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odbytego w dniu 15 czerwca 2015 roku  

w Urzędzie Gminy w Cielądzu 
 
 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji - zgodnie z listą obecności, stanowiącą 

załącznik do niniejszego protokołu. 

Radna nieobecna: Anna Kłos 

 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

1. Małgorzata Rosa  Przewodnicząca Rady Gminy 

2. Sylwester Krawczyk Sekretarz Gminy 

3. Jadwiga Gaćkowska Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego  

Szkół w Cielądzu 

Punkt 1. 

Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 10:00 dokonała Przewodnicząca Komisji – Beata 

Lewandowska, witając członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdziła obecność 4 

członków Komisji (istnienie quorum) i uprawnienie Komisji do podejmowania wiążących 

decyzji.  

 

Punkt 2. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – Beata Lewandowska 

poinformowała, iż jest potrzeba wprowadzenia dodatkowego punktu do zaproponowanego 

członkom Komisji porządku i związku z tym ostateczny proponowany porządek posiedzenia 

przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Zapoznanie się z projektami organizacyjnymi szkół na rok szkolny 2015/2016. 

4. Wyrażenie opinii w zakresie propozycji składu osobowego Społecznej Rady Programowej 

przy Gminnym Domu Kultury w Cielądzu. 

5. Sprawy różne. 

6. Zamknięcie posiedzenia.  

Do przedstawionego porządku posiedzenia wniosków i uwag nie zgłoszono.  

Członkowie Komisji w głosowaniu 4 głosami „za” przyjęli przedstawiony porządek 

posiedzenia. 
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Punkt 3. 

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu obejmującego: 

„Zapoznanie się z projektami organizacyjnymi szkół na rok szkolny 2015/2016. 

Przewodnicząca Komisji Beata Lewandowska poinformowała, iż zgodnie z zatwierdzonym 

przez Radę Gminy planem pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia, Komisja ta 

powinna do końca II kwartału br. zapoznać się z arkuszami organizacyjnymi szkół na przyszły 

rok szkolny. W związku z tym Kierownik GZEAS Jadwiga Gaćkowska została poproszona                  

o przedłożenie stosownej informacji w tym zakresie. 

Kierownik GZEAS, omawiając niniejszy temat poinformowała o następujących sprawach: 

- na terenie gminy funkcjonują 2 szkoły podstawowe: w Sierzchowach i Cielądzu oraz                       

1 gimnazjum w Cielądzu: 

- Szkoła Podstawowa w Sierzchowach: 

- posiada 79 uczniów plus „0” - 12   razem 91 uczniów w 8 oddziałach, 

- liczebność w klasach jest różna – najmniej 6 -7 uczniów, 

- zatrudnionych jest nauczycieli na 11,93 etatu tj. 14 osób, 

- jest 254 godzin, z tego 205 w wymiarze obowiązkowym jest realizowanych, a 32 stanowią 

godziny ponadwymiarowe; 

- dwóch nauczycieli jest zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, 

- jeden nauczyciel dopełnia etatu w Gimnazjum, 

- zatrudnionych jest 5 osób obsługi; 

- godzin świetlicowych jest 15 – wykorzystywanych na uzupełnienie etatu przez nauczycieli; 

- godzin biblioteki też jest w wymiarze 15 godzin; 

- godziny, które nie są pokrywane subwencją to ponadto religia, chór, zatrudnienie 

psychologa . 

Kierownik GZEAS Jadwiga Gaćkowska zaznaczyła, iż w okresie ok. 15 sierpnia br. na 

pewno nastąpią pewne zmiany w organizacji szkoły. 

- Szkoła Podstawowa w Cielądzu: 

- posiada 169 dzieci w 10 oddziałach -  plus „0” – 13 i 14 dzieci – razem 196 dzieci; 

- liczebność w klasach znacznie wyższa niż w szkole w Sierzchowach; 

- zatrudnionych jest 18 osób, na 19,4 etatu; 

- wolny jest etat dyrektora szkoły (wacat); 

- - jest też wacat w oddziale przedszkolnym; 

- godzin ogółem 350, w tym obowiązkowych 318, a ponadwymiarowych 16; 
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- 15 godzin jest przeznaczonych dla nauczycieli uzupełniających etat w innej szkole; 

- liczba godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli waha się od tylko w ilości od 1 do 3, 

jedynie nauczyciel języka angielskiego posiada 8 godzin ponadwymiarowych; 

- zatrudnionych jest 5,5 etatu w obsłudze, w tym: ½ sekretarza, 3 woźne, kucharka i pomoc 

kuchenna; 

 - godzin świetlicowych jest 26 i ½ etatu bibliotekarza, 

- w arkuszu są ponadto godziny dla logopedy, na zajęcia rewalidacyjne oraz 2 godziny dla 

psychologa; 

- Gimnazjum w Cielądzu 

- szkoła liczy 124 uczniów - w 6 oddziałach; 

