Protokół nr 6 / 2011/ VI
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
odbytego w dniu 24 maja 2011 r.
Miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, Poznańska 115
Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 16.00.
Godzina zakończenia posiedzenia: 17.35.
Obecni członkowie Komisji: Stanisław Walter – Przewodniczący Komisji
Maria Zgoła – Zastępca Przewodniczącego Komisji
Władysław Olejniczak – członek Komisji
Michał Przybecki – członek Komisji
Mirosław Sroka- członek Komisji
Henryk Witkowski – członek Komisji
Dorota Żakowska – członek Komisji
Prowadzący obrady : Stanisław Walter
Stwierdzenie prawidłowości zwołania obrad także poprzez ogłoszenie w BIP.
Stwierdzenie quorum – Przewodniczący stwierdził quorum wymagane do odbycia
posiedzenia.
Goście: Tomasz Paziewski – radny,
Anna Laudańska- właściciel prywatnego żłobka
Ewa Noszczyńska-Szkurat – I Zastępca Wójta Gminy
(lista obecności stanowi zał. nr 1 do protokołu)
Porządek obrad Komisji Edukacji :
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie propozycji utworzenia żłobka na terenie Gminy.
3. Przedstawienie propozycji biegu i żywej biblioteki.
4. Podsumowanie wizyty w placówkach oświatowych.
5. Analiza wykonania budżetu Gmina za rok 2010 i uchwalenie opinii Komisji.
6. Zamknięcie posiedzenia.
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Przewodniczący Komisji Stanisław Walter otworzył posiedzenie Komisji Edukacji,
powitał zgromadzonych członków i gości, po czym przedstawił porządek obrad.
Pierwszym gościem posiedzenia była pani Anna Laudańska- chodzi o sprawę żłobka,
pani A. Laudańska prowadzi działalność gospodarcza, stara się o uzyskanie pozwolenia na
prowadzenie takiej placówki nad dziećmi do lat 3 na terenie naszej Gminy, w Przeźmierowie
przy ul. Kukułczej (osiedle Ptasie). Złożyła pismo do wójta Gminy, który prowadzi spis i
rejestr nad żłobkami. Prowadzi od kilku lat prywatny żłobek na terenie Smochowic, teraz
chce taką placówkę otworzyć na terenie naszej Gminy, chodzi o opiekę nad 18-20 dziećmi.
Zastępca Wójta Gminy wspomniała, że przygotowujemy projekty uchwał w sprawie
prowadzenia żłobków, opłatach pobieranych za tego rodzaju usługi opiekuńcze itd. Uchwały
mają zostać podjęte w czerwcu. Pani A. Laudańska jest trzecią osobą, która chce prowadzić
żłobek na terenie naszej Gminy, jednak niewątpliwie ma największe doświadczenie i jest
najlepiej przygotowana formalnie i lokalowo. Na dzień dzisiejszy w Gminie nie mamy
żadnego żłobka ani klubu malucha. Planowana kwota dofinansowania na jedno dziecko w
żłobku będzie zbliżona do kwoty dofinansowania na jedno dziecko w przedszkolu. Pani A.
Laudańska poprosiła, by wziąć pod uwagę, że na każde 10 dzieci w żłobku przypadną 3
wychowawczynie, co rodzi koszty osobowe. Kadra w żłobku to osoby o wykształceniu
pedagogicznym oraz medycznym (głównie pielęgniarki). Przewodniczący Komisji spytał, czy
pani A. Laudańska jest zdecydowana otworzyć żłobek bez względu na decyzję Rady Gminy.
Zapytana potwierdziła swoje zamiary, proces jest już na tyle zaawansowany, że
przedsięwzięcie na pewno zostanie uruchomione. Firma uzyskała pozytywną opinię Sanepidu
w sprawie firmy cateringowej dostarczającej wyżywienie dla dzieci. Pani A. Laudańska
gotowa jest przybyć na kolejne spotkania Komisji i udzielić odpowiedzi na ewentualne
pytania radnych. Przewodniczący Komisji obiecał kontakt po otrzymaniu projektów uchwał
dotyczących opieki nad najmłodszymi. Pobyt dziecka w żłobku prywatnym to koszt około
1000-1100 złotych z wyżywieniem i około 800 złotych bez wyżywienia.
Radny T. Paziewski – dwa pomysły do przedstawienia: pierwszy dotyczy sportu i
rekreacji – w planach jest budowa ciągu pieszo-rowerowego mającego połączyć Lusowo z
Lutówkiem – można by wypromować ten rodzaj rekreacji poprzez bieg maratoński na
dystansie 5-6 km, a następnie dla bardziej wytrwałych bieg wzdłuż całego jeziora. Modna jest
obecnie akcja „Cała Polska biega”, akcja taka została już podjęta w sąsiednich gminach.
Drugi pomysł dotyczy Biblioteki Gminnej – niedługo siedziba zostanie przeniesiona do
budynku przy ul. Pocztowej. Pomysł polega na stworzeniu „żywej biblioteki”. W czasie tego
projektu udostępnia się lokalnej społeczności „żywy” księgozbiór osoby ze środowisk i grup,
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które obarczone są stereotypami i na co dzień spotykają się z dyskryminacją. Byłaby to
doskonała akcja promocyjna dla naszej Biblioteki.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że pierwszy pomysł należy podjąć wraz z Dyrektorem
OSiR. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej jeszcze się nie rozpoczęła, mimo że wykonawca
został wyłoniony, gdyż Starostwo nie wskazało jeszcze drzew do wycięcia.
Drugi pomysł – należy porozmawiać z panią I. Bilińską. Trzeba też zaprosić ciekawych ludzi,
aby przedsięwzięcie było interesujące. Pomysły będą podjęte i będziemy próbowali je
zrealizować.
Kolejna sprawa analizowana na posiedzeniu Komisji Edukacji – podsumowanie
wizytacji placówek oświatowych. Założono, że Komisja odwiedzi kompleks baranowskiGimnazjum, obiekty sportowe i przedszkole, przedszkole w Tarnowie Podgórnym i Szkołę
Podstawową w Lusówku. Przewodniczący zapytał członków Komisji o ich opinie na temat
odwiedzonych obiektów, otwierając tym samym dyskusję w tej sprawie. Komisja obejrzała
część każdego obiektu, ze względu na ograniczone możliwości czasowe. Radny H.
Witkowski zna doskonale placówki edukacyjne od wielu lat, dziś ma skalę porównawczą w
stosunku do tego, co było. Szkoła w Lusówku – mała szkoła, pożar, