PROTOKÓŁ Nr 23/17
ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu i Rolnictwa
oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
w dniu 10 lutego 2017 roku.
Radnych obecnych na posiedzeniu w chwili otwarcia posiedzenia Komisji: 12
Obecni na posiedzeniu wg załączonych list obecności.
Ponadto w posiedzeniu brali udział:
1. Paweł Królak

- Wójt Gminy

2. Sylwester Krawczyk

- Sekretarz Gminy

3. Gabriela Milczarska

- Skarbnik Gminy

4. Agnieszka Zielińska

- Kierownik GZEAS w Cielądzu

Punkt 1.
Zgodnie z § 52 ust. 3 Statutu Gminy posiedzeniu przewodniczyła Pani Iwona
Machnicka – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Otwarcia posiedzenia Komisji dokonała
o godzinie 12:00, witając członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdziła istnienie quorum
i uprawnienie Komisji do podejmowania wiążących decyzji.
Punkt 2.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka przedstawiła proponowany
porządek posiedzenia, a następnie zwróciła się z zapytaniem, czy są uwagi bądź wnioski do
niniejszego porządku.
Do przedstawionego porządku nie zgłoszono zmian. Porządek posiedzenia został
przyjęty przez Komisje jednogłośnie tj.
Komisja Rewizyjna – 5 głosów „za”
Komisja Budżetu i Rolnictwa – 4 głosy „za”
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – 3 głosy „za”
i przedstawiał się następująco:
1.

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.

Przyjęcie porządku obrad.
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3.

Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii do projektu uchwały w sprawie projektu
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

4.

Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii do projektu uchwały w sprawie zmian
w budżecie na 2017 rok.

5.

Sprawy różne.

6.

Zamknięcie posiedzenia.

Punkt 3.
Przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego.
Temat przedstawiła Agnieszka Zielińska – Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno
- Administracyjnego Szkół w Cielądzu. Poinformowała, iż godnie z ustawą z dnia 14 grudnia
2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, z dniem 1 września 2017 roku
szkoła podstawowa z mocy ustawy przekształca się w 8 - letnią szkołę podstawową, gimnazja
ulegają likwidacji z mocy ustawy poprzez wygaszanie, a zespoły szkół, w których są tylko
gimnazjum i szkoła podstawowa, przekształcają się z mocy ustawy w 8 - letnią szkołę
podstawową. Z uwagi na te zmiany należy podjąć uchwałę w sprawie projektu sieci szkół,
a dopiero po zaopiniowaniu przez Kuratora Oświaty będzie ostateczna uchwała o dostosowaniu
sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa zapytała, czy obwody szkół są ścisłe – czy np.
dziecko z obwodu szkoły w Sierzchowach będzie mogło pójść do szkoły w Cielądzu.
Kierownik ZEAS Agnieszka Zielińska oznajmiła, iż w regulaminie rekrutacji znajdą się
odpowiednie zapisy w tej sprawie.
Wójt dodał, że nie można zmusić rodziców, ale będzie robione wszystko, by jednak
dzieci uczęszczały do szkół zgodnie z obwodami. W regulaminie rekrutacji będzie kryterium obwód. Ponadto będą przyglądać się też dzieciom uczęszczającym do przedszkoli poza gminą.
Nie ma bowiem obowiązku płacić, gdy dziecko mieszka poza terenem gminy, a nie było
oświadczenia rodzica. Wójt zwrócił uwagę na wagę składanych oświadczeń i że potwierdzanie
nieprawdy jest karalne. Stwierdził też, że nawet jeśli trzeba będzie dołożyć do dowozów, to
jednak to zrobi, by szkołę w Sierzchowach utrzymać. Uważa też, że ustawa ta nie zaszkodziła
raczej naszej Gminie, a nawet uratowała Sierzchowy. Dobrze też, że będzie to szkoła
ośmioklasowa, a nie inny podział np. cztery oddziały.
2

Wójt poinformował też, że są również zmiany w przepisach oświatowych w zakresie
przeprowadzania konkursów na dyrektorów szkół. Teraz organ prowadzący już nie ma tyle do
powiedzenia co wcześniej. Wójt stwierdział, że szkołą w Sierzchowach ma braki w zakresie
wyposażenia w pomoce dydaktyczne, lecz możliwe że pewne pozycje będzie można przesunąć
ze szkoły w Cielądzu. Wójt stwierdził też, że nikt nie doceniał Pani Minister Edukacji – że nikt
nie będzie zwolniony. Jednak kto podpisze umowę np. na 1 godz. w Cielądzu i 3 godz.
w Sierzchowach. Trudno będzie w takich sytuacjach nauczycielowi uczestniczyć np. we
wszystkich radach pedagogicznych. Dodał też, że będą promowani bardziej nauczyciele
o małym stażu pracy, niż nauczyciele, którzy nabyli już uprawnienia emerytalne.
Członek Komisji Budżetu i Rolnictwa Grzegorz Rogulski zapytał, czy zatrudnienie nie
zmieni się.
Kierownik ZEAS Agnieszka Zielińska stwierdziła, iż zapewne będą łączone etaty
Cielądz - Sierzchowy.
Więcej zapytań nie zgłoszono. Na powyższym zakończyła się dyskusja w niniejszym
punkcie porządku posiedzenia komisji.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka zaproponowała, by przystąpić do
głosowania nad zaopiniowaniem projektu uchwały.
(Na posiedzenie przybył członek Komisji Oświaty Lech Owczarek)
Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt niniejszej uchwały: tj:
Komisja Rewizyjna – 5 głosów „za”
Komisja Budżetu i Rolnictwa – 4 głosy „za”
Komisja Oświaty – 4 głosy „za”.

Punkt 4.
Kolejny punkt dotyczył zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie
na 2017 rok.
Niniejszy temat przedstawiła Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska. Poinformowała, iż
zmiany polegają na przesunięciu środków w związku z przebudową łazienki w celu
dostosowania dla przedszkolaków w szkole w Sierzchowach. Inwestycja ta będzie kosztowała
8.430 zł i została też wykazana w załączniku inwestycyjnym.
Brak było pytań w niniejszym temacie.
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Przystąpiono wobec tego do głosowania nad wyrażeniem opinii do projektu uchwały.
Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedstawione zmiany w budżecie: tj:
Komisja Rewizyjna – 5 głosów „za”
Komisja Budżetu i Rolnictwa – 4 głosy „za”
Komisja Oświaty – 4 głosy „za”.

Punkt 5.
W sprawach różnych nie podjęto żadnego tematu.

Punkt 6.
Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
o godz. 12:20 zamknęła wspólne posiedzenie Komisji.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Iwona Machnicka
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa
Przemysław Jędrzejczak
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
i Zdrowia
Beata Lewandowska
Protokołowała:
Bogusława Kobacka
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