki. Klasa I a i dwie klasy III są dzielone na język rosyjski, reszta nie jest
dzielona.
− Skarbnik Gminy – ale nie ma obowiązku dzielenia?
− Dyrektor Gimnazjum – nie ma obowiązku, ale ja bardzo proszę o podział na
informatyce, mamy 10 komputerów a sala nie jest duża, w klasie jest 24 uczniów,
warunki nauczania w całej grupie są kiepskie. Nie wszystkie dzieci mają komputery w
domu, więc mają też niewielki kontakt z komputerem, sporo rodzin nie ma jeszcze
komputerów, wiec powinniśmy zapewnić im odpowiednie nauczanie chociaż w
szkole.
− Wójt Gminy – czyli mielibyśmy dołożyć 6 godzin (2 godziny psycholog, 2 h pedagog
i 2 h zajęcia korekcyjno-kompensacyjne). I ewentualnie informatyka.
− Radny Tomasz Dewille – powinniśmy to może wypośrodkować, dodać jedną godzinę
a nie dwie pedagoga i psychologa.
− Dyrektor Gimnazjum Teresa Łucka – zdaję sobie sprawę, że budżet jest taki, jaki jest,
nigdy nie pozwalam sobie robić tak aby marnotrawić pieniądze, ale bardzo proszę o te
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dwie godziny, to jest po prostu konieczne. Nawet, jeśli ktoś nie zda to będę się starać
tak, żeby podział był w jednej klasie a nie w obydwóch. I tak pod koniec roku
kalendarzowego wyrównuje się płace nauczycielom, a jeżeli mają więcej godzin to
wyrównanie jest mniejsze.
− Radny Józef Pytka- czy szkoła musi zatrudniać psychologa, skoro lekarz ma w
poradni.
− Dyrektor Gimnazjum Teresa Łucka – pomoc psychologiczna dla uczniów jest
niezbędna, w poradni doktor Musiał musiałby zatrudnić takiego psychologa, który
miałby uprawnienia pedagogiczne żeby móc pracować z dziećmi szkolnymi.
− Skarbnik Gminy – ale doktor Musial nie zatrudni psychologa bo to są jego pieniądze.
− Dyrektor Gimnazjum Łucka – dzieci w gimnazjum mają szereg problemów, pomoc
psychologiczna jest bardzo ważna, nawet nie zdajecie sobie Państwo sprawy jak
bardzo jest im ta pomoc potrzebna i jakie problemy ma młodzież, te cztery godziny to
i tak nie jest dużo na ogrom spraw. Dla 154 uczniów dwie godziny w tygodniu to nie
jest i tak dużo. Psycholog przyjeżdża raz w tygodniu, prowadzi też różne zajęcia.
− Radna Elżbieta Wieteska – ja uważam, że to jest dzieciom potrzebne.
− Dyrektor Gimnazjum Łucka – na koniec roku jest opisana całoroczna praca pedagoga i
psychologa, mogę udostępnić oczywiście ogólnie, bez podawania konkretnych
przypadków.
− Wójt Gminy -

co do rosyjskiego to sprawdzimy, psycholog i pedagog

wypośrodkujmy to jeszcze, to może psychologa dać te dwie godziny więcej a
pedagoga jedną godzinę.
− Przewodniczący Rady Bogumił Grabowski – ale żeby przynajmniej dwa razy w
tygodniu przyjeżdżał.
− Skarbnik Gminy – psycholog, jeżeli jest na co dzień to jest lepszy dostęp a nie raz w
tygodniu po cztery godziny.
− Dyrektor Gimnazjum Teresa Łucka – ale przez cztery godziny przyjmie tyle uczniów,
ile by przyjął przez 2 godziny dwa razy w tygodniu.
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− Skarbnik Gminy – uważam, że powinien być dwa razy w tygodniu po dwie godziny,
problemy zdarzają się z dnia na dzień i ta pomoc jest łatwiej i częściej dostępna.
− Dyrektor Gimnazjum Łucka – zdobyć i zatrudnić psychologa jest bardzo trudno,
psychologowie z terenu rawskiego mają po dwa etaty, z Rawy nie chcą do nas
dojeżdżać.
− Skarbnik Gminy – skoro raz w tygodniu przyjeżdża do szkoły podstawowej w
Cielądzu na dwie godziny to i cztery godziny przyjedzie. Psycholog, jeżeli ma sześć
godzin to nic mu się nie stanie jak przyjedzie dwa razy w tygodniu po trzy godziny,
tym bardziej, że to jest ten sam psycholog, który przyjeżdża do szkoły podstawowej.
− Przewodniczący Rady Gminy – jeśli psycholog dwa razy w tygodniu to będzie na
bieżąco z dzieciakami, to jest lepszy pomysł niż raz w tygodniu.
− Łucka – jest też taka możliwość, że może w inne dni w tygodniu przyjeżdżać.
Porozmawiam z psychologiem, jeżeli wyrazi zgodę na dwa razy w tygodniu to tak
będzie przyjeżdżał, jeśli nie to ja jestem i tak wdzięczna za ten raz w tygodniu.
− Radny Adam Michalak –czym spowodowany jest wniosek o zwiększenie psychologa
aż o drugie tyle.
− Dyrektor Gimnazjum Łucka –od 1 września wchodzi pomoc psychologicznopedagogiczna – każdy uczeń musi być objęty taką pomocą, musi mieć przygotowane
karty informacyjne, zespół nauczycieli, który musi się spotykać raz w tygodniu, to jest
bardzo dużo pracy i dokumentów, poradnie zrzuciły opiekę psychologicznopedagogiczną na szkoły.
− Wójt Gminy – proponuję zwiększyć psychologa o dwie godziny (z 2h na 4h ), zajęcia
korekcyjno – kompensacyjne także o 2 godziny (z 6h na 8h) i pedagoga również o 2
godziny (z 4h na 6h).
Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski poinformował, że przeprowadzone
zostanie głosowanie najpierw nad godzinami psychologa, następnie nad godzinami pedagoga.
Za zwiększeniem godzin psychologa o dwie godziny (z 2h na 4h) głosowali wszyscy radni.
Odnośnie godzin pedagoga: za pozostawieniem bez zmian godzin pedagoga głosowało 5
radnych, natomiast za zwiększeniem godzin pedagoga o dwie godziny (z 4h na 6h) głosowało
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8 radnych. Przewodniczący Rady poinformował, że zarówno godziny psychologa, jak i
pedagoga zostaną zwiększone o dwie godziny.
Dyrektor Gimnazjum Teresa Łucka poinformowała, że zajęcia korekcyjno-kompensacyjne są
obowiązkiem organu prowadzącego.
Zajęcia korekcyjno-rekompensacyjne jednogłośnie zwiększono o dwie godziny (z 6h na 8h).
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierzchowach Grażyna Jarzyńska poinformowała, że
zmniejszy się liczba uczniów (na dzień dzisiejszy o 3 ) będzie ok. 105 uczniów. Nie ma
prośby o zwiększenie o jakąkolwiek godzinę. Jest zmniejszenie (w klasie pierwszej zmniejsza
się o jedną godzinę). Poprosiła o utrzymanie tego, co było przez wiele lat.
W dyskusji głos zabrali:
− Wójt Gminy – jedna godzina: koło adaptacyjne.
− Dyrektor SP Grażyna Jarzyńska – dostałam jedną godzinę pedagoga szkolnego do
szkoły, od dwóch lat nie jeździmy do kuratorium z projektami, jest koło adaptacyjne
bo śmiesznym jest, że pedagog ma tylko jedną godzinę, więc te zajęcia są
wspomagające.
− Wójt Gminy – biblioteka jest połączona z multimedialną, z 15 godzin moglibyśmy
zejść na 8 godzin.
− Dyrektor SP Grażyna Jarzyńska – biblioteka jest i powstało centrum multimedialne,
bez Państwa by tego nie było, biblioteka jest 30 godzin: z czego 15 godzin z
przeznaczeniem na centrum multimedialne i 15 h na typową bibliotekę.
− Wójt Gminy –

proponuję z 15 godzin zmniejszyć na 8 godzin, jest jeszcze

Stowarzyszenie Ziemi Sierzchowskiej.
− Dyrektor Grażyna Jarzyńska – ale szkoła jest szkołą. W szkole jest wiele wsi a nie
tylko Sierzchowy. Centrum multimedialne pracuje tak, żeby uzupełnić pracę szkoły,
jest otwarte cztery razy w tygodniu do 15:40. Dzieci z tego korzystają, skanują,
drukują itd.
− Radny Grzegorz Stępniak – proponuję nie zmniejszać od razu tak drastycznie do 8
godzin, może zmniejszmy na 10 godzin.
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Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski przeprowadził głosowanie. Wszyscy radni
jednogłośnie opowiedzieli się za zmniejszeniem godzin biblioteki z 15 godzin na 10 godzin.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cielądzu Małgorzata Stolarek poinformowała, że w szkole
są dwa oddziały przedszkolne, siedem oddziałów klas I-VI, zmniejsza się jeden oddział w
klasach I-VI (131 uczniów) a zwiększa się jeden oddział w przedszkolu (52 dzieci w oddziale
przedszkolnym). W 2012/2013 roku obowiązkowo do klasy I pójdą dzieci sześcioletnie i
muszą być objęte obowiązkowym nauczaniem przedszkolnym, wiec organizowane są dwa
oddziały przedszkolne. Liczba godzin ogółem 302, w tym 243 obowiązkowe i 9,5 h w
ponadwymiarowym wymiarze. Godziny płacone przez organ prowadzący zmniejszą się o
dwie godziny indywidualnych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych ponieważ było dwoje
dzieci, których rodzice nie wysłali do szkoły specjalnej, więc przyznane były takie godziny a
w przyszłym roku będzie jedna dziewczynka, więc zajęć będzie mniej o dwie godziny. Liczba
nauczycieli bez zmian: 19 nauczycieli

i dyrektor w tym psycholog pracuje 2 godziny.

Postępowanie zgodnie z przepisami też jest ważne (i dobro dziecka). Wyraźnie jest
powiedziane, że pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor a wykonuje
nauczyciel. W szkole nie ma pedagoga w ogóle (w ubiegłym roku szkolnym w ramach godzin
świetlicowych taką pomoc wykonywała p. Janeczek). Jeżeli tak ważna jest pomoc
psychologiczna młodzieży na etapie 14 lat to niemniej ważna jest pomoc dla dzieci małych 5letnich, które przychodzą do szkoły. W związku z powyższym p. Dyrektor poprosiła o
godzinę więcej psychologa. Ze względu na liczbę uczniów (w klasie piątej będzie 23
uczniów, w szóstej 24 uczniów) a tylko 10 komputerów na sali poprosiła o podzielenie grupy
na dwie.
W dyskusji głos zabrali:
− Wójt Gminy – pani dyrektor ma dodatkową matematykę nas.
− Dyrektor Małgorzata Stolarek – w ubiegłej kadencji prosiłam o wyższą liczbę
matematyki w klasach I-VI bo wchodzi jako obowiązkowa na maturze, ta liczba
godzin (16) dawała niepełny wymiar dla nauczycieli, natomiast obecnie nie mam z
czego nauczycielce dołożyć, nauczyciele od I do III klasy mają wymiary 19 godzinne,
mogą dostać 16 godzin w klasie a 3 godziny w świetlicach.
− Dyrektor Gimnazjum Teresa Łucka – rozporządzenie wchodzi w życie w przedszkolu
a nie w szkole podstawowej a w całości wchodzi odnośnie gimnazjum.
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− Wójt Gminy - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne są z organu prowadzącego, muszą
być ale ile godzin to może być różnie. Jeśli chodzi o informatykę – tematu nie było w
tym roku, nie podzielimy. Godziny „pensum” – dotychczas dyrektor Łucka miała 8
godzin, a dyrektor Jarzyńska i Stolarek po 6 godzin, chciałbym to wyrównać na 8
godzin dla wszystkich dyrektorów. Jeśli chodzi o psychologa to proponuję zostać na
dwóch godzinach, tak jak było. Psycholog zostajemy na 2 godzinach jak było tak
− Prezes ZNP Renata Lusa – chciałabym na temat pensum zabrać glos. Cieszę się, że
dodajecie Państwo godzin, ale nie ma większej dyskusji na temat pensum a dodatek
funkcyjny dla dyrektorów nie był podnoszony od 2 lat (jest 500 zł brutto). Jestem
zaskoczona, że pensum się podnosi. Dyrektorzy mają obowiązki dyrektorów, w
Cielądzu dodatkowo przedszkole, dyrektor Gimnazjum odpowiada za młodzież
starszą, absorbującą, dyrektor w Sierzchowach ma dzieci z poważnymi problemami,
gdzie często musi się nimi zajmować i pomagać. Proszę o nie zwiększanie godzin
pensum a ewentualnie dodatkiem funkcyjnym. Dodatek naszych dyrektorów jest
znikomy. Jeszcze raz proszę żeby nie podnosić pensum bo to się wcale nie przekłada
na obowiązki dyrektorów.
− Radny Grzegorz Stępniak – proszę o wyjaśnienie co to jest pensum.
− Prezes ZNP Lusa – jest to ilość godzin, które musi wypracować dyrektor jako
nauczyciel.
− Pytka – panie Wójcie czyli nas to dużo kosztuje a to jest niepotrzebne, powinniśmy
podnosić to co musimy, skoro 2 godziny w szkołach podstawowych wystarcza to
dlaczego w gimnazjum nie wystarcza.
− Radna Elżbieta Wieteska – kilka minut temu pojęliśmy decyzję i uważam, że była ona
słuszna. Młodzież w gimnazjum to jest inna młodzież i są inne problemy niż z
dziećmi, nie można tak porównywać.
− Radny Jarosław Budek – popieram radną Wieteskę, dzieci gimnazjalne to jest
trudniejsza młodzież i potrzebuje więcej opieki.
− Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski – podjęliśmy słuszną decyzję, inne
są dzieci w gimnazjum i w podstawówce. Jako dzielnicowy przepracowałem
dwadzieścia lat, wiem co mówię.
− Radna Teresa Stępniak – jest zdecydowana różnica, mniejsze dzieci inaczej się uczy,
gimnazjalne są buntownicze i wymagają więcej pracy, jest trudno do nich dotrzeć.
Decyzję podjęliśmy słuszną.
− Radny Józef Pytka – budżet się nie zwiększa a my się zadłużamy, niedługo jeszcze
mają być podwyżki dla nauczycieli a tu dodatek się proponuje.
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− Wójt Gminy – w SP w Cielądzu jest 184 dzieci a w Sierzchowach jest 104, więc jak
porównujemy pensum 6 godzin tu i tu.
− Prezes ZNP Renata Lusa – ale dyrektor w Cielądzu nie ma godzin pedagoga a ma
przedszkole więc może niech pensum zostanie tak jak jest.
− Wójt Gminy – proponuję jednak wyrównać pensum.
− Dyrektor SP w Sierzchowach Grażyna Jarzyńska – czy szkoła jest mała czy duża praca
jest taka sama, ale w dużej szkole dyrektor ma osoby wspomagające a w malej wcale
nie ma mniej dokumentacji.
− Dyrektor SP w Cielądzu Małgorzata Stolarek – im więcej jest godzin dla dyrektora
tym mniej dla nauczycieli. Ja w tym roku mam przydzielone godziny w oddziale
przedszkolnym. Oprócz zajęć mamy inne jeszcze zajęcia i obowiązki.
− Radny Józef Pytka – jeżeli mamy podnieść te 2 godziny a ktoś z nauczycieli ma mieć
uszczuplone godziny to jestem za nie zmienianiem godzin pensum.
− Wójt Gminy – ale są jeszcze nadgodziny.
Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski przeprowadził głosowanie. Za
wyrównaniem wszystkim dyrektorom godzin pensum do osiem godzin głosowało 8 radnych.
Wniosek został przegłosowany.

− Dyrektor Gimnazjum Teresa Łucka – proponuje ustalenie jakiegoś stypendium za
wyniki sportowe lub osiągnięcia w nauce, szkoła może udzielać stypendium, może
być ono przyznane uczniowi, który osiągnął wysokie wyniki w nauce. Wysokość
stypendiów określa dyrektor. W każdej szkole są uczniowie, którzy mają osiągnięcia
w nauce a rodzin borykających się z problemami finansowymi jest bardzo dużo więc
to byłoby naprawdę pomocne. Proszę żeby mogło to ruszyć od września.
− Radna Iwona Machnicka- to jest dobra propozycja.
− Wójt Gminy – jestem za tym żeby doceniać osiągnięcia uczniów, ale chodzi o
pieniądze. Nie mamy ani zabezpieczonych środków w budżecie ani nie widzę skąd te
środki można byłoby wziąć. W tej chwili nie jest to możliwe. Ten temat ewentualnie
na przyszłość.
Punkt 2.
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok przedstawiła Skarbnik Gminy.
Wszyscy radni otrzymali sprawozdanie w dniu 24.03.2011 r. Sprawozdanie stanowi załącznik
do protokołu.
W dyskusji głos zabrali:
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− Radny Grzegorz Stępniak – czy droga w Gortatowicach była zrobiona z dotacji.
− Skarbnik Gminy Wiesława Libera - nie, Gortatowice w zeszłym roku zrobiliśmy ze
środków własnych. Środki można było uzyskać na dwa wnioski i było zrobione w
Ossowicach i Małej Wsi. W tym roku można składać wniosek tylko na jedną drogę.
− Radna Elżbieta Wieteska – od trzech kadencji jestem sołtysem i dopiero w zeszłym
roku droga była u nas robiona.
− Radny Józef Pytka – dlaczego dopłacaliśmy do pobytu dziecka w przedszkolu w
Kowiesach.
− Skarbnik Gminy – bo taki jest obowiązek, jeżeli dziecko z naszego terenu chodzi do
przedszkola np. w Skierniewicach to tamta gmina nas obciąża a to się zdarza bo np.
matka dojeżdża tam do pracy i bierze dziecko po drodze. Ale ta rodzina już się tam
przemeldowała, więc nie będzie już tej sprawy.
− Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski – skoro są niewykorzystane
pieniądze z leadera to może budynek w Kuczyźnie moglibyśmy zrobić.
− Skarbnik Gminy Wiesława Libera – żeby zrobić z Leadera trzeba mieć 30% ze
środków gminy, dokumentację zrobić, złożyć wniosek. Jak zdążymy w tym roku to
można chociaż projekt zrobić.
− Radny Józef Pytka – czy możemy na boisku zrobić zadaszenie dla dzieci z Leadera.
− Skarbnik Gminy – trzeba to uzgodnić z Piotrem Liberą, ale można to zrobić z
funduszu soleckiego. Wniosek o zwrot kosztów z funduszu sołeckiego został złożony
(30 %) a w przyszłym roku będzie zwrot 25%.
− Przewodnicy Rady Gminy Bogumił Grabowski – na parkingi należy przeznaczyć te
pieniądze.
− Radny Robert Kupis – a kiedy mają być robione parkingi.
− Skarbnik Gminy – mam wpisane w budżecie na ten rok.
− Wójt Gminy – Sierzchowy są praktycznie skończone, jest kosztorys. Na parking w
Sierzchowach zwrot starczy.
− Przewodniczący Rady – przynajmniej jeden parking trzeba zrobić.
− Radny Józef Pytka – jak z naprawami dróg, czy coś ruszy.
− Wójt Gminy – drogi Cielądz-Ossowice, Niemgłowy i Stolniki - Kuczyzna zostały
wycenione na 36 tys. zł, 45 zł za 1m.
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− Skarbnik Gminy – za Ossowice mamy odszkodowanie, został uszkodzony samochód,
na razie PZU wypłaci, ale jeżeli następnym razem nie będzie zabezpieczone to gmina
będzie wypłacać.
− Radny Józef Pytka – w Niemgłowach trzeba wybrać i zrobić asfalt, bo jest błoto, jak
można zrobić na tym nakładkę i na zimno nie da rady. Za pól roku będzie to samo, to
nic nie da. Trzeba wyciąć i zrobić porządniej, nawet mniej ale dobrze.
− Skarbnik Gminy – skoro jak p. Łubiński zrobił pomiary to chyba się da.
− Radny Jerzy Pieczątka – co z drogą w Łaszczynie?
− Wójt Gminy – przyszło pismo, dostaliśmy 72 tys. zł na drogę w Łaszczynie. Co
robimy z Ossowicami.
− Radny Lech Owczarek – droga w Ossowicach jest na takim terenie, że się nie utrzyma,
jest jedno wielkie bagno.
− Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski – w związku z programem
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, będziemy musieli ponieść jakieś koszty,
prawdopodobnie byłoby to ok. 2 tys. z na obsługę – psycholog. Może można
przeznaczyć na to jakieś środki z alkoholowych.
− Skarbnik Gminy – nie można, nawet na narkomanię jak chcieliśmy przenieść to też się
nie dało.
− Sekretarz Gminy – niedługo będzie następny program opracowanie zdrowia
psychicznego.
− Radny Jarosław Budek – czy można coś zacząć organizować z projektem na szkołę?
− Skarbnik Gminy – jeżeli rada zdecyduje to trzeba będzie wpisać do budżetu. To jest
zadanie do budżetu na razie z naszych pieniędzy a później zwrot 70 % z urzędu
marszałkowskiego. W tym roku można byłoby zrobić projekt a potem prace.
Na tym dyskusję zakończono.
Punkt 3.
Ponieważ w sprawach różnych nikt głosu nie zabrał Przewodniczący Rady Gminy zamknął
wspólne posiedzenie komisji.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:
mgr Olga Kmita.
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