PROTOKÓŁ Nr 18/2016/INF
z posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej
w dniu 29 sierpnia 2016 roku

Obecni: wg. listy obecności.
Porządek posiedzenia:
1. Stanowisko komisji dotyczące projektów uchwał:
– zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy,
- zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy,
- w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu
obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi.
2. Wizytacja placówek oświatowych przed rozpoczęciem roku szkolnego 2016/2017.
3. Sprawy bieżące.
Posiedzeniu przewodniczył Pan Kazimierz Mierzejewski – Przewodniczący Komisji
Infrastruktury Społecznej, który powitał Panią Agnieszkę Nowak – kierownika Gminnego
Zarządu Oświaty w Leśnicy, Pana Łukasza Jastrzembskiego – Burmistrza Leśnicy oraz
członków komisji. Następnie przystąpiono do realizacji porządku obrad.

Ad. pkt 1
Pani Agnieszka Nowak – Kierownik Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy poinformowała,
iż na podstawie obowiązujących przepisów prawnych tj. ustawy o systemie oświaty zespoły
obsługi ekonomiczno – administracyjnej oraz podobne jednostki organizacyjne, powoływane
przez jednostki samorządu terytorialnego mogą funkcjonować tylko do końca 2016 roku.
Nadmieniła, iż dotychczas organy prowadzące szkoły i placówki mogły na podstawie art.
5 ust. 9 ustawy o systemie oświaty tworzyć jednostki obsługi ekonomiczno – administracyjnej
szkół i placówek, a ich celem było wykonanie zadań organu prowadzącego, w szczególności
zapewnienia obsługi administracyjnej, finansowej oraz organizacyjnej określonych szkół lub
placówek. Sytuacja uległa zmianie wraz z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy
o samorządzie gminnym oraz niektórych ustaw z dnia 25 czerwca 2015 roku. Przedmiotowa
nowelizacja ustanowiła bowiem możliwość prowadzenia przez jednostki samorządu
terytorialnego wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej między innymi

jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz gminnych,
powiatowych lub wojewódzkich instytucji kultury. W związku z powyższym podkreśliła, iż na
podstawie art. 48 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych
innych ustaw z dnia 25 czerwca 2015 roku, obecnie funkcjonujące zespoły obsługi
ekonomiczno – administracyjnej szkół i placówek mogą funkcjonować na dotychczasowych
obowiązujących zasadach do końca 2016 roku.
Od 1 stycznia 2017 roku obsługa wyżej wymienionych szkół i placówek może być prowadzona
w ramach wspólnej obsługi przez jednostkę obsługującą.
W związku z powyższym Pani Agnieszka Nowak przedstawiła członkom komisji stosowne
projekty uchwał w tym zakresie tj.
– zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy,
- zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy,
- w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu
obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi.
przedmiotowym zakresie.
Pani Nowak podkreśliła, iż przywołane wyżej projekty uchwał zostały dostosowane do
wymaganych w tym zakresie przepisów prawnych.

Natomiast Gminny Zarząd Oświaty

w Leśnicy nadal będzie funkcjonował na dotychczasowych zasadach, a zakres wykonywanych
obowiązków również nie ulegnie zmianie.
Pan Teodor Jahn zapytał czy w związku z powyższym Gminny Zarząd Oświaty będzie
realizował swoje zadania w ramach Centrum Usług Wzajemnych.
Pan Łukasz Jastrzembski – Burmistrz Leśnicy wyjaśnił, iż obecnie Gminny Zarząd Oświaty
w Leśnicy funkcjonuje na podstawie zapisów ustawy o systemie oświaty, a wprowadzone
zmiany w ustawie o samorządzie gminnym mają usprawnić pracę samorządów pod kątem
zarządzania w placówkach oświatowych. W związku z powyższym stworzono możliwość
prowadzenia wspólnej obsługi w ramach Centrum Usług Wzajemnych i w naszym przypadku
wykorzystano tę możliwość do centralnego zarządzenia oświatą. Nadmienił, iż

sposób

funkcjonowania Gminnego Zarządu Oświaty jest właściwy i nadal zostanie zachowany na
dotychczasowych

zasadach.

Do

aktualnych

przepisów

należało

dostosować

samą

dokumentację związaną z funkcjonowaniem tej jednostki.
Członkowie komisji Infrastruktury Społecznej po wysłuchaniu wyjaśnień w tym temacie
pozytywnie zaopiniowali przedłożone projekty uchwał nie wnosząc do ich treści żadnych uwag.
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Następnie Pan Kazimierz Mierzejewski zwrócił się z zapytaniem w temacie dotyczącym zmian,
które planuje się w reformie oświatowej, a mianowicie reorganizacji placówek oświatowych
(likwidacji gimnazjów). Zapytał jak temat ten będzie się przedstawiał w naszej gminie jeżeli
chodzi o bazą lokalową oraz kadrę pedagogiczną Publicznego Gimnazjum w Leśnicy.
Burmistrz Jastrzembski wyjaśnił, iż w chwili podjęcia decyzji o likwidacji gimnazjów nastąpi
likwidacja stanowiska dyrektora w placówce. Następnie poinformował, iż na dzień dzisiejszy
na terenie gminy Leśnica funkcjonują trzy szkoły podstawowe z nauczaniem sześcioletnim oraz
publiczne gimnazjum z nauczaniem trzyletnim. Zgodnie z przygotowywanymi zmianami, które
mają wejść w życie w roku 2017 mają funkcjonować szkoły ośmioletnie powszechne.
W związku z powyższym gmina ma do rozpatrzenia dwie możliwości, a mianowicie: albo nadal
będą funkcjonowały trzy Szkoły Podstawowe tj. w Zalesiu Śląskim, Raszowej i Leśnicy. W tej
sytuacji Szkoła Podstawowa w Leśnicy będzie dysponowała dwoma budynkami tj. budynkiem
Szkoły Podstawowej i budynku gimnazjum, który będzie oddziałem zamiejscowym tej szkoły.
W tym oddziale byłaby realizowana nauka uczniów klas siódmej i ósmej z terenu całej gminy.
W tym miejscu podkreślił jednak, iż nierozsądnym byłoby prowadzenie zajęć lekcyjnych tylko
dla sześciu klas na przykład w szkole podstawowej w Zalesiu Śląskim z uwagi na poniesione
koszty finansowe związane z remontem przedmiotowego obiektu tj. remont budynku,
przebudowa ogrzewania na pompy ciepła. Natomiast drugim rozwiązaniem jest prowadzenie
zajęć dla wszystkich klas tj. od pierwszej do ósmej w każdej szkole podstawowej.
To rozwiązanie byłoby z korzyścią dla uczniów, którzy będą mogli kształcić się w jednej
placówce przez osiem lat. Wówczas będzie mniejszy koszt utrzymania budynku w stosunku
do liczby dzieci. Jednocześnie burmistrz podkreślił, iż tym samym pojawi się temat pustego
budynku gimnazjum. Następnie podkreślił, iż z uwagi na poszukiwanie nowej lokalizacji na
potrzeby funkcjonowania urzędu były prowadzone rozmowy z powiatem strzeleckim w celu
przejęcia części budynku SOSW. W wyniku tychże rozmów powiat zaproponował gminie
wykupienie części przedmiotowego budynku. To rozwiązanie wymagałoby od gminy
zaangażowania bardzo dużych środków finansowych tj. na zakup obiektu oraz jego
dostosowanie do funkcji administracyjnych. Ponadto poinformował, iż po ukazaniu się
informacji o planowanej reformie systemu oświaty zakładającej między innymi likwidację
gimnazjów zaprzestano dalszych procedur w tym zakresie bowiem rozważa się adaptację
obecnego budynku gimnazjum na siedzibę urzędu miejskiego. Stwierdził, że obiekt gimnazjum
jest stosunkowo nowym obiektem, a koszty przystosowania go do potrzeb administracji
samorządowej nie byłyby tak wysokie jak w przypadku zakupu i adaptacji części budynku
3

SOSW w Leśnicy. Następnie podkreślił, iż na podjęcie decyzji w tej sprawie jest jeszcze rok,
ponieważ od 2017 roku będzie widomo, czy obecny sześcioklasista będzie kontynuował naukę
w swojej szkole, czy też będzie uczęszczał do gimnazjum. Ponadto dodał, iż w tym celu
pozostaje kwestia przeanalizowania warunków lokalowych w stosunku do liczby dzieci.
Pani Nowak poinformowała, iż jeżeli chodzi o warunki lokalowe pomieszczeń klasowych
przyszłych uczniów ośmioletniej szkoły powszechnej to wydaje się, iż dzieci powinny się
pomieścić w szkołach podstawowych. Zaznaczyła, iż pod względem organizacyjnym w Szkole
Podstawowej w Leśnicy nic się nie zmieniło. Natomiast w Szkole Podstawowej w Zalesiu
Śląskim wydzielono część budynku na przedszkole lecz równocześnie byłe mieszkanie
woźnego zaadaptowano na potrzeby szkoły. Ponadto dodała, iż liczebność tych klas będzie
niewielka tj. w stanie przybliżonym dla klas obecnych.

Następnie głos zabrał Pan Teodor Jahn, który poruszył temat dotyczący subwencji oświatowej
na obecny rok szkolny tj. 2016/2017. Zwrócił uwagę, iż obecnie brak jest uczniów klas
pierwszych, ponieważ dzieci te zostały jeszcze rok w przedszkolu, a subwencja pomiędzy
uczniem w szkole i przedszkolu jest zróżnicowana tj. wynosi minimum od pięć do sześć tysięcy
złotych mniej na jedno dziecko. W związku z powyższym zapytał czy została już przygotowana
wstępna analiza wyliczeń w tym temacie tj. o ile środków mniej otrzyma gmina w związku z tą
zmianą.
Pani Nowak wyjaśniła, iż na ten rok szkolny tj. 2016/2017 subwencja oświatowa została
naliczona według danych na dzień 30 września ubiegłego roku. Natomiast dane pod kątem
obecnej liczby dzieci będą brane pod uwagę przy naliczaniu subwencji na przyszły rok.
W związku z powyższym, aby otrzymać należną subwencję oświatową na przyszły rok szkolny
należy do końca miesiąca września br. złożyć nowe sprawozdanie w systemie. Ponadto
podkreśliła, iż rozporządzenie które reguluje pozostałe wagi ukazuje się co roku w miesiącu
grudniu i dlatego nie potrafi sprecyzować jaka będzie ich wielkość. Z wyliczeń, które
przeprowadziła na podstawie obecnej liczby dzieci oraz wag ustalonych na rok 2016, wynika,
iż subwencja na rok 2017 będzie około pół miliona złotych mniejsza. Ponadto dodała, iż
Ministerstwo Edukacji Narodowej może zmienić kwotę bazową, która jest przelicznikiem do
wszystkich wag, a także może zmienić wagi, dlatego wyliczenia są jedynie symulacją i mogą
się zmienić.
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Pan burmistrz dodał, iż otrzymywana subwencja jest uzależniona od ilości dzieci w szkołach
i z uwagi na fakt, że sześciolatki nie pójdą w tym roku do pierwszej klasy będzie mniej dzieci
w szkołach. Natomiast w przyszłym roku szkolnym sytuacja ulegnie zmianie z uwagi na
większą liczbę dzieci w klasach pierwszych.
Pan Kazimierz Mierzejewski zwrócił uwagę, iż po wprowadzeniu reformy oświatowej szkoły
będą obsługiwały osiem roczników. W związku z powyższym zapytał co z kadrą pedagogiczną.
Burmistrz Jastrzembski wyjaśnił, iż niedawno uczestniczył w posiedzeniu Komisji Samorządu
Terytorialnego i Polityki Regionalnej w Warszawie, którego uczestnikiem była również
Minister Edukacji Narodowej Pani Anna Zalewska. Wspólnie z innymi przedstawicielami
samorządów lokalnych wnioskował o stopniowe wdrażanie nowej reformy tak, aby skutki były
jak najmniej odczuwalne dla samorządów oraz nauczycieli. Ponadto dodał, iż spora ilość
nauczycieli trafi do szkół powszechnych, ale czy wszyscy znajdą zatrudnienie pozostaje
pytaniem otwartym.
Następnie Pan Kazimierz Mierzejewski zapytał o losy hali sportowej przy Publicznym
Gimnazjum w Leśnicy w przypadku, gdy zostanie wdrożona reforma oświatowa.
Pan Burmistrz wyjaśnił, iż przedmiotowy temat jest sprawą do dalszej dyskusji. Podkreślił, iż
jest to obecnie największa sala sportowa w gminie do dalszego użytkowania.
Ponadto Pan Kazimierz Mierzejewski zwrócił się z zapytaniem dotyczącym infrastruktury
sportowej przy Szkole Podstawowej w Raszowej.
Pan Burmistrz Jastrzembski wyjaśnił, iż zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną na
budowę boiska przy Szkole Podstawowej w Raszowej gmina czyni starania w kierunku
dofinansowania

przedmiotowego

przedsięwzięcia

ze

środków

Ministerstwa

Sportu

w Warszawie.
Pan Teodor Jahn nawiązując do wypowiedzi Pana Mierzejewskiego podkreślił, iż sytuacja
bazy sportowej w Szkole Podstawowej w Raszowej jest trudna i najgorsza w stosunku do
pozostałych placówek szkolnych. W związku z czym temat budowy boiska jest sprawą pilną.
Rozumie, że szanse otrzymania dofinansowania są ograniczone. Być może należy podjąć
decyzję o sfinansowaniu przedmiotowej inwestycji z własnych środków jak w przypadku
innych obiektów sportowych w gminie, ponieważ nie należy odkładać tej sprawy
w nieskończoność.
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Ponadto Pan Teodor Jahn poruszył temat dowozu dzieci do szkół. Podkreślił, iż zajęcia lekcyjne
w Szkole Podstawowej w Raszowej rozpoczynają się już o godzinie 7:30 a rodzice dzieci
z Krasowej wnioskowali o zmianę godzin tj. aby rozpoczynały się później. W związku
z powyższym miała nastąpić zmiana godzin dowozów. Czy w tym celu zostały podjęte
jakiekolwiek działania.
Pani Nowak wyjaśniła, iż przedmiotowa sytuacja jest podyktowana dowozem uczniów do
Publicznego Gimnazjum w Leśnicy i Publicznego Przedszkola w Raszowej jednym autobusem,
więc nie da się w inny sposób zorganizować dowozu.
Pan Burmistrz Jastrzembski wyjaśnił, iż przedmiotowy temat był poruszony na spotkaniu
wiejskim w sołectwie Krasowa, gdzie rodzice wnioskowali o zmianę rozpoczęcia zajęć
lekcyjnych nieco później z powodu, iż dzieci muszą zbyt wcześnie udać się na przystanek.
Jednak z uwagi, iż uczniów z tego kierunku gminy tj. miejscowości Krasowa jest mniej to są
dowożeni jednym autobusem, dlatego nie ma czego zamieniać. Podkreślił, iż sytuacja zmieni
się diametralnie, kiedy będą funkcjonować szkoły ośmioklasowe.
Pan Teodor Jahn zaproponował w tej sytuacji, aby dzieci, które przyjadą do szkoły z Krasowej
i Łąk Kozielskich czekały na świetlicy do rozpoczęcia lekcji, które miałyby się zacząć później,
a dzieci miejscowe z Raszowej mogłyby przyjść do szkoły później i nie musiałyby tak wcześnie
wstawać.
Pani Nowak wyjaśniła, iż doskonale rozumie Pana Jahna jednak w tej sytuacji należałoby
otworzyć świetlicę i ponieść koszty jej funkcjonowania. Ponadto dzieci dowożone oraz ich
rodzice z pewnością nie chciałyby czekać codziennie na rozpoczęcie zajęć.
Poinformowała, iż placówka szkolna w Zalesiu Śląskim rozpoczyna zajęcia również o godzinie
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i dzieci przynależne do tej placówki też muszą wstać wcześniej. Tylko taka organizacja

dowozów jest racjonalna i ekonomiczna, a godziny rozpoczęcia pracy szkół są dostosowane do
dowozów tak, aby dzieci po przyjeździe do szkoły mogły zacząć zajęcia bez zbędnej zwłoki.

Ad. pkt 2
Informację opisową z realizacji punktu drugiego porządku obrad przygotował Pan Kazimierz
Mierzejewski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Społecznej. Przedmiotowa informacja
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Ad. pkt 3
Nie poruszono innych spraw.
Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:
Gizela Ploch
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