
P r o t o k ó ł  Nr  26/12

z  posiedzenia Komisji  Spraw   Społecznych  z  12 lipca  2012 r. 

Posiedzenie komisji odbyło się w sali  Urzędu Stanu Cywilnego  Urzędu Miejskiego 
Trzcianki    w  godz. od 1300 do  godz. 15.00.. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 
1) członkowie komisji, zgodnie z  załączoną listą obecności;
2)  zaproszeni goście:
a)  Grażyna Kasperczak- Zastępca Burmistrza Trzcianki,
b) Pani Elżbieta Frątczak - Dyrektor  Gminnego Przedszkola nr 1 w Trzciance,
c) Pani  Grażyna Kordek -Zozula - Dyrektor  Szkoły Podstawowej Nr 2 w Trzciance, 
d) Pani  Ewa Sumińska -  Dyrektor   Gimnazjum  Nr 1   w  Trzciance, 
e) Pani   Magdalena   Kapela – współwłaściciel  Punktu  Przedszkolnego 
„Słoneczko”   w Trzciance,                                 
f)  Pani Joanna  Juchnowicz -  właściciel Centrum Rozwoju  i Edukacji Dziecka 
i Rodzica „Educhatka”  Punkt Przedszkolny w Trzciance, 
g) Pani  Monika Formalewicz - Wiceprezes  Spółdzielni   Socjalnej  „BIS-KAM” 
w Trzciance,
h)  Pani  Kamila  Chwalisz  -  Wiceprezes   Spółdzielni    Socjalnej   „BIS-KAM” 
w Trzciance,
i) Iwona Pawłowska- przedst. Spółdzielni   Socjalnej  „BIS-KAM”  w Trzciance.
                                                                                      
 Ad 1) Otwarcie posiedzenia. 
Posiedzenie otworzył i prowadził  Przewodniczący   Komisji Spraw Społecznych - 
radny E. Joachimiak, witając wszystkich członków komisji  i  zaproszonych gości, 
następnie   przedstawił   porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Zatwierdzenie protokołu nr 25/12  z dnia 26.06.2012 r.
3.Informacja  dotycząca  liczby  dzieci  a  także    problemów  związanych 
z  rozpoczęciem nowego roku opiekuńczo-edukacyjnego w :
a)  żłobkach, klubach dziecięcych  i znajdujących się pod opieką opiekunów 
dziennych, oraz przedszkolach,
b)  szkołach podstawowych,
c)  gimnazjach.  
4. Opiniowanie przedłożonych projektów uchwał.
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5. Sprawy wniesione do komisji.
6. Wnioski   komisji.                                                                                                  
7. Zamknięcie posiedzenia.
Porządek  posiedzenia  przyjęto  przez  aklamację. 

Ad 2) Zatwierdzenia   protokołu nr 25/12  z  dnia 26.06.2012r.
Protokół  nr 25/12 z dnia  26.06.2012 r. został poddany głosowaniu: za- 3, przeciw- 
0, wstrzymało się  - 0.
Ad 3)  Informacja dotycząca liczby dzieci   a  także   problemów związanych 
z  rozpoczęciem nowego roku opiekuńczo-edukacyjnego w: 

   a)   żłobkach,  klubach dziecięcych  i  znajdujących się  pod opieką opiekunów 
dziennych, oraz przedszkolach.

 
Przewodniczący komisji  wyjaśnił, planując  posiedzenie komisji  zastanawiano się, 
czy posiedzenie komisji zwołać  po  zakończeniu jednego roku czy rozmawiać we 
wrześniu.  Komisji   zależało  aby   mieć  z  jednej  strony  informację   statystyczną 
a    z drugiej strony aby zapoznać się  z pewnymi tendencjami  które w dziedzinie 
szkolnictwa  i opieki w ogóle  mają miejsce ale równocześnie które jest związane 
z  pewnym   funkcjonowaniem  zasad  budżetowych.  Jak  wiemy,  że  jest  to  rzecz 
czasami niezręczna, trudna kiedy trzeba się upominać o  pieniądze lub  cokolwiek 
innego  związanego  z  funkcjonowaniem.  Naszą  intencją  było   wypracowanie 
pewnych  opinii, wniosków jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolno -opiekuńczego, 
które będziemy chcieli  jako komisja skierować do Burmistrza Trzcianki. Zadaniem 
naszej komisji jest troska i ewentualne wnioskowanie ( odnośnie tych dzieci, które 
nie zostały przyjęte do żłobka, przedszkola)  ewentualne  podpowiedzi administracji, 
co można, należałoby uczynić     i gdzie  należałaby się  jakaś pomoc aby tych dzieci, 
które nie zostały przyjęte było jak najmniej. Następnie dodał, że  jest jeszcze inna 
skala statystyczna, jeśli  weźmiemy  populację dzieci wszystkich przedszkolnych  to 
jest ilość  wniosków  dzieci  przyjętych i  nie przyjętych, i  jest też  pewna ilość 
wniosków dzieci, których rodzice nie wnioskowali o przyjęcie.

Pani G. Kasperczak dodała, powstanie grupa dzieci, których  rodzice nie wnioskowali 
z różnych względów bo  albo dziadkowie się zajmują albo rodzice bezpośrednio sami 
sprawują  opiekę.  Wszystkie  dzieci  5-6  letnie  zostały  przyjęte,  te  które  mamy 
w  obowiązku.  Zawsze  mamy  100% dzieci  przyjętych  i  egzekwujemy  wręcz  od 
rodziców aby te dzieci były w przedszkolu.

Członkowie   komisji    zapoznali  się  z  szczegółowo   przygotowaną   informacją 
(pismo nr RO.0003.1.2012.AG z dnia 6 lipca 2012 r  Kierownika Referatu Oświaty 
i  Nadzoru  Finansowego Anny Grabarz )  dot.   danych o liczbie  dzieci  w żłobku, 
przedszkolach,  szkołach  podstawowych  i  gimnazjach  oraz  w  jednostkach 
oświatowych prowadzonych  przez inne osoby prawne i fizyczne wg danych na dzień 
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30.04.2012  r.  oraz  z  informacją  przygotowaną  przez  dyrektorów  gminnych 
przedszkoli o wynikach rekrutacji na rok szkolny 2012/2013.

Ad a)  żłobkach, klubach dziecięcych  i znajdujących się pod opieką opiekunów 
dziennych, oraz przedszkolach.
Przewodniczący  komisji  poprosił   przedstawicieli   punktów  opiekuńczych 
o przedstawienie sytuacji w ich punktach.

Pani M. Kapela  wyjaśniła, jej punkt przedszkolny pod nazwą  „Słoneczko” powstał 
w  październiku 2010 r.  i   działa od dwóch lat. Ze  względów lokalowych, które 
muszą być przystosowane dla dzieci,  możemy przyjąć 15 dzieci   i  na tyle mamy 
przystosowany lokal. Widzimy dużą rotację dzieci w ciągu tych lat, około 1/3 dzieci 
się  wymienia.  Jeśli  pytam o powód rodziców -   odpowiadają,  że   to  są  względy 
finansowe. Jest pewna grupa dzieci, które chodzą a część wymienia się. Czas pracy 
punktu przedszkolnego  jest od  7 do 17 ( 9 godzin) ale możemy dostosować do 
potrzeb rodziców. Zainteresowanie  punktem jest ale głównie są to dzieci młodsze, są 
rodzice którzy chcą  przysłać nawet 2 latki. W punkcie  są  dzieci  3-4 letnie  jest  
wielu rodziców, którzy  mieli u nas dzieci od początku i mogli teraz  posłać 5 latki 
do przedszkola publicznego jednak  zostają  u nas, dla nas jest to pewien sukces.  

Pani J. Juchnowicz  dodała, jeśli chodzi o jej punkt przedszkolny „Educhatka” rotacja 
dzieci  jest  też  podobnie   duża.  Działają  od  roku,  są  otwarci  na  dzieci 
niepełnosprawnych-  autystycznych, obecnie mają  dwoje  takich dzieci. Te dzieci 
mają  oddzielnego nauczyciela  i niezbędny sprzęt. Rotacja dzieci jest z podobnych 
przyczyn-   brak  środków  finansowych  i  utrata  pracy   przez  rodziców.  W  tym 
miesiącu mają  16 dzieci, w zeszłym miesiącu mieli 20, we wrześniu będzie  też 20 
dzieci. Zróżnicowanie wiekowe to  3-4 latki, zostaje z nami jeden 5-latek. Stara się 
aby dzieci starsze przechodziły dalej aby nie było  dużego zróżnicowania wieku.

Przewodniczący komisji  dodał, należy   pamiętać o tym, że   pewną  markę  wyrabia 
się  latami,  czyli   placówki  inne  niż  klasyczne  przedszkola  muszą  tą  pozycję 
ugruntować  latami. Większość rodziców  przyzwyczaiła się, że posyła swoje dzieci 
do tych znanych przedszkoli. Fajnie, że  przyrost tych nowych przedszkoli następuje. 
Następnie poprosił  o przedstawienie informacji  przez przedstawicieli  Spółdzielni 
Socjalnej BIS-KAM, która dopiera zaczyna swoją  działalność.

Pani M. Formalewicz dodała,  ich placówka jest w trakcie tworzenia. Na podstawie 
wstępnych potwierdzonych   informacji od rodziców, ma być od września 30 dzieci 
i na tyle pozwalają nam warunki lokalowe. Obecnie trwają prace remontowe i planują 
otwarcie   klubu  malucha  od  1  sierpnia  2012  r.  i  mają   zamiar  skończyć  rok 
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przedszkolny taką  samą liczbą  dzieci a jak to wyjdzie i jakie będzie zainteresowanie 
dalsze   to  zobaczymy.  Ze  wstępnych  informacji  wynika,że  jest  zainteresowanie 
mamy dwie grupy dzieci:  1- 2 letnie  i  druga grupa  3-4 letnie. W tej chwili jest 
większe zainteresowanie dziećmi przedszkolnymi niż żłobkowymi.

Przewodniczący komisji  zwrócił  się  do pani Burmistrz,  że  należałoby coś zrobić, 
jeżeli mamy około  100 dzieci   przedszkolnych  nieprzyjętych,  zakładając, że od 
września potwierdzi się zainteresowanie  rodziców  tą  liczbą  około 30, to może 
być,że to są dzieci, które nie zostały przyjęte gdzie indziej i przyszły, czy z własnego 
wyboru?  Na  to  Pani  M.  Formalewicz   odpowiedziała,  że  to  są  dzieci,  które  nie 
dostały się do przedszkola tak twierdzą rodzice  i dlatego chciały  mieć miejsce.
Dalej Przewodniczący   dodał,  nadal mamy te 70 dzieci nieprzyjętych wcześniej  do 
przedszkola z różnych  przyczyn.

