Protokół Nr 31/2013
z posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej
w dniu 30 sierpnia 2013 roku.

Obecni: wg. listy obecności.
Porządek posiedzenia:
1. Wizytacja placówek szkolnych przed rozpoczęciem roku szkolnego 2013/2014
- komisja wyjazdowa.
2. Sprawy bieżące.
Obradom przewodniczył Pan Kazimierz Mierzejewski – Przewodniczący Komisji
Infrastruktury Społecznej, który przywitał Pana Łukasza Jastrzembskiego - Burmistrza
Leśnicy, Panią Agnieszkę Nowak – Kierownika Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy
oraz członków komisji.

Ad. pkt 1
Pan Kazimierz Mierzejewski poinformował, iż celem posiedzenia jest wizytacja placówek
szkolnych przed rozpoczynającym się rokiem szkolnym 2013/2014 tj. Zespołów SzkolnoPrzedszkolnych w Zalesiu Śl. i Raszowej oraz Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum
w Leśnicy pod kątem przygotowania organizacyjnego, zabezpieczenia kadry pedagogicznej,
stanu przygotowania dowozu uczniów oraz przeprowadzonych remontów.
Następnie zwrócił się z zapytaniem w sprawie zagospodarowania terenu pod boisko sportowe
dla Szkoły Podstawowej w Raszowej.
Burmistrz Jastrzembski wyjaśnił, iż w tym celu gmina ubiegała się o dofinansowanie
ze środków zewnętrznych jednak po formalnej ocenie wniosku przedmiotowe zadanie nie
zostało zakwalifikowane do udzielenia wsparcia.
W związku z powyższym w dniu 26 sierpnia br. uchwałą Rady Miejskiej zwiększono wydatki
budżetu gminy w dziale 926 kultura fizyczna o kwotę 2 000,00 złotych celem przygotowania
wniosku o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę
Centrum Sportowego w Raszowej.

Następnie Burmistrz poinformował, iż w okresie wakacji na terenie obiektu szkolno –
przedszkolnego w Zalesiu Śl. rozpoczęto realizację zadania inwestycyjnego polegającego na
wymianie instalacji c.o i ciepłej wody użytkowej.
Następnie Pan Kazimierz Mierzejewski

zwrócił się z zapytaniem w sprawie ruchów

kadrowych w placówkach oświatowych.
Pani Agnieszka Nowak wyjaśniła, iż w tej sprawie również były zapytania ze strony
Ministerstwa Oświaty jednak

w naszych placówkach nie było zwolnień. Od miesiąca

września br. dwóch nauczycieli korzysta z urlopu na poratowanie zdrowia i w te miejsca
zatrudniono nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami na okres zastępstwa.
Pan Teodor Jahn nadmienił, iż od września br. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące
odpłatności za placówki przedszkolne. W związku z powyższym zwrócił się z zapytaniem
czy oszacowane zostały zmiany w dochodach gminy z tego tytułu.
Pani Agnieszka Nowak wyjaśniła, iż na obecną chwilę nie zostały wyszacowane, ponieważ
rok szkolny się jeszcze nie zaczął i dopiero po zgłoszeniu się wszystkich zapisanych dzieci
i miesiącu

pobierania odpłatności można będzie

prawidłowo oszacować zmiany w

dochodach.
Ponadto dodała, iż w przeciągu roku gmina jest zobowiązana do wprowadzenia nowej
uchwały w sprawie odpłatności za przedszkola ponad podstawę programową wychowania
przedszkolnego, która będzie dostosowana do obowiązujących przepisów. Zgodnie z zapisami
obowiązującej ustawy od przyszłego roku szkolnego, gmina będzie zmuszona ponosić
odpłatności za dzieci, które będą uczęszczały do przedszkoli poza swoją gminą. Ponadto
dodała, iż weszły w życie nowe przepisy, zobowiązujące samorządy do zabezpieczenia miejsc
w przedszkolach i innych formach, dla dzieci zamieszkujących na obszarze gminy w wieku
od 3-6 lat. Przepisy zobowiązują do zabezpieczenia miejsc od IX 2015 dla dzieci 4-letnich i
od IX 2017 dla dzieci 3-letnich.
Następnie Pan Teodor Jahn zapytał czy w związku z zakończoną realizacją programu
pn. „Gmina Leśnica

przyjazna przedszkolakom” finansowanego ze środków Unii

Europejskiej planuje się rozwinięcie oferty przedszkolnej w podobnym zakresie.
Pan Burmistrz wyjaśnił, iż finansowo gmina nie jest w stanie prowadzić tak szerokiej oferty
jak podczas realizacji projektu.
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Informację opisową z wizytacji

placówek oświatowych sporządził Pan Kazimierz

Mierzejewski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Społecznej.
Przedmiotowa informacja stanowi załącznik do protokołu.
Protokołowała:
Gizela Ploch
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