Protokół nr 14.2018
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej
z dnia 10 stycznia 2018 roku
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej odbyło się w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy Chrząstowice w godzinach od 16.00 do 17.30.
Na stan 4 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyli wszyscy.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
1) Florian Ciecior – Wójt Gminy Chrząstowice;
2) Elżbieta Kaliszan – Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji
3) Grażyna Fila – Starszy Inspektor w Biurze Rady Gminy.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Porządek obrad:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję.
2. Sprawy bieżące.
3. Ustalenie planu pracy Komisji na 2018 rok.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy
Społecznej – Łukasz Nowak.
Ad. 1.
Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję w przedmiocie projektu uchwały w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy
Chrząstowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
Wyjaśnień w przedmiocie projektu uchwały udzieliła Kier. Elżbieta Kaliszan.
W wyniku przeprowadzonej dyskusji, Komisja nie wniosła uwag do projektu uchwały,
i zaopiniowała go pozytywnie, jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Projekt uchwały stanowi
załącznik nr 2 do protokołu.
Ad. 2.
Sprawy bieżące:
1. Komisja przeanalizowała informację dotyczącą funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej
w Chrząstowicach (załącznik nr 3 do protokołu), obejmującą dane w zakresie:
 podmiotów realizujących zadania biblioteki publicznej w gminie Chrząstowice,
 zatrudnienia,
 księgozbiorów,
 czytelnictwa,
 zwiedzania Regionalnej Izby Śląskiej w Dańcu,
 działań podejmowanych w celu zainteresowania czytelnictwem i jego rozwojem,
 oferty skierowanej do przedszkoli i szkół,
 inicjatyw kulturalnych, spotkań autorskich, wieczorów z ciekawą książką, konkursów
literackich, wystaw fotografii, czy malarstwa,
 inicjatyw i planów na rok 2018.
Opracowana informacja w wyczerpujący sposób wyjaśniła Komisji zagadnienia dotyczące
działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Chrząstowicach.
W toku prowadzonej dyskusji Zastępca Przewodniczącego Komisji – Rafał Bartek
zasugerował, aby w związku z przypadającą na rok 2018 setną rocznicą odzyskania przez Polskę
niepodległości, zaplanować w szkołach bądź poprzez Gminną Bibliotekę Publiczną
w Chrząstowicach wydarzenia, które przybliżą młodzieży historię zakończenia I Wojny
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Światowej, historię Górnego Śląska oraz zainteresują w przystępny sposób zlokalizowanymi na
terenie gminy pomnikami ofiar I Wojny Światowej.
Wójt – Florian Ciecior zapewnił, że sprawa przekazana zostanie do rozważenia dyrektorom
jednostek oświatowych na naradzie w miesiącu lutym br.
W zakresie drastycznego spadku liczby odwiedzin Regionalnej Izby Śląskiej w Dańcu,
Zastępca Przewodniczącego Komisji – Rafał Bartek zasugerował możliwość zwiedzania
zlokalizowanych na terenie gminy izb muzealnych (w tym: Regionalnej Izby Śląskiej w Dańcu,
prywatnej izby muzealno-kolekcjonerskiej p. Szwuger w Dębskiej Kuźni i młyna p. Hurek w
Dębskiej Kuźni) np. w ramach organizowanych wycieczek czy rajdów rowerowych lub
corocznych wyjazdów szkolnych danych klas.
2. Komisja zapoznała się z pismem Wójta Gminy Chrząstowice stanowiącym odpowiedź na pismo
radnego Łukasza Nowaka w sprawie uruchomienia linii autobusowej na trasie Suchy Bór –
Opole – Suchy Bór.
Uwzględniając przedstawioną przez przewoźników kalkulację cenową i konieczność
dofinansowania kursów autobusowych przez gminę Chrząstowice w kwocie ponad 50.000 zł
rocznie, a także mając na względzie dużą liczbę istniejących połączeń kolejowych, Wójt uznał
brak racjonalnych przesłanek do uruchomienia linii autobusowej na przedmiotowej trasie.
Pismo w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
3. Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję w przedmiocie pisma – petycji dyrektorki
Niepublicznego Żłobka „Suchoborek” w Suchym Borze w sprawie zwiększenia dotacji na
dziecko (załącznik nr 5 do protokołu) .
Komisja zapoznała się również z informacją Wójta dotyczącą przekazywania dotacji celowej
dla Niepublicznego Żłobka „Suchoborek” i dla Niepublicznego Przedszkola „Suchoborek”
w 2016 i 2017 r. (załącznik nr 6 do protokołu) oraz informacją dotyczącą wysokości dotacji dla
żłobków w innych gminach (załącznik nr 7 do protokołu).
W wyniku przeprowadzonej dyskusji oraz po analizie wysokości dotacji dla żłobków
w innych gminach, Komisja nie wyraziła zgody na zwiększenie dotacji celowej dla podmiotu
prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy na obszarze Gminy Chrząstowice.
4. Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie załatwienia skargi z dnia 12 grudnia 2017 r.
na działalność Wójta Gminy Chrząstowice.
Wyjaśnień w przedmiocie projektu uchwały udzielił Wójt – Florian Ciecior oraz St. Insp.
Grażyna Fila.
Komisja nie wniosła uwag do projektu uchwały. Stanowi on załącznik nr 8 do protokołu
Ad. 3.
Po przeprowadzeniu dyskusji Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej
przyjęła jednogłośnie w głosowaniu jawnym następujący plan pracy na rok 2018:
Lp.

Termin
Posiedzenia

1

styczeń

2

luty/marzec

Tematy
Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję.
Sprawy bieżące.
Ustalenie planu pracy Komisji na 2018 rok.
Honorowi Obywatele Gminy Chrząstowice.
Plan imprez kulturalno-sportowych na 2018 rok.
Przyjęcie sprawozdania za rok 2017 z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w szkołach prowadzonych przez gminę Chrząstowice.
4. Informacja o doskonaleniu i dokształcaniu zawodowym nauczycieli.
5. Sprawy bieżące.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

2

3

maj/
czerwiec

4

wrzesień

5

październik

6

listopad/
grudzień
Na bieżąco

1. Spotkanie z organizacjami działającymi na rzecz sportu na terenie gminy
Chrząstowice.
2. Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
3. Sprawy bieżące.
1. Analiza wyników sprawdzianów w szkołach podstawowych i egzaminów
w gimnazjum.
2. Organizacja roku szkolnego 2018/2019.
3. Sprawy bieżące.
1. Stan realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu
współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
2019 rok.
3. Sprawy bieżące.
1. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy Chrząstowice na 2019 rok.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2019 rok.
3. Ustalenie planu pracy Komisji na 2019 rok.
4. Sprawy bieżące.
Opiniowanie według właściwości merytorycznej projektów uchwał Rady
Gminy Chrząstowice oraz sprawy różne wynikające z bieżących potrzeb Rady
Gminy, a także tematy zgłaszane przez Wójta.

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu,
Zdrowia i Pomocy Społecznej podziękował wszystkim uczestnikom za udział w posiedzeniu
i o godzinie 17.30 zamknął obrady.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:

Przewodniczący Komisji
Łukasz Nowak

St. Insp. Grażyna Fila
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