Protokół nr 19/2020
z posiedzenia Komisji Oświaty i Zdrowia Rady Gminy Mierzęcice z dnia 23.11.2020 r.
Rozpoczęcie: godz. 12.05
Zakończenie: godz. 13.15
Porządek posiedzenia:
1. Przedstawienie informacji na temat wyników nauczania oraz wyników egzaminów
zewnętrznych w szkołach podstawowych
2. Opiniowanie budżetu z zakresu działalności komisji na 2021 rok.
3. Sprawy różne.
Obecni Radni:
Katarzyna Burczyk
Bożena Jach
Monika Dyraga
Emilia Krzyżanowska
Robert Małecki (od godz. 12.25)
Przemysław Paszewski
Zbigniew Feliszewski
Grzegorz Podlejski – Wójt Gminy Mierzęcice
Iwona Kłys – Zastępca Wójta Gminy Mierzęcice
Agnieszka Frączek – Skarbnik Gminy Mierzęcice
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji, Katarzyna Burczyk, powitała Radnych
i Gości oraz przedstawiła porządek posiedzenia
1. Iwona Kłys poinformowała, że radni otrzymali raport na temat wyników nauczania
oraz wyników egzaminów zewnętrznych w szkołach podstawowych. Przewodnicząca
Komisji Oświaty zaprosiła do zadawania pytań.
W opinii Bożeny Jach zastrzeżenie budzi mała ilość dzieci uczęszczających do niektórych
klas. Emilia Krzyżanowska dopytała o ilość osób zdających język niemiecki.
Odp.: W ubiegłym roku język niemiecki zdawała jedna osoba.
Emilia Krzyżanowska wyraziła zaniepokojenie w związku z niewielką ilością uczniów
przypadających na jeden etat nauczycielski. W Szkole Podstawowej w Toporowicach na
jednego nauczyciela przypada zaledwie troje uczniów.
W odpowiedzi Iwona Kłys podała, że tej sytuacji nie sposób obecnie zmienić. Dodała,
że niektórzy są zatrudnieni na niepełne etaty.
Bożena Jach zapytała, czy oprócz zajęć rewalidacyjnych w szkole w Toporowicach są
zatrudnieni inni fachowcy.
Odp.: szkoła ta zatrudnia całe spektrum nauczycieli, w zależności od orzeczeń.
Emilia Krzyżanowska zapytała ilu nauczycieli otrzymało jednorazowy dodatek uzupełniający.
Odp.: Dodatek uzupełniający otrzymali wszyscy nauczyciele dyplomowani.
Agnieszka Frączek wyjaśniła, że w przypadku dodatku uzupełniającego brane są pod uwagę
wszystkie czynniki: nadgodziny, odprawy emerytalne. Sam dodatek oblicza się na podstawie
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algorytmu. Kwota wypłacana jest uśredniona i każdy nauczyciel danego stopnia zawodowego
otrzymuje dodatek w tej samej wysokości, proporcjonalnie do etatu.
2.Skarbnik Gminy przedstawiła plan budżetu gminy na rok 2021 w zakresie oświaty
i zdrowia.
Pytania: Brak
Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie.
W głosowaniu jawnym
6 radnych głosowało za pozytywnym zaopiniowaniem budżetu
0 radnych głosowało przeciw
1 osoba wstrzymała się od głosu.
3. Skarbnik Gminy zapowiedziała, że w sprawach subwencji oświatowej planowane
spotkanie Komisji Wspólnej w terminie po 10 grudnia.
Przemysław Paszewski zapytał o plany dotyczące Szkoły Podstawowej w Toporowicach,
w której obecnie jest tylko druga i trzecia klasa oraz oddział przedszkolny.
Wójt Gminy zaznaczył, że decyzja znajduje się w rękach radnych. Próby zamykania różnych
szkół były już podejmowane, potem radni się wycofywali z głosowania. Gminie brakuje
środków na utrzymanie takiej dużej liczby szkół. W temacie nie ma jednomyślności.
Dofinansowanie w tym subwencje oświatowe są niewystarczające na finansowanie oświaty.
