Protokół Nr 33/2013
z posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej
w dniu 21 października 2013 roku
Obecni: wg. listy obecności.
Porządek posiedzenia:
1. Funkcjonowanie zespołów szkolno-przedszkolnych w Zalesiu Śląskim i Raszowej.
Koszty utrzymania i odpłatność za przedszkola.
2. Przedstawienie projektu graficznego „Witaczy”.
3. Sprawy bieżące.
Posiedzeniu 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
Pani Agnieszka Nowak – Kierownik Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy na samym
początku

nawiązała do tematu, który był m.in. przedmiotem obrad ostatniej sesji, a

mianowicie sprawa dotyczyła kosztów wywozu śmieci w placówkach oświatowych.
Pani Nowak w formie tabelarycznej przedstawiła informację na temat kosztów jakie placówki
ponosiły od początku roku tj. od miesiąca stycznia do czerwca br. oraz koszty jakie uiszczają
od miesiąca lipca br. tj. po zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Podkreśliła,

iż

ostateczny

obraz

przedmiotowych

kosztów

pokazano

w

dwóch

podsumowaniach tj. koszt w miesiącu przed wejściem ustawy – kwota 471,17 złotych oraz
koszt miesięczny po wejściu ustawy kwota 1727,33 złotych.
Ponadto poinformowała, iż w okresie wakacyjnym placówki szkolne zmieniają deklaracje,
żeby opłaty były niższe bądź zerowe.
Pan Teodor Jahn podkreślił, iż jest to znaczny wzrost kosztów lecz został podyktowany
zmianami przepisów prawnych.
Następnie Pani Nowak przedstawiła informację na temat otrzymanej dotacji przedszkolnej za
okres IX-XII 2013 rok oraz informację dotyczącą szacunkowej dotacji dla przedszkoli na rok
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przyszły. Do ustaleń wyliczenia dotacji na rok 2014 uwzględniono kwotę ustawową oraz
liczbę dzieci z systemu informacji oświatowej. Informacja stanowi załącznik do protokołu.
Burmistrz Jastrzembski dodał, iż w planie budżetu państwa jest określona stawka za dziecko
i zgodnie z tym planem gmina na 2014 rok powinna otrzymać 260.820,00 złotych. Kwota
dotacji jest wyższa aniżeli strata wynikająca z obniżenia stawki za pobyt powyżej pięciu
godzin do 1 złotego. Ponadto poinformował, iż kwota która wpłynęła do budżetu gminy z
tytułu odpłatności za przedszkola przez rodziców stanowiła 3% realnych kosztów
funkcjonowania przedszkoli w gminie Leśnica.
Pan Teodor Jahn podkreślił, iż faktycznie dochody z tytułu odpłatności za przedszkola są
bardzo niskie w stosunku do planu. W związku z powyższym zapytał czy zakładano, iż więcej
dzieci będzie korzystało z pobytu w przedszkolu powyżej pięciu godzin. Podkreślił, iż
w przedszkolu dochody z tytułu opłat są niższe niż szacowano.
Burmistrz Jastrzembski wyjaśnił, iż wykonanie planu jest niskie z uwagi na to, że szacunek
dochodów do projektu budżetu został zawyżony.
Następnie Pani Nowak przedstawiła i omówiła informację dotyczącą:
-

kosztów poniesionych w ramach funkcjonowania zespołu szkolno-przedszkolnego w

Zalesiu
Śląskim w okresie od IX 2012 r. do VIII 2013 r. w stosunku do lat 2010/2011 i 2011/2012,
- kosztów poniesionych w ramach funkcjonowania zespołu szkolno-przedszkolnego
w Raszowej w okresie od IX 2012 r. do VIII 2013 r. w stosunku do lat 2010/2011 i
2011/2012,
- kosztów poniesionych na funkcjonowanie Publicznego Przedszkola w Zalesiu Śląskim
z oddziałem zamiejscowym w Lichyni w roku szkolnym 2012/2013 w stosunku do lat
2011/2011 i 2011/2012,
- kosztów poniesionych na funkcjonowanie Publicznego Przedszkola w Raszowej w roku
szkolnym 2012/2013 w stosunku do lat 2010/2011 i 2011/2012 z oddziałem zamiejscowym
w Łąkach Kozielskich.
Przedmiotowa informacja stanowi załącznik do protokołu.
Pani Nowak poinformowała, iż w przedstawionych wyliczeniach (koszty w rozbiciu na
poszczególne paragrafy) nie zostały odjęte koszty poniesione na remonty, ponieważ
występują paragrafy które zawierają w sobie różne koszty, na przykład paragraf 4170 zawiera
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koszty umów zleceń dot. remontów jak i innych – palenia w c.o., malowania, itp. Paragraf
4210 dotyczy zakupów materiałów do remontu oraz opału i wówczas trudno było by w tak
krótkim czasie wyodrębnić poszczególne koszty. Innym paragrafem jest paragraf 4220, który
dotyczy zakupu wyżywienia i funkcjonuje w przedszkolach od 2011 roku.
Ponadto podkreśliła, iż w każdym z przedstawionych wyliczeń jest pokazany łączny koszt
ucznia oraz koszt ucznia w oparciu o koszty wynagrodzeń i koszty rzeczowe.
Poinformowała, iż znaczny spadek kosztów jest widoczny w placówce przedszkolnej
w Raszowej, ponieważ zlikwidowany został oddział zamiejscowy w Łąkach Kozielskich.

Ponadto dodała, iż różnice w paragrafach wynagrodzeń wynikają z udzielanych urlopów na
poratowanie zdrowia, innych absencji oraz zmian w strukturze awansu zatrudnionych
nauczycieli, które znacząco wpływają na wynagrodzenia.
Burmistrz Jastrzembski podkreślił, iż niezaprzeczalne jest, iż widoczny jest duży spadek
wydatków związany z likwidacją jednej placówki tj. oddziału zamiejscowego w Łąkach
Kozielskich. Analizy porównawcze jednostek można dokonywać rocznie lecz sama analiza
kosztów związanych z mediami i płacami będzie zawyżona, ponieważ w roku późniejszym
przedmiotowe koszty są wyższe.
Pani Nowak podkreśliła, iż patrząc na konkretne przykłady funkcjonowania zespołów można
stwierdzić, iż w placówce w Zalesiu Śląskim widoczny jest znaczny spadek na płacach. Ma to
związek z tym, iż nauczyciel wychowania przedszkolnego łączy etat ze szkołą gdyż posiada
pełne kwalifikacje do nauczania języka angielskiego. Natomiast w jego miejsce wchodzą
nauczyciele szkoły realizując zajęcia w formie nadgodzin co jest finansowo korzystniejsze.
Ponadto nauczyciele posiadający nadgodziny w wymiarze co najmniej 4 godzin tygodniowo
są w stanie wypracować średnie wynagrodzenie „karciane” co z kolei wpływa na wypłacenie
dopłaty do średnich wynagrodzeń w niższej kwocie.
Podobne sytuacje mają miejsce w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Raszowej, gdzie często
godziny zastępstw w przedszkolu realizują nauczyciele szkoły oraz logopedię prowadzi
nauczyciel przedszkola ze stosownymi kwalifikacjami. Podkreśliła, iż mając zespoły można
w pełni wykorzystywać kadrę pedagogiczną, którą się dysponuje. Kolejnym plusem, który
uzyskano to plus organizacyjny tj. jeden dyrektor.
Pan Teodor Jahn podkreślił, iż jest zauważalny efekt finansowy.
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Następnie zapytał czy kwota bazowa dla nauczycieli uległa zmianie, czy też utrzymuje się na
poziomie roku ubiegłego.
Pani Nowak wyjaśniła, iż w tym roku nie było zmian wynagrodzeń nauczycieli.
Pan Kazimierz Mierzejewski zwrócił się z zapytaniem co zyskano przez powołanie zespołów.
Burmistrz odpowiedział, iż zasadnicza oszczędność wynikła w związku z likwidacją oddziału
zamiejscowego w Łąkach Kozielskich. Ponadto stworzono lepsze wykorzystanie istniejącej
bazy lokalowej, mniejszą