- zatrudnionych jest 15 nauczycieli – tj. 14 etatów; 

- godzin ogółem jest 266, w tym tylko 6 ponadwymiarowych; 

- jedna osoba uzupełnia etat w szkole w Sierzchowach; 

- zaplanowanych jest 26 godzin świetlicowych, które głównie przydzielone są jako 

uzupełnienie etatu; 

- w obsłudze zatrudnionych jest 3 ¾ etatu; 

- jest wacat na stanowisko dyrektora; 

Kierownik GZEAS Jadwiga Gaćkowska podkreśliła, iż liczba uczniów ogółem w szkołach 

wzrasta: obecnie jest 333 uczniów, a w roku szkolnym 2015/2016 będzie 372 uczniów, a to 

oznacza że będzie wyższa subwencja oświatowa. 

Następnie Pani Kierownik poinformowała, jaka jest kwota przeciętnego wynagrodzenia 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, zagwarantowana przepisami 

prawa: 

- nauczyciele dyplomowani – 5.000,37 zł; 

- nauczyciele mianowani – 3.913,33 zł; 

- nauczyciele kontraktowi – 3.016,52 zł; 

- nauczyciele stażyści – 2.717,59 zł. 

W roku bieżącym zatrudnionych jest nauczycieli na 42,29 etatu, a na przyszły rok szkolny 

jest planowane zwiększenie zatrudnienia z powodu większej ilości zerówek oraz etatu dyrektora 

– planowane jest 45,3 etatu. 

Pani Kierownik poinformowała, iż plan wydatków na rok bieżący stanowi kwotę              

4.957.261 zł, z tego subwencja pokrywa kwotę 3.016.616 zł i wystarcza jedynie na 

wynagrodzenia i pochodne. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa zapytała, czy nie będzie problemów 

lokalowych przy wzrastającej liczbie uczniów. 
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Pani Kierownik GZEAS stwierdziła, iż przy takim przewidywanym wzroście raczej nie 

będzie problemów z brakiem sal. 

Przewodnicząca Komisji Beata Lewandowska poprosiła o informację na temat 

realizowanego projektu przez Familijny Poznań, gdyż z tego co wie kończy się ten program. 

Pani Jadwiga Gaćkowska wyjaśniła, iż projekt już jest zakończony, a opłaty jakie ponoszą 

rodzice to z tytułu przebywania dzieci przedszkolnych w godzinach poza podstawą 

programową. Opłata wynosi 1 zł za godzinę. Ponadto rodzice ponoszą opłaty za posiłek (zupa) 

w wysokości 1,40 zł za obiad. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa zapytała o plany w zakresie dalszego 

funkcjonowania przedszkola - czy gmina przejmie prowadzenie przedszkola. 

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk stwierdził, iż obecnie prowadzenie przedszkola 

zlecone jest Fundacji Familijny Poznań, gdyż jest to bardziej ekonomiczne, a wynika to z faktu, 

iż mogą stosować Kodeks Pracy, a Gmina musiałaby stosować Kartę Nauczyciela. Dodał, że              

w związku z tym, iż chcąc wykorzystać możliwości jakie wynikały z udziału w takim projekcie 

min. wsparcie na wyposażenie, gmina przystępowała do tych projektów, a ponadto był brany 

pod uwagę fakt, by dzieci miały zagwarantowane miejsce w przedszkolu i nie uczęszczały do 

Rawy Mazowieckiej. Gmina ponosi bowiem wówczas dwa razy większe koszty, gdyż wynika to 

z kalkulacji kosztów utrzymania dziecka wyliczonej przez Miasto. 

Radny Tymoteusz Damaz wyraził opinię, iż nie wyobraża sobie, by dziecko uczące się w tak 

małej klasie (sześcioro dzieci) dostawało dwójki  w szkole. 

Radny zaproponował ponadto, by szkoły pochwaliły się swoimi sukcesami i osiągnięciami 

uczniów np. z egzaminów i sprawdzianów. Uważa, iż na sierpniowej sesji taką informację 

dyrektorzy szkół mogliby przedstawić. 

Radny zadał też pytanie - jak wygląda sprawa nauczania języka angielskiego w szkołach. 

Pani Kierownik GZEAS poinformowała, iż język angielski jest przedmiotem obowiązkowym 

i jest nauczany już  w klasie I szkoły podstawowej. 

Członkowie Komisji na posiedzeniu dyskutowali również nad problemem braku 

zaangażowania się niektórych nauczycieli w pracę. Wyrazili opinię, iż rodzice powinni 

wówczas bardziej otwarcie reagować.  

  

Punkt 3. 

 W kolejnym punkcie posiedzenia, dotyczącym wyrażenia opinii w zakresie propozycji 

składu osobowego Społecznej Rady Programowej przy Gminnym Domu Kultury w Cielądzu, 

głos zabrał najpierw Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk. 