Pani G. Kasperczak dodała,   Pani Dubrawska   otwiera   też   punkt przedszkolny 
w Trzciance.

Radny W. Perski  zwrócił się z zapytaniem do  pani   M. Formalewicz, ile jest w tej 
30  dzieci    młodszych- odpowiedziała, że jest około 15- 20 dzieci,   to są dzieci 
przedszkolne  i około 10-15 dzieci żłobkowe.

Radny  Wł.  Ignasiński  dodał,   korzystną   informacją  będzie,  jeżeli  punkty 
przedszkolne,   które   powstają   spełnią    podstawowy warunek,  że  będą  dobrze 
pracowały.

Pani E. Frątczak  dodała, u nich sytuacja jest taka, że mają  podpisane  projekty 
organizacyjne na oddziały  na które  były składane wnioski. Dodatkowo wnioskowała 
o    dwa  oddziały  –  wczesnego   wspomagania  rozwoju   i  zostały  uwzględnione 
w arkuszu  organizacyjnym. Mamy  odziały żłobkowe na  25 dzieci, a 33 dzieci  nie 
dostało się  ponieważ 25 dzieci  nie spełniało kryteria  i 15 dzieci przeszło do innych 
placówek. Po zakończonej  rekrutacji rodzice byli informowani o tym,że są również 
placówki niepubliczne   w Trzciance i tam mogą  się zgłosić. Problem jest taki, że 
budynek   wymaga termomodernizacji o którym przez dłuższe  lata jest mowa. Były 
projekty, które  nie są do tej pory  zrealizowane a po  ulewach, które niedawno były, 
stwierdzamy, że jest to niezbędne do przeprowadzenia.

Przewodniczący komisji zapytał panią E. Frątczak, jakie są bieżące istotne sprawy do 
zakomunikowania.
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 Pani E. Frątczak   wyjaśniła, że budżet mają  zatwierdzony i radzą sobie jak mogą. 
W tej chwili zatwierdzona  uchwała dot. pobytu dziecka -godzinowa nie ułatwia im 
pracy bo  rodzice deklarują pobyt dziecka w przedszkolu   na liczbę  godzin.  Często 
są takie sytuacje, że dziecko jest na pełen pobyt a rodzic chce zmienić i tylko chce na 
2 godziny, wtedy wprowadza się aneksy do umowy. Problem powstaje gdy  dziecko 
choruje a małe dzieci  niestety chorują i  wtedy takie dziecko, które długo choruje 
blokuje miejsce w przedszkolu. Następnie podkreśliła, że mają  spore problemy ze 
ściągalnością opłat  za przedszkole. Są rodzice, którzy nie płacą i często przenoszą 
się do innych przedszkoli i powstaje problem ze ściągalnością   zaległości.

Radny Wł. Ignasiński  zapytał, czy Rada  Miejska Trzcianki  jest w stanie zmienić 
uchwałę, którą  podjęła ponieważ  czasami się coś zmienia w prawie oświatowym.

Pani  E. Frątczak  dodała, że funkcjonują gminy, gdzie nie ma zwrotu  pieniędzy, jest  
stawka godzinowa i nie wiadomo, czy to nie zostało poddane zastrzeżeniom. Ponoć 
na starcie były dwie  uchwały,  uchwała  która  mówiła   o zwrotach i uchwała, która 
mówiła,  że  nie  ma  zwrotu  (  godzina  będzie  naliczana  ale   bez   zwrotu)  w tym 
momencie to jest nieprawne. Ponownie podkreśliła, że największą  bolączką jednak 
jest problem ze ściągalnością  opłat. Jeśli chodzi  o kwestię tych umów zawartych 
z rodzicami   nie do końca będzie to funkcjonowało ponieważ to jest  kwota  tych 100 
czy 200 zł,  a kwota założenia sprawy  procesowej   w sądzie jest   o wiele większa 
i my odstępujemy od tego. Czy nie można by w tym zakresie coś  zmienić aby można 
było z tych ludzi te pieniądze ściągnąć.

Pani  M. Kapela dodała, że oni  przy zawieraniu umowy  z rodzicem  wprowadzili 
opłatę kaucyjną i nie mają  problemów   z opłatami za pobyt dziecka.

Pani  G.  Kasperczak  dodała,  pani  dyrektor  ma  zawartą   umowę cywilno-  prawną 
z rodzicem i egzekwowanie tej umowy to   jest w gestii  sądu  rejonowego.

Radny Wł.  Ignasiński  dodał,  pani  dyrektor  przedstawia  słuszne  problemy, które 
istnieją  ze  ściągalnością   tych   np.  200  zł.  Czy  opłata  kaucyjna  byłaby  zgodna 
z prawem, czy nie , może by sprawdzić.