ilość dyrektorów oraz lepszą możliwość zarządzania kadrą

nauczycieli.
Pan Teodor Jahn zwrócił się z zapytaniem czy spływają już sygnały nt. zadań remontowych
do planowania przyszłorocznego budżetu. W tym miejscu zwrócił uwagę na potrzebę
wykonania parkingu przy Zespole w Raszowej oraz remontu sanitariatów w przedszkolu.
Burmistrz poinformował, iż obecnie jesteśmy na etapie zbierania informacji do projektu
budżetu gminy na przyszły 2014 rok.
Pan Kazimierz Mierzejewski reasumując omawiany temat podkreślił, iż można stwierdzić, iż
po utworzeniu zespołów szkolno-przedszkolnych zasadniczych różnic w kosztach utrzymania
nie stwierdza się. Jednak należy podkreślić, iż widoczny jest coroczny zysk przyłączenia
przedszkola w Łąkach Kozielskich do Raszowej. Duże natomiast występują zyski czasowe
związane z organizacją pracy poszczególnych placówek i efektywne wykorzystanie
pracowników zatrudnionych w tych placówkach.
W tym miejscu podkreślił, iż rada podjęła pozytywną decyzję łącząc te placówki.
Pan Piotr Garbacz zwrócił się z zapytaniem czy lokal przedszkolny w Raszowej jest
przystosowany do przyjęcia dzieci, gdyby weszły w życie przepisy dotyczące obniżenia
wieku przedszkolnego oraz jaką liczbę dzieci należy przewidzieć, że będzie korzystało z
przedszkola.
Pani Nowak wyjaśniła, iż takie analizy nie były przeprowadzane. Dotychczas zapewniano
miejsca dla wszystkich chętnych dzieci tj. w wieku od 2, 5 roku życia. Nie jest w stanie
przewidzieć ile dzieci będzie uczęszczało. Jeżeli ustawa wejdzie w życie tj. pół rocznika 2008
pójdzie do szkoły to miejsce na pewno będzie. Na dzień dzisiejszy obowiązek przedszkolny
to dzieci 5 i 6 – letnie.
Ponadto dodała, iż dotychczas nigdy nie brakowało miejsca w przedszkolu w Raszowej.
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Każde dziecko zgłoszone było przyjęte. Maksymalnie przedszkole może zmieścić 2 oddziały
tj. 50 dzieci.
Pan Teodor Jahn odniósł się do zapisu protokołu z dnia 30 sierpnia 2013 r., a mianowicie –
zwiększenia etatu dla sekretarki szkoły w związku ze zwiększeniem obowiązków po
powstaniu Zespołu. Prosił o rozwinięcie tematu.
Pani Nowak wyjaśniła, iż faktycznie taki temat był zgłoszony podczas pobytu komisji
w placówce. Natomiast do tej pory żaden wniosek w tej kwestii nie wpłynął. W trakcie
tworzenia Zespołu również były prowadzone rozmowy na temat personelu administracyjnego
lecz nie przewidywano żadnych zmian w tym zakresie.
Burmistrz Jastrzembski podkreślił, iż luźnie rzucona uwaga została zapisana w protokole
jednak nie przeniosła się na formalne działania w kierunku zwiększenia etatu dla sekretarki.
Pani Nowak nadmieniła, iż zniżka dyrektorska ustalona została w ten sposób aby pani
dyrektor mogła poświęcić czas na dodatkowe zadania wynikające z połączenia tych
placówek.

Ad. pkt 2
Pan Łukasz Jastrzembski – Burmistrz Leśnicy poinformował, iż temat „Witaczy” pojawił się
z dwóch względów, a mianowicie z uwagi na realizację budowy ścieżki rowerowej relacji
Leśnica-Zdzieszowice i potrzebę zdemontowania istniejącego „Witacza” oraz formalne
podpisanie układu partnerskiego z gminą Hirschaid. W związku z tym nastąpiła również
potrzeba uzupełnienia pozostałych „Witaczy” o nowe elementy graficzne. W związku
z powyższym na przedmiotowy cel

zabezpieczono w budżecie gminy środki w celu

wykonania zadania.
Firma przygotowała dwie wersje „Witacza” tj. z fundamentem betonowym wystającym ponad
powierzchnią ziemi i będzie dotyczyć „ Witaczy” w kierunku Raszowej, Lichyni i Góry
Św.Anny oraz „Witacza” bez fundamentów ponad powierzchnią ziemi i będzie dotyczyć
kierunku na Zdzieszowice.
Następnie przedstawił projekt graficzny „Witaczy”.
Pan Piotr Garbacz zwrócił uwagę czy istnieje możliwość podziału tablicy bądź wyznaczenia
wolnego miejsca tak, aby docelowo w przyszłości gdy zaistnieje potrzeba wkomponowania
nowej grafiki nie wymieniać całej tablicy.
Burmistrz Jastrzembski wyjaśnił, iż w jego opinii ilość partnerów jest wystarczająca.
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Pan Teodor Jahn zwrócił się z zapytaniem w sprawie kontaktów z gminą partnerską Carnes.
Burmistrz wyjaśnił, iż w sposób formalny gmina Leśnica ma podpisany układ partnerski z tą
gminą i sam kontakt jest realizowany za pośrednictwem poczty. Podkreślił również, iż jest to
najsłabszy kontakt.
Następnie Pan Teodor Jahn zwrócił się z zapytaniem czy fundamenty „Witacza” zostaną
nadal wykonane z kamienia wapiennego.
Burmistrz Jastrzembski wyjaśnił, iż istniejące fundamenty są obłożone kamieniem
wapiennym i zostaną wykorzystane do zamontowania na nich nowych tablic.
Pan Piotr Garbacz zwrócił się z zapytaniem w sprawie lokalizacji tablicy w m. Leśnica tj. czy
nie było innej możliwości aby przedmiotowy obiekt usytuować bliżej m. Leśnica.
Burmistrz wyjaśnił, iż poprzez wybudowanie ścieżki brak jest terenu do zlokalizowania
„Witacza” bliżej terenów zabudowanych.
Członkowie Komisji Infrastruktury Społecznej pozytywnie zaopiniowali przedstawiony
projekt graficzny „Witaczy” nie wnosząc uwag.

Ad. pkt 3
Pan Piotr Garbacz zasygnalizował, iż na terenie całej miejscowości Leśnica rozregulowane
zostały czujniki (sterowniki) oświetlenia ulicznego.
Burmistrz Jastrzembski odpowiedział, iż zgłoszony temat zostanie sprawdzony.
Następnie zwrócił się za zapytaniem w sprawie oświetlenia na ulicy Kozielskiej w Leśnicy.
Burmistrz Jastrzembski wyjaśnił, iż brak jest technicznych możliwości ustawienia opraw
w innym kierunku bez zamontowania nowej oprawy.
Pan Teodor Jahn zapytał czy w związku z podpisaną w miesiącu czerwcu umową z nowym
dostawcą energii, która miała wprowadzić oszczędności jest zauważalny spadek wydatków.
Burmistrz Jastrzembski stwierdził, iż jest taniej w stosunku do pierwszego półrocza 2013
roku.
Następnie Pan Teodor Jahn nawiązał do tematu wymiany opraw oświetleniowych.
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Burmistrz wyjaśnił, iż oprawy na terenie gminy zostały wymieniane około 10 lat wstecz. Nie
ma potrzeby wymiany tych opraw na LEDY z uwagi, iż obecne żarówki są 75 Watowe i są
energooszczędne. Ponadto zakup nowych lamp ledowych na dzień dzisiejszy byłby
ogromnym wydatkiem dla budżetu gminy.
Pan Kazimierz Mierzejewski zwrócił się z zapytaniem czy chodnik przy ulicy Kościuszki
w Zalesiu Śląskim zostanie wykonany z kostki betonowej czy też zostanie

utwardzony

asfaltem.
Burmistrz Jastrzembski wyjaśnił, iż przedmiotowy chodnik zostanie wykonany z kostki
betonowej grubości 8 cm.
Ponadto Pan Mierzejewski zwrócił się z zapytaniem w sprawie odtworzenia drugiej części
jezdni przy ulicy Kościuszki w Zalesiu Śląskim w związku z budową w tej miejscowości
kanalizacji sanitarnej.
Burmistrz wyjaśnił, iż powiat strzelecki w decyzji zmieniającej zrezygnował z odtworzenia
drogi w części nie objętej wykopem. Natomiast w zamian należy odtworzyć chodnik na całej
długości budowanej kanalizacji. W związku z powyższym powiat strzelecki będzie
partycypował w kosztach budowy przedmiotowego chodnika w wysokości około 50 procent
kosztów.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Gizela Ploch
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