Przedstawił następujący proponowany skład tej Rady: 
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1. Grzegorz Rogulski – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Cielądz, 

2. Beata Lewandowska – Przewodnicząca Komisji Oświaty , Kultury, Sportu i Zdrowia 

Rady Gminy Cielądz, 

3. Robert Kupis – Prezes Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego „Cymbarka”, 

4. Marek Strzelczak – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Sierzchowskiej. 

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk wyjaśnił,  iż w związku z tym, iż należy zatwierdzić 

regulamin organizacyjny Domu Kultury, należałoby wcześniej powołać ciało doradczo-

opiniodawcze. Zespół ten ma konkretne zadania do realizacji – wymienione w Statucie Domu 

Kultury. 

Radny Tymoteusz Damaz zgłosił pewne obawy co do przedstawionego składu. Wyraził 

zdanie, by nie wywołało to niepotrzebnego chaosu. 

  Ostatecznie jednak, po analizie temat i w wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie 

pozytywnie zaopiniowała zaproponowany skład Rady Programowej przy Gminny Domu 

Kultury w Cielądzu. 

 

Punkt 5. 

W sprawach różnych głos zabrali: 

Radny Jarosław Ciesielski – zwrócił się z zapytaniem na jakiej podstawie Wójt Gminy 

decyduje o lokalizacji stowarzyszeń w Domu Kultury, gdyż Klub Orlęta został pominięty przy 

podziale i nie dostał żadnego pomieszczenia – schowka na swoje rzeczy. Dodał, że prezes 

stowarzyszenia planował przybyć na sesję i poruszyć ten temat. Dlatego zwraca się teraz                   

z zapytaniem, czy jest w Domu Kultury jeszcze jakie wolne pomieszczenie. 

Ustosunkowując się do poruszonej kwestii Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk zadał 

pytanie – jak klub zagospodarowuje altanę,  gdyż jak tam był to widział że panuje tam bałagan, 

co oznacza że członkowie klubu nie dbają o to pomieszczenie. Dlatego proponuje, aby najpierw 

zrobiony został tam porządek. 

Radny Jarosław Ciesielski dodał, że klub chciałby mieć jakiś adres. 

Sekretarz oświadczył, że jeżeli jest taka potrzeba, to wygospodarowane będzie jakieś 

pomieszczenie np. archiwum. 

Radny Jarosław Ciesielski zgłosił uwagę, że na terenie wsi Stolniki – na krzyżówce przy 

kapliczce, rosną bardzo wysokie chwasty, które całkowicie zasłaniają widoczność. 

Przewodnicząca Komisji Beata Lewandowska zwróciła się z zapytaniem kiedy będzie 

dostarczony kamień na wjazd do szkoły w Sierzchowach. 
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Sekretarz wyraził wątpliwość, czy ten kamień będzie  sensownym rozwiązaniem, czy nie 

lepiej pomyśleć o innym rozwiązaniu np. kostce. 

 Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa zaznaczyła, że Rada Gminy zobowiązała się, że 

zostanie nawieziony kamień. 

Przewodnicząca Komisji Beata Lewandowska wyraziła zdanie, że może najpierw chociaż 

kamieniem utwardzić wjazd do szkoły. Dodała następnie,  że w planach było również 

wykonanie zatoczki dla autobusu. Brakuje również oznakowania, na co czekają już 3 lata. 

Radny Tymoteusz Damaz wyraził dezaprobatę dla sytuacji, żeby szkoła nie miała swojego 

parkingu, a rodzice przez to miejsca na pozostawienia samochodu. Uważa, iż należy zaplanować 

porządny parking przy szkole, by nawet autobus miał miejsce na zaparkowanie. Wyraził też 

obawę o bezpieczeństwo dzieci, gdyż szkoła w takiej sytuacji jest cały czas otwarta. Jest zdania, 

iż parking należałoby zlokalizować gdzieś obok szkoły. 

Przewodnicząca Komisji Beata Lewandowska poruszyła temat budowy boiska                               

w Sierzchowach. 

Sekretarz stwierdził, iż szkoda, że nie skorzystaliśmy z projektów „Orlik”. W nowym okresie 

programowania chcemy jednak złożyć wniosek, mimo iż wymogi są bardzo kosztowne                    

w zakresie utrzymania w czteroletnim okresie trwałości projektu, lecz wygoda jest niesamowita. 

Radny Tymoteusz Damaz wyraził opinię, iż brak boiska przy szkole to zaniedbanie z lat 

poprzednich ówczesnych władz, szkoły, radnych. 

Sekretarz zaznaczył, iż  niebawem będą prowadzone rozmowy o dochodach i ich 

zwiększeniu i będzie jednocześnie zderzenie tych planów i oczekiwań z rzeczywistością. 

 

Punkt 6. 

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji Beata Lewandowska 

zamknęła posiedzenie o godz. 11.50. 

 

 

Protokołowała: 

Bogusława Kobacka 

 

 

Przewodnicząca Komisji                               
Oświaty Kultury, Sportu i Zdrowia 

 

Beata Lewandowska 