W wyniku poruszonego problemu przez panią dyrektor  E. Frątczak wśród członków 
komisji nastąpiła   ożywiona dyskusja,  jak temu  problemowi  zaradzić.
Ostatecznie  Przewodniczący  komisji  zaproponował   wnioski:   wniosek  do  pana 
Burmistrza  z  prośbą  o  to  aby  pani  radca  prawny  Urzędu  rozpatrzyła  tą  kwestię 
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prawnie w sprawie egzekwowania i zabezpieczenia interesu placówki w stosunkach 
z rodzicami. Na to  pani G. Kasperczak dodała, oświata  nasza  ma swojego radcę 
prawnego, który jest wyspecjalizowany  w prawie oświatowych, więc panie dyrektor 
korzystają  z pomocy tego radcy prawnego.
Przewodniczący komisji zaproponował aby  pani radca prawny jednak spróbowała 
sprawdzić    przepisy,  czy  jest  jakaś  „furtka”,  jest  jakiś  straszak,  czy  jest  jakaś 
możliwość.  Ostatecznie  odstąpiono od sformułowania wniosku i  zwrócono się  do 
pani  dyrektor E.  Frątczak  z  prośbą o zajęcie  się  bliżej   jak należy sformułować 
umowę  w  dwóch  kwestiach:   egzekwowania   długu   i  kaucji.  Przewodniczący 
poprosił  o  informację  lub  notatkę  w  tej  sprawie.  Dalej  dodał,  jeśli  chodzi 
o termomodernizację budynku przedszkolnego na dzisiaj nikt z nas  nie jest  w stanie 
nic zrobić z uwagi na fakt,że wieloletnia prognoza finansowa według której gmina 
może funkcjonować w sensie finansowym jest bardzo niekorzystna dla naszej  gminy
na najbliższe 2-3 lata i jeśli chodzi o kwoty to są  to bardzo ograniczone możliwości 
funkcjonowania  w  rozumieniu  inwestycyjnym.  Dodał,  że  jeśli  pojawią  się  jakieś 
możliwości finansowe w naszej gminie, to jako komisja będą mieli duży dylemat jaką 
inwestycję  poprzeć  ponieważ  jest  zaniedbany  kompleks  Gimnazjum  Nr  2 
i Szkoła Podstawowa Nr 2 oraz  kilka placówek przedszkolnych, które też wołają 
o pomoc w tego rodzaju sprawach.
Następnie Przewodniczący komisji poprosił panią  Grażynę Kordek-Zozulę dyrektor 
Szkoły Podstawowej Nr 2  o krótkie przedstawienie sytuacji w szkole.

 Ad b)  szkołach podstawowych.
Pani G. Kordek -Zozula dodała, każda szkoła podstawowa ma swoje problemy także 
jej szkoła ma swoje. Zostały  zlikwidowane  dwa  oddziały szkół filialnych tj.  Nowa 
Wieś   i  Niekursko.  Dzieci  z  Niekurska  przeszły  bezpośrednio  do naszej   szkoły, 
natomiast dzieci  ze szkoły w Nowej  Wsi   uchwałą  radnych  powinny pójść   do 
szkoły   w  Siedlisku.  Do  Siedliska  trafi  4  dzieci,  część   do  szkoły  katolickiej  a 
większość dzieci  złożyła  podanie do naszej  szkoły  i w tym momencie  zrobiła się 
duża ilość dzieci w  klasach 1-3. W tej chwili klasy zrobiły się po 28, 29 uczniów 
robi się  dość skomplikowana sytuacja,  a powinno być ok 26 dzieci. Brak jest na to 
sal i miejsca w świetlicy w której dzieci oczekują na autobus szkolny. Przy tak dużej 
ilości dzieci będzie zmuszona w sierpniu pisać o utworzenie dodatkowego oddziału. 
Do szkoły doszły też dzieci z Pokrzywna, Łomnicy i Białej.  Jeśli chodzi o dzieci klas 
4-6 to w klasach jest ich  akurat.  Drugim problemem jest świetlica, ilość  dzieci od 
nowego roku szkolnego będzie  136 , w tym są dzieci   z terenu Trzcianki, których 
rodzice wystąpili  z prośbą  aby ich dzieci przebywały   w świetlicy. Świetlica jest 
czynna od 6:30 do 15:15, 15:30. Rodzice niektórzy proszą aby  świetlica była czynna 
do 15:45 ponieważ  przyjeżdżają z Piły i nie zdążą wcześniej  aby dziecko odebrać. 
Najbardziej  obciążona jest świetlica między 13:00 a 14:30  i  wtedy jest największy 
problem aby te dzieci pomieścić w świetlicy, brakuje krzeseł oraz etatów nauczycieli 
do opieki. Stara się w miarę możliwości tę sytuację opanować  stosując godziny tzw. 
„karciane”  ale  nadal  jest to poważny problem. Nie powinno się zastępować godzin 
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świetlicowych  godzinami  „karcianymi”  inaczej  godziny  dyrektorskie.  Godziny 
karciane   jest  to   rozwijanie  zainteresowań  bądź  wyrównywanie   różnic 
edukacyjnych.   Na  dzień  dzisiejszy  jest  zapisanych   w  szkole   528  uczniów, 
w arkuszu,  są   zatwierdzone   22 oddziały i został zdjęty jeden wicedyrektor i w tym 
momencie  największym  naszym  problemem  będzie  to,że  będzie  jeden  dyrektor 
i jeden wicedyrektor.
Trzecim  poważnym  problemem  jest  stan  techniczny  sali  gimnastycznej,  która 
wymaga  kapitalnego  remontu  na  to  są  to  zalecenia  Sanepidu   z  terminem  do 
31.08.2013 r.  inaczej sala będzie zamknięta.
Na  pytanie  radnego   J.  Kłundukowskiego,   jak  przedstawia  się  sprawa  obsługi 
medycznej w szkole- odpowiedziała, że w szkole jest pielęgniarka, która jest od godz. 
7:00 do 15:00 i obsługuje dwie szkoły. Jeżeli coś się dzieje poważnego, że dziecko 
powinno iść do lekarza,  to my dzwonimy po rodzica lub w nagłych przypadkach po 
pogotowie ratunkowe i powiadamiamy rodzica o tym. Na drugie pytanie   radnego 
dot.  czy  dzieci  innym  dzieciom  podkradają  śniadanie-odpowiedziała,  że  nie  ma 
takich sytuacji. Dzieci otrzymują mleko,herbatę owoce i pod nadzorem  nauczycielki 
jedzą  śniadanie.  Nauczycielki  ich  obserwują   i  widzą,   na  pewno   dzieci  mają 
kanapki.  Szkoła ponadto uczestniczy w  programie  akcji  humanitarnej  „Pajacyk” 
i dzieci korzystają   z bezpłatnych  obiadów z MGOPS.

Przewodniczący  komisji  dodał,  że  niedawno   na  posiedzeniu  komisji  otrzymano 
informację z Ośrodka Pomocy Społecznej, że w zasadzie starają się aby te wszystkie 
dzieci potrzebujące  obiady otrzymały. Niestety  są  rodzice wydolni i niewydolni. Ta 
niewydolność nie zawsze wynika  tylko z sytuacji finansowej ale też  z braku cech 
opiekuńczych. 

Pani G. Kordek -Zozula dodała, że ma jeszcze jeden problem a jest to sprawa bardzo 
zaniżonego budżetu  na rok 2012. Budżet  szkoły został zaniżony o 550 tys zł, z tego 
tytułu brak jest środków finansowych na:  badania lekarskie, drobne remonty,   zakup 
wykładziny,  na jakiekolwiek naprawy, dokształcanie nauczycieli, delegacje, media, 
usługi i inne prace w świetlicy. Te pieniądze się skończyły w budżecie szkoły i jest to 
sytuacja  bardzo alarmująca.  Ponadto do końca sierpnia  są  jeszcze  szkoły  filialne, 
gdzie jeszcze opłaty się ponosi. W tej sprawie pisała  do Burmistrza Trzcianki, było 
spotkanie  z Burmistrzem (18.06.2012r), na którym też  zostały  zasygnalizowane 
problemy.

Przewodniczący  komisji dodał, w porządku obrad  sesji na dzień 12 lipca nie ma 
żadnych spraw oświatowych.
Następnie  Przewodniczący  komisji   podsumował  i   stwierdził,  że  jeśli  chodzi 
o liczebność klas to  im młodsze  dzieci,  tym więcej potrzebują opieki czyli  klasy 
powinny być mniejsze liczebnie. Na to  wszystko nakłada się  generalna  sytuacja 
finansowa, która nawet w znacznym stopniu czy w istotnym stopniu nie jest do końca 
zawiniona przez układ budżetu gminnego ale również  z informacji,  które do nas 
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docierają o zaniżanych, czy   ograniczanych  dotacjach, które gmina otrzymuje co 
najmniej z dwóch źródeł tj.  subwencji oświatowych i od podatków państwowych. 
Następnie  zapytał  panią  dyrektor,  czy  potrzebują  do świetlicy  więcej  etatów,  czy 
sobie poradzą.

Pani G. Kordek-Zozula odpowiedziała, że wnioskowała o więcej etatów. W związku 
z  tym,  że  ma  być  oddana  nowa  hala,  to  w  związku  z  tym  chciałaby  odciążyć 
świetlicę i nad halą  wygospodarować  pomieszczenie po pokoju nauczycielskim na 
pomieszczenie  zabawowe   świetlicy   i  tam  musiałby  sprawować  opiekę  jeden 
nauczyciel, problem jest-  brakuje   nauczyciela. Dodała, że dobrze byłoby aby przy 
podpisywaniu umowy z nowym przewoźnikiem uwzględnić aby   autobus podjeżdżał 
pod szkołę, byłoby wygodniejsze dla dzieci i dla nauczycieli (nie byłoby większych 
problemów    z doprowadzeniem dzieci do autobusu).

Pani G. Kasperczak dodała,  będziemy dążyć do tego żeby  w tych godzinach kiedy 
jest największe obłożenie w świetlicy aby te młodsze dzieci  odjeżdżały  nie były 
w  świetlicy  i  po  zjedzonym  obiedzie    mogły  wracać  do  domu.  Na  pytanie 
przewodniczącego komisji,  czy  są  ustaleni  przewoźnicy  i  czy   został   ogłoszony 
przetarg - odpowiedziała, że przetarg nie został ogłoszony ponieważ  brakuje  94 tys 
zł  w budżecie gminy na przewozy szkolne.
Na kolejne pytanie Przewodniczącego  komisji  dot. likwidacji funkcji  wicedyrektora 
odpowiedziała,  że  obecnie  sytuacja  jest  zupełnie  inna,  kiedyś  cztery  filie 
funkcjonowały, oddziałów było więcej i  wicedyrektor był odpowiedzialny za filie 
a  obecnie  filii  nie ma. Ten jeden wicedyrektor przy mniejszej ilości oddziałów nie 
został  zatwierdzony  w   arkuszu  organizacyjnym.  Z  przepisów  wynika,  że 
w przypadku 12 oddziałów jeden wicedyrektor jest  przynależny, następny  to jest 
kwestia uznaniowa.

Przewodniczący komisji zwrócił się z zapytaniem do pani Burmistrz G. Kasperczak, 
czy  na  dzisiaj  są   planowane  jakieś  ruchy  ze  strony   Burmistrza  w  sprawach 
finansowych   w celu  załatwienia  kwestii poruszanych  przez panią dyrektor i czy 
planowana jest w miesiącu sierpniu sesja, ponieważ czasu jest mało do rozpoczęcia 
nowego roku szkolnego i załatwienia tych trudnych  kwestii finansowych.

Pani G. Kasperczak odpowiedziała, że trwa uzgadnianie danych pomiędzy  służbami 
finansowymi szkoły  a  Urzędu,  ponieważ  czasami  istotne różnice w tych danych 
występują  i  niejednokrotnie  w  przyszłości  bywało,że  kilkakrotnie  w  tej   samej 
sprawie  dyrektorzy  szkół  przysyłali  do  Urzędu pisma z  zupełnie  innymi  danymi, 
kwestia wyjaśnienia poprawności itd.  

Przewodniczący komisji dodał, to może  w ramach racjonalności  zatrudnienia - po 
co nam podwójna księgowość w szkole i Urzędzie może lepiej niech będzie jedna 
księgowa. Może ten nowy wydział,  który powstał    w  Urzędzie to będzie nowy 
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kierunek w tej sprawie. 

Pani G. Kasperczak wyjaśniła,  mówiliśmy gdyby był  Zespół Szkół tak by było ale 
Zespół  Szkół  nie  powstał.  Jeśli  chodzi  o  nowy wydział,   może to  jest  ten nowy 
kierunek i  zajmie się tymi sprawami.

Przewodniczący  komisji  dodał,  sądzę,  że  pani  Burmistrz  ma  tego  świadomość 
i słów, które tutaj  pani dyrektor wypowiada   są oczywiste  szczególnie w tej kwestii 
ostatniej, natomiast  należy poważnie  potraktować  sprawę  świetlicy.

Pani  G.  Kasperczak  zwróciła  się  z  zapytaniem  do  pani  dyrektor  ile  jest  dzieci 
w świetlicy, ponieważ często są różne  dane przekazywane ze szkół.   Na to pani 
dyrektor  odpowiedziała, że  na dzień  7 lipca  jest tych dzieci  136.

Przewodniczący komisji dodał w sytuacji „słynnego  audytu”, aż się prosi aby ten 
jeden dodatkowy  oddział utworzyć. Po to jest audyt aby z niego korzystać. Tam 
napisano  23-24 dzieci to jest  maksimum,  płaciło się za coś  nie po to,  żeby to 
wyrzucić do kosza tylko ewentualnie z tego skorzystać.

Pani G. Kordek-Zozula dodała, zaraz wejdzie też rozporządzenie o tym, że dzieci 1-3 
mają  też  zajęcia komputerowe i w 2013 roku od 1 września  w sali komputerowej 
ma być 1 komputer na 1 dziecko i teraz  taką wielka klasę na  28-29 komputerów 
znaleźć to jest problem, chyba trzeba będzie świetlicę zamknąć i tam wstawić te 29 
komputerów. Źle przedstawia się też sprawa nauki języka polskiego i  obcego w tak 
licznej klasie.

Przewodniczący  komisji  podsumowując  stwierdził  do  rozwiązania  są  następujące 
bardzo ważne kwestie- problemy:
a) jednego oddziału,
b) świetlicy,
c) środków na bieżącą  działalność szkoły ( tak jak badania lekarskie,delegacje).

Radny W. Perski zapytał panią  dyrektor, czy świetlica spełnia wymogi  jeśli chodzi 
o powierzchnię i jak są rozlokowane dzieci wiejskie w klasach. Na to pani dyrektor 
odpowiedziała, że powierzchnia świetlicy  jest odpowiednia, natomiast jeśli chodzi 
o  dzieci  wiejskie,  to  one  są   rozlokowane  w  różnych  klasach  i  będzie  problem 
z ułożeniem planu. Kiedyś było inaczej,  była klasa dojeżdżająca  ich się brało na 
pierwsza  zmianę   i   musieli  wcześniej  skończyć  lekcje,  teraz  jest  inaczej  i  jest 
z tym problem.

Pani  G.  Kasperczak  dodała,  na  etapie  pisania  specyfikacji   istotnych  warunków 
zamówienia   w sprawie    przetargu  na  dowozy  do szkół,  pytaliśmy   wszystkich 
dyrektorów szkół  o  której  godzinie  życzyliby  sobie  aby  dzieci  odjeżdżały  i  pani 
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dyrektor taką informację również nam udzieliła. Na różnych trasach powinny  jeździć 
różne   wielkości  autobusów.  Na  pytanie  radnego  W.  Perskiego,  odnośnie 
przewoźników,  odpowiedziała,  że  każdy  może  przystąpić  do  przetargu  nie  tylko 
z Trzcianki.

Przewodniczący komisji podsumowując podkreślił, że te wcześniej poruszane sprawy 
są bardzo ważne i związku z tym zwrócił się z prośbą aby prowadząc między sobą 
korespondencję    szkoła-gmina i odwrotnie  w tych  sprawach byli uprzejmi i do 
Rady Miejskiej na ręce pana Przewodniczącego  dali  do wiadomości. Co z jednej 
strony pozwalać  będzie na bieżącą informację ale z drugiej  strony jak Burmistrz 
wystąpi o zmiany budżetowe, to my będziemy na tym etapie, że wcześniej będziemy 
znali wnioski, czy potrzeby  zgłaszane przez  placówkę  i będzie to dla nas obraz na 
ile   te  proponowane zmiany budżetowe odpowiadają  temu o  co  wnioskuje dana 
placówka. Następnie poprosił o przedłożenie informacji przez  panią Ewę Sumińską 
dyrektor Gimnazjum nr 1 w Trzciance odnośnie funkcjonowania gimnazjum.

Ad c)  gimnazjach.  

Pani E. Sumińska wyjaśniła, państwo podjęli uchwałę dotyczącą podziału gminy na 
rejony  szkoły.  W wyniku  tego  podziału   do  Gimnazjum Nr  1  przypisano  szkołę 
w  Białej.  Gimnazjum Nr  1  praktycznie  powinno  być  gotowe   na  przyjęcie  tych 
uczniów ale ci uczniowie do nas nie przychodzą,  ponieważ dokumenty złożyli do 
Gimnazjum Nr 2   praktycznie  14 osób nie przyszło. Na pytanie przewodniczącego 
komisji,  czy  dyrektor   Gimnazjum Nr  2  ma  obowiązek  ich  przyjęcia,  czy  nie  – 
odpowiedziała,  że  obowiązek przyjęcia  dziecka  jest  z  rejonu,  natomiast    z  poza 
rejonu przyjmuje się  wtedy jeżeli ma się  miejsce w oddziałach. 

Pani G. Kasperczak dodała, w tym przypadku jeśli  pan  dyrektor utworzy dodatkowy 
oddział, to nie otrzyma na to  zgody,  ponieważ   pani  dyrektor ma za mało uczniów. 

Pani  E.  Sumińska  wyjaśniała  dalej,   na   121  dzieci  ze  swojego  rejonu,  jest   90 
świadectw czyli 30  brakuje, z tej 30 z jej wyliczeń wynika, że część  świadectw leży 
w Gimnazjum Nr 2,  część   jest   w Szkole Katolickiej, kilkoro dzieci jest za granicą 
i 6 dzieci powtarza klasę, jeszcze brakuje 6 świadectw. Poprosiła panią sprzątaczkę 
po to aby przeszła się  do rodziców   i sprawdziła co się dzieje z tymi dziećmi. W tej 
chwili  jest 90 świadectw dojdzie jeszcze z 5-6  ale na pewno nie przekroczą 100 
świadectw.  Jeżeli   jest  szkoła   macierzysta,  w  której  są  miejsca  do  przyjęcia  to 
powinno się te dzieci przyjąć. Następna sprawa to 25 dzieci  w klasie, to jest liczba 
która  pozwala na podział  aczkolwiek podział klasy na języki na  informatykę, na 
wychowanie fizyczne  wtedy jest to jest pojęcie względne dlatego, że praca w klasach 
25-28  i   wyniki   w  takich  klasach  są  gorsze.  Nie  można  uzyskiwać  efektów 
z przedmiotów wiodących w klasie  bardzo licznej.  Praca  w mniejszej  grupie  jest 
praca lepszą aczkolwiek klasy 17-18 osobowe, to też mija się z celem.  Obserwuje się 
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takie zjawisko, że  rodzice dzieci zabierają  swoje dzieci w trakcie roku  i wyjeżdżają 
z  nimi  do  Anglii   lub  do  innych  państw.  Dużo  jest  dzieci,  które  przechodzą  do 
Gimnazjum Nr 2,  a jak im coś się nie spodoba to wracają, migracja jest duża i tak 
przemieszczają  się . 

Radny Wł. Ignasiński dodał, to że  rodzice wyjeżdżają na zachód i chcą mieć dziecko 
przy sobie,   to są problemy współczesnego świata   i   przed takimi  problemami 
szkoła  będzie  coraz częściej  stawała  i na to nie mamy wpływu. 

Pani G. Kasperczak dodała w przypadku przechodzenia dzieci z Gimnazjum Nr 1 do 
Gimnazjum Nr 2,  dyrektor Gimnazjum Nr 2 ma prawo odmówić przyjęcia dzieci 
spoza rejonu. 

Radny  Wł.  Ignasiński  dodał,  ruch  młodzieży  jest  czymś  naturalnym,   natomiast 
gmina  stanowi  taki  element  bezpieczeństwa  aby   jakąś  politykę  oświatową 
funkcjonowania szkół kreować ale również  być na straży  jednej czy drugiej szkoły, 
to mieści się w kompetencjach gminy.

Przewodniczący komisji   stwierdził,  że   w tym przypadku widziałby rolę  organu 
prowadzącego, czyli   gminę, która  powinna  zaingerować w tej sprawie.

Pani E. Sumińska  poruszyła też  sprawę, że ekolodzy zabronili   wycinki drzewa 
rosnącego  przy  budynku  szkoły  i  to  drzewo  wskutek  burz   uszkodziło  budynek 
szkoły  po  przeprowadzonej   termomodernizacji. W tym roku wyjątkowo szkoła nie 
była  zalana  tak  jak   było  wcześniej.  Zaznaczyła,  że  obecnie   uczniowie  szkoły 
zmodernizowany budynek szkoły bardziej  szanują i nie niszczą elewacji,  jak to było 
poprzednio.  Poprosiła  aby w TV nie mówiono, że dyrektorzy szkół  nie wnioskowali 
w pewnych sprawach ( np. remontu), ponieważ jest to nieprawda  i   później  rodzice 
nam to zarzucają.

Przewodniczący  komisji  dodał,  nam  brak  jest  informacji  na  temat  wniosków 
budżetowych  jakie  są  składane do Urzędu przez szkoły.  Dodał,  że  wiedzę  którą 
uzyskamy niewątpliwie  nam pomoże przy   podejmowaniu  decyzji  strategicznych. 
ponieważ  będziemy   wiedzieli  od  was  wcześniej  niż   uzyskamy   informację  od 
Burmistrza.  Następnie  Przewodniczący   podziękował  wszystkim  gościom  za  ich 
przybycie na posiedzenie Komisji Spraw  Społecznych. 

Pani G. Kordek-Zozula dodała,  szkoda, że na to spotkanie nie przyszli  dyrektorzy 
innych placówek, którzy też mają  sporo problemów i mogli by je przedstawić.

Pani E. Sumińska  dodała aby  jak można, to przydzielać  dzieciom obiad, ponieważ 
dla niektórych dzieci jest to jedyny posiłek  w ciągu dnia.
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Wniosek komisji

Komisja  Spraw  Społecznych  zapoznała  się  z   problemami,  które  przedstawili 
zaproszeni  goście

  Ad 4)  Opiniowanie przedłożonych projektów uchwał.

a)   projekt  uchwały   w  sprawie   zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej 
gminy Trzcianka na lata   2012-2052; 
 Projektu   uchwały  nie dostarczono.

b) projekt  uchwały  w sprawie   zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości 
Biała Gmina Trzcianka na lata 2012-2019;

Pani G. Kasperczak wyjaśniła, różnica polega na tym, że w całym planie odnowy 
miejscowości  Biała  był  „rozsiany”  punkt  o  nazwie   "7.  Cele  i  charakterystyka 
obszarów  o szczególnym znaczeniu zaspakajania potrzeb mieszkańców ". Mieliśmy 
uwagę   z  Urzędu  Marszałkowskiego,  że  musi  to  być  wydzielone   z  całości,  że 
zebranie  wiejskie  musi  to  zaakceptować   a  Rada  Miejska  wprowadzi  zmianę. 
W Urzędzie  Marszałkowskim  uznano, że nie idziemy poprzez zmianę  do planu 
odnowy miejscowości  tylko  poprzez    nową  uchwałę, która powinna uchylać tą 
poprzednią i  tak jest -  uchyla,  ponieważ traci moc  w § 2 ta uchwała z 7 maja 2012 r 
w sprawie zatwierdzenia  Planu Odnowy Miejscowości Biała gmina Trzcianka na lata 
2012-2019 i   punkcie 8  str. 24  ta zmiana jest zawarta. 

Komisja  Spraw Społecznych w dniu 12.07.2012r pozytywnie zaopiniowała projekt  
uchwały  przez aklamację.

c) projekt uchwały  w sprawie   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego zawarcia umowy dzierżawy;

Komisja  Spraw Społecznych w dniu 12.07.2012 r pozytywnie zaopiniowała projekt  
uchwały w głosowaniu : Za-2, przeciw-0, wstrzymało się - 1.

d) projekt uchwały  w sprawie  upoważnienia kierownika Miejsko -Gminnego 
Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Trzciance  do  prowadzenia  postępowania 
w  sprawach  przyznawania  świadczeń  pomocy  materialnej  o  charakterze 
socjalnym. 
Pani G. Kasperczak wyjaśniła, że powstał  w Urzędzie nowy Referat  ds. Oświaty 
i  Nadzoru Finansowego  i   chcąc  sprostać  wyzwaniu  nowego  referatu   jest 
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możliwość    aby  te   zadania   realizował   MGOPS,  tym bardziej,  że  przyznając 
stypendia  i   tak     korzysta się  z  informacji  MGOPS.  To  są  zadania  bez 
dodatkowych etatów.

          Komisja  Spraw Społecznych w dniu 12.07.2012r pozytywnie zaopiniowała projekt
           uchwały w głosowaniu : Za-3, przeciw-0, wstrzymało się- 0.

Ad 5)   Sprawy wniesione do komisji.

Przewodniczący komisji   zaproponował   członkom komisji   aby wykonali    jako 
Komisja   Spraw Społecznych z udziałem jednego radnego spoza komisji,  odcinek 
drogi ok. 18 m2    do domu pana Grabowskiego. Koszt  wykonania tej drogi  wynosi 
2 tys zł.   Dodał,  że uzyskał  sponsora na 50% tej kwoty i  chciałby aby pozostałą 
kwotę  pokryła  komisja  tj.  po  200  zł  na  osobę.  Członkowie  komisji   obecni   na 
komisji, zgodzili się na tę  propozycję.

Ad 6) Wnioski   komisji.

Wniosków  nowych  nie  wniesiono.

    Ad 7)  Zamknięcie posiedzenia.

W  związku  z   wyczerpaniem  porządku posiedzenia,  Przewodniczący   komisji 
podziękował  wszystkim  za  udział  i  zamknął  posiedzenie. 

       

 Protokolant   Przewodniczący Komisji

                Danuta  Komarnicka                    Edward Joachimiak 
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