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Radnych obecnych na posiedzeniu w chwili otwarcia posiedzenia Komisji:  11 
Obecni na posiedzeniu wg załączonych list obecności. 
 
Ponadto w posiedzeniu brali udział: 

1. Paweł Królak   - Wójt Gminy 

2. Sylwester Krawczyk  - Sekretarz Gminy 

3. Agnieszka Zielińska   - Kierownik GZEAS w Cielądzu 

4. Bogdan Batorek   - Dyrektor SP w Cielądzu 

5. Grażyna Jarzyńska  - Dyrektor SP w Sierzchowach 

  

 

Punkt 1. 

Zgodnie z § 52 ust. 3 Statutu Gminy posiedzeniu przewodniczyła Pani Iwona 

Machnicka – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Otwarcia posiedzenia Komisji dokonała                     

o godzinie 09:00, witając członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdziła istnienie 

kworum wszystkich komisji i uprawnienie ich 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 – 3 głosy „za” 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia - 3 głosy „za” 

i przedstawiał się następująco: 
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1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie przez poszczególne Komisje protokołu ze wspólnego posiedzenia komisji                      
w dniu 11.06.2018 r. 

4. Informacja w sprawie rekrutacji do oddziałów przedszkolnych oraz klas „0”. 

5. Zapoznanie się z projektami organizacyjnymi szkół na rok szkolny  2018/2019. 

6. Sprawy różne. 

7. Zamknięcie posiedzenia. 
 

Punkt 3. 

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 11 czerwca 2018 r. został 

opublikowany na stronie BIP oraz wyłożony do wglądu. Do protokołu nie wniesiono uwag                   

i został przez komisje przyjęty jednogłośnie. 

  

Punkt 4. 

 Przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego informacji w sprawie rekrutacji do 

oddziałów przedszkolnych oraz klas „0”. 

Prowadząca obrady wspólnego posiedzenia Komisji Iwona Machnicka o zabranie głosu 

poprosiła najpierw Panią Grażynę Jarzyńską – Dyrektora SP w Sierzchowach. 

Dyrektor Grażyna Jarzyńska przedkładając informację na temat naboru dzieci do 

oddziałów przedszkolnych poinformowała m.in. o następujących sprawach: 

- w dniu 12 kwietnia 2018 r. komisja rekrutacyjna, powołana spośród nauczycieli szkoły, 

rozpatrzyła wnioski i zakwalifikowano, a następnie przyjęto wszystkie dzieci zgłoszone do 

oddziału przedszkolnego 3 – 4 latków tj. 14. dzieci; 

- wyjątkowo przyjmowane są też dzieci, które nie ukończyły 3 lat; 

-  do oddziału przedszkolnego tzw. „0” będzie uczęszczało 15 dzieci – w wieku 5 i 6 lat;  

- sytuacja liczebna zmienia się w ciągu roku i szczególnie występuje to w grupie 3 i 4 

latków. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa zapytał czy informacja o przyjętych 

dzieciach została udostępniona rodzicom. 

Dyrektor oznajmiła, iż procedura naboru została zachowana, z uwzględnieniem terminów 

i przepisów. 

Radny Grzegorz Rogulski zapytał jaka jest optymalna liczba dzieci przypadająca na 

nauczyciela. 
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Dyrektor wyjaśniła, iż oddział przedszkolny może liczyć maksimum 25 dzieci.                        

W poprzednim roku szkolnym można było liczyć na pomoc nauczyciela i jest potrzeba, by 

nadal tak było, gdyż dzieci potrzebują jednak pomocy to takich zwykłych czynności jak 

ubieranie, jedzenie, wyjście na spacer, gdyż często są jeszcze mało samodzielne. 

Następnie głos zabrał Dyrektor SP w Cielądzu Bogdan Batorek i przedstawił działania, 

które miały miejsce w zakresie rekrutacji w szkole w Cielądzu. Oznajmił, iż przyjętych zostało 

łącznie 59. dzieci, z tego nowych 3 i 4 latków – 20. Oznacza to, że zostali przyjęci wszyscy 

chętni. W klasie „0” jest łącznie 38 dzieci, z tego kontynuuje naukę 31 dzieci, a 7. jest nowo 

przyjętych. Ta statystyka wskazuje, że zdecydowana większość dzieci już uczęszczała do 

przedszkola. Dyrektor poinformował, iż klasy I będą 2 oddziały, gdyż łączna liczba dzieci 

wynosi 31 uczniów.  

Następnie Dyrektor ustosunkował się do tematu rekrutacji. Oznajmił, iż wszystko 

funkcjonowało zgodnie z prawem, a dowodem na to jest protokół z  kontroli, która została 

przeprowadzona przez przedstawicieli Kuratorium Oświaty w dniu 18 czerwca br. Pani 

wizytator przejrzała i analizowała dokumentację, nie wydano żadnych zaleceń pokontrolnych,  

a wręcz przeciwnie oceniono, że perfekcyjnie przeprowadzono proces rekrutacji. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka zapytała, czy była oceniana 

rekrutacja za ten rok. 

Dyrektor potwierdził, że za ten rok, lecz identycznie była przeprowadzona rekrutacja                     

w roku ubiegłym. Zaznaczył też, że są jeszcze wolne miejsca w przedszkolu.  

Dyrektor poinformował, iż pojawił się nowy problem – chęć posyłania przez rodziców 

2,5 latków do przedszkola. Wyjaśnił, iż zgodnie z prawem w wyjątkowych przypadkach może 

przyjąć. Dlatego przyjęte jest kryterium, że jeśli są wolne miejsca i ukończone 2,5 roku to 

przyjmuje.  

Kierownik GZEAS Agnieszka Zielińska zwróciła uwagę na fakt, że są jeszcze wolne 

miejsca w przedszkolu i w związku z tym jest prośba, by posyłać do naszego przedszkola, gdyż 

uczęszczanie dziecka poza terenem gminy powoduje duże koszty. 

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk dodał, że robiona została weryfikacja miejsca 

zamieszkania i udało się dla kilka osób ustalić miejsce zamieszkiwania. 

Kierownik GZEAS stwierdziła, iż trudne jest to zadanie, gdyż kwestia meldunku                               

a zamieszkiwania jest mylnie przez rodziców stosowana. 

Radny Sylwester Stefański zapytał, ile Gminę kosztowało płacenie za dzieci 

uczęszczające do przedszkoli poza terenem gminy. 

Kierownik GZEAS oznajmiła, iż koszt ten wynosił w ubiegłym rok około 200 tys. zł. 
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Przewodniczący Komisji Budżetu  Przemysław Jędrzejczak  zapytał, czy pomieszczą się 

dzieci. 

Dyrektor zapewnił, że tak, gdyż więcej klas odeszło bo jest wygaszanie gimnazjum. 

Konieczne będą jedynie przeróbki, gdyż odchodzą starsze dzieci. 

Przewodniczący Komisji Budżetu Przemysław Jędrzejczak zapytał następnie, czy były 

już robione przymiarki podziału na grupy. 

Dyrektor stwierdził, iż tak jak w roku ubiegłym, do 21-22 sierpnia będą informowani 

rodzice na ten temat. Oznajmił, iż ważnym elementem podziału na grupy będzie liczba dzieci, 

która może się jeszcze zmienić, a po drugie głównym kryterium – miejsce zamieszkania, by 

min. mogły jeździć gimbusem, oraz by były w miarę równe oddziały. 

Zdaniem Przewodniczącego Komisji Budżetu i rolnictwa termin do 21 – 22 sierpnia to 

stanowczo za późno.  

Dyrektor dodał, że zawsze stara się uwzględniać zdanie rodziców. Uważa, że tamten rok 

był niefortunny, gdyż nie było możliwości przesunięcia, a teraz są wolne miejsca i jest inaczej                 

i uważa, że w tym roku nie będzie problemu.  

Przewodnicząca Komisji Oświaty Beata Lewandowska zapytała, czy 3 latki i 5 latki będą 

podzielone.  

Dyrektor stwierdził, iż będą się starać wiekowo podzielić i do tego będą dążyć. 

Radny Sylwester Stefański zapytał ile teraz - w lipcu, uczęszcza dzieci do przedszkola. 

Dyrektor oznajmił, iż było 19 wniosków, w tym 4. z Sierzchów, ale w ubiegłym tygodniu 

4. wcale się nie pojawiło.  

Na powyższym zakończyły się obrady w niniejszym punkcie.  

 

Punkt 5.  

Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono następnie do realizacji punktu obejmującego: 

„Zapoznanie się z projektami organizacyjnymi szkół na rok szkolny 2018/2019”. 

W związku z tym o przedłożenie stosownej informacji w tym zakresie została najpierw 

poproszona Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierzchowach – Pani Grażyna Jarzyńska.  

Dyrektor Szkoły przedstawiając organizację szkoły na rok szkolny 2018/2019 

poinformowała, iż na chwilę obecną jest: 

- 14. nauczycieli pełnozatrudnionych i 3 niepełnozatrudnionych oraz 2 wakaty. 

Oznajmiła iż wakaty dotyczą następujących sytuacji:  

- objęcia nauczaniem dziecka autystycznego – musi być specjalista w zakresie nauczania 

specjalnego; 
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- do nauczania przedmiotów: wychowanie do życia w rodzinie, doradca zawodowy . 

Ogółem w szkole będzie 110 dzieci łącznie z przedszkolem, z tego 73. uczniów – klasy I-

VIII. 

Zaznaczyła, że od 01 września projekt organizacyjny jednak ulegnie zmianie m.in. z powodu 

jej odejścia na emeryturę, a także będzie nowo powołana osoba na stanowisko dyrektora 

szkoły. Godzin ogółem jest zaplanowanych 417 i to raczej się nie zmieni.  

Przewodnicząca Komisji Oświaty Beta Lewandowska zapytała, ile osób jest zatrudnionych 

w obsłudze. 

Pani Dyrektor oznajmiła, iż jest bez zmian tj. 3 osoby, a dodatkowo 1 osoba na okres 

grzewczy na ¼ etatu. 

Radny Sylwester Stefański zwrócił się z zapytaniem, czy jest zauważalne w szkole działanie 

programu 500+. 

Dyrektor Jarzyńska stwierdziła, iż jest raczej trudno to stwierdzić, gdyż tam, gdzie dzieci 

korzystały z pomocy to nadal korzystają, gdzie rodzicie byli roszczeniowi to nadal są. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cielądzu Bogdan Batorek zauważył z kolei, że jego 

zdaniem widać działanie tego programu w większym udziale dzieci w wycieczkach, wyjazdach 

na kolonie. Niestety nadal w takich rodzinach, gdzie występuje nieporadność życiowa 

problemy nadal występują, gdyż nie potrafią umiejętnie gospodarować takimi pieniędzmi. 

Następnie Dyrektor przedstawił następujące informacje dotyczące organizacji placówki 

szkolnej na rok szkolny 2018/2019: 

- 53 osoby zatrudnione, w tym 41 nauczycieli i w obsłudze i administracji bez zmian tj. 

11,25 etatu; 

- odeszło dwóch nauczycieli na emeryturę, ale nie ma wakatów, gdyż osoby te miały po ½ 

etatu i godziny zostały rozpisane nauczycielom. 

Stwierdził, iż na chwilę obecną nie widać mocno skutków wygaszania gimnazjum. 

Prowadzona była bowiem ostatnio polityka kadrowa, by nie zatrudniać nowych nauczycieli,                 

a godziny raczej przydzielać pracującym już nauczycielom. 

Radny Grzegorz Rogulski zapytał o wyposażenie pracowni informatycznej. 

Dyrektor poinformował, iż dzięki programowi unijnemu, który funkcjonował w ostatnim 

roku w szkole, szkoła została wyposażona w 13 nowych laptopów, a które od 1 września będą 

stanowiły wyposażenie pracowni i na pewno podniosą jakość prowadzenia zajęć.  

Radny Jarosław Budek podjął kwestię przygotowania nauczycieli do nauczania informatyki. 

Dyrektor stwierdził, iż nauczyciele muszą się ciągle rozwijać. Jest zadowolony z obecnej 

sytuacji, a wie że różnie jest w szkołach w tym zakresie. 
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Dyrektor zaznaczył, że arkusze organizacyjne są opiniowane przez związek zawodowy,                        

a ponadto Kuratorium opiniuje, a zatwierdza organ prowadzący – Wójt. 

 Na powyższym zakończyła się analiza niniejszego tematu obrad Komisji. 

 

Punkt 6. 

W sprawach różnych głos zabrali: 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Przemysław Jędrzejczak stwierdził, iż na 

stronie LGD pojawiły się informacje o projektach. Ma pytanie, czy Gmina będzie ubiegała się. 

Wójt wyjaśnił, iż w tej chwili nie ma jeszcze decyzji w tej sprawie lecz odbędzie się 

spotkanie z Wójtami na ten temat. Na razie duże granty będą realizowane, a umowy będą 

podpisywane we wrześniu. Poinformował, iż przedstawicielem naszej Gminy w Zarządzie jest 

Pani Magdalena Ostalska. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka poruszyła temat oczyszczalni 

ścieków. 

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk oznajmił, iż odbyły się 3 przetargi. Jest pewne 

„ światełko” lecz problem dotyczy nie tylko wykonawcy, ale również eksploatacji oczyszczalni  

i jaki kaganiec nałożyć na ścieki przemysłowe. Stwierdził, iż ma nadzieję, że wkrótce ustalone 

zostaną warunki dotyczące rozpisania przetargu. Sekretarz podjął też temat stacji uzdatniania 

wody. Poinformował, iż prace się toczą, firma wydaje się solidna. Poinformował również, iż 

pojawiły się nowe wytyczne w  Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i od 1 lipca są 

nowe zasady: uzupełnieniem wkładu własnego może być pożyczka lecz również dotacja 

wysokości 30 %.  W naszym przypadku, gdy koszt 2,5 mln zł to dotacja 700 tys. zł jest wżną 

rzeczą. Zmieniło się też oprocentowanie z 1% na nie mniej niż 0,5 %. Zaznaczył, że firmy mają 

ogromną ilość ofert i dlatego jest problem z wyłonieniem wykonawcy. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka zapytała następnie o drogę 

Kuczyzna – Stolniki i o prace przy Domu w Gułkach. 

Wójt oznajmił, iż firma weszła już na drogę w piątek, a w sobotę robili w najgorszych 

miejscach, czego nie było w kosztorysie – lecz dla własnego bezpieczeństwa z tytułu gwarancji 

wykonali ten zakres. 

Na temat remontu Domu w Gułkach głos zabrał Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk. 

Stwierdził, iż jest dumny z tego projektu, gdyż zrobiono mnóstwo prac, które nie były ujęte. 

Poinformował, co zostało wykonane. Pytanie jest tylko, jak lokatorzy uszanują tą sytuację. 

Zaprosił, by radni zobaczyli lokale. Dodał, że ogrzewanie jest węglowe, oddzielnie w każdym 
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lokalu, ale przez to wygodniejsze gdyż nie powoduje większych kosztów. Przy piecykach są 

położone odpowiednie podesty.  

Radny Tadeusz Miazga zgłosił wniosek o kamień na drogę. 

Wójt oznajmił, iż przez dwa najbliższe tygodnie firma będzie niedostępna. 

Radny Jarosław Budek zapytał, czy jest planowana poprawa schodów przy Domu 

Kultury. 

Sekretarz stwierdził, iż tytułem zabezpieczenia była kwota 17.600 zł, ale na pewno nie 

będzie to wystarczająca kwota.  

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka poruszyła kwestię żwiru do 

Sutku. 

Wójt stwierdził, iż może wyśle samochód, gdyż na razie nie ma kto tego przywieźć.  

Podjęto też na posiedzeniu kwestię elementu wyposażenia placu zabaw w Niemgłowach – 

konika. Sekretarz zaznaczył, że nie o to chodzi, że się przestraszyli Pani Sołtys i że były tutaj 

jakieś ustalenia. Lecz powiedziane zostało wykonawcy, że skoro obiecał, to niech dostarczy tę 

zabawkę.  

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa poruszyła temat fotowoltaiki. 

Sekretarz poinformował, iż jest przesunięty termin rozpatrzenia wniosku, a nic więcej nie 

wie w tym temacie. 

Na powyższym zakończyły się obrady w niniejszym punkcie posiedzenia komisji. 

 

Punkt 7 . 

Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej                

o godz. 10:55 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  