Skarbnik Gminy dodała, że obecnie każdy samorząd boryka się z trudną sytuacją finansową,
a rok 2021 będzie jednym z najtrudniejszych pod tym względem.
Wójt Gminy powrócił to tematu odbioru odpadów komunalnych. Waga kontrolna jest
w trakcie budowy w ramach projektu rozbudowy i wyposażenia PSZOK w gminie. Jednak
firma Remondis już na poziomie przetargu kwestionuje wysokość kar związanych
z kontrolowaniem. W warunkach przetargu zapisano, że pojazd musi być zważony przed i po
zebraniu odpadów. Remondis odwołał się do KIO odnośnie wysokości kar za niezważenie
pojazdu i wygrał.
Bożena Jach poddała w wątpliwość, że każdy mieszkaniec produkuje średnio 8,5 kg śmieci
tygodniowo. Zapytała, czy w kontekście utrzymywania nierentownych szkół były
prowadzone badania związane z potrzebami mieszkańców. Kilka lat temu w Nowej Wsi
zlikwidowano podstawówkę ale w zamian powstało gimnazjum, a po ostatniej reformie
szkolnictwa przedszkole i żłobek. Zaproponowała uruchomienie w gminie jeszcze jednego
przedszkola i żłobka.
Wójt odpowiedział, że takie badania były przeprowadzane. Wielu mieszkańców deklarowało
w nich, że ich dzieci zostaną posłane do określonej szkoły, jednak przed rozpoczęciem roku
zmieniali zdanie. Żeby otworzyć żłobek lub przedszkole, budynek musi spełniać określone
wymogi. Poza tym, by móc to zrobić, trzeba zamknąć szkołę, a do tego potrzebna jest opinia
Kuratorium.
Przemysław Paszewski zaproponował opublikowanie ankiety dla mieszkańców z pytaniem,
co sądzą o zamknięciu i czego by oczekiwali w zamian.
Skarbnik Gminy zaznaczyła, że doświadczenie pokazuje, że mieszkańcy nie uczestniczą
masowo w tego rodzaju debatach.
Robert Małecki podkreślił, że powstanie żłobków i przedszkoli spowoduje wzrost
atrakcyjności gminy.
Bożena Jach przekazała, że mieszkańcy gminy skarżą się na brak sklepów
wielkopowierzchniowych.
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Wójt: wyraził zdanie, że nie ma wpływu na otwieranie sklepów i określił, że być może nasza
gmina nie jest atrakcyjna dla tego rodzaju biznesu.
Robert Małecki zaznaczył, że trzeba też myśleć o mniejszym biznesie. Otwarcie dyskontu
spowoduje upadek wielu sklepików.
Bożena Jach zwróciła uwagę, że przede wszystkim należy myśleć o wszystkich
mieszkańcach.
Wójt Gminy wyraził zaniepokojenie wzrastającymi kosztami dotacji do transportu
publicznego. Dotacja ta wzrosła o około milion złotych.
Robert Małecki podkreślił, że mieszkańcy ubolewają nad tym, że upadł targ.
Przemysław Paszewski odpowiedział, że to wina pandemii.
Monika Dyraga zaapelowała, by w kwestii restrukturyzacji oświaty w gminie podjąć
stanowcze kroki racjonalizujące.
Przemysław Paszewski zasugerował, by mieszkańcom sołectw, w których mogłyby zostać
zlikwidowane szkoły zaoferować dowóz dzieci do szkoły.
Iwona Kłys zaznaczyła, że takie próby były podejmowane m.in. w Toporowicach żaden
z rodziców nie skorzystał z oferty.
Robert Małecki zapytał, czy wielu nauczycieli utraci miejsce pracy.
Wójt odpowiedział, że ci którzy przyjeżdżają na pojedyncze zajęcia na pewno utracą pracę.
Pozostali niekoniecznie.
Wobec braku kolejnych uwag i wyczerpaniu porządku obrad przewodnicząca zamknęła
posiedzenie.

Sekretarz Komisji

Przewodnicząca Komisji

Zbigniew Feliszewski

Katarzyna Burczyk
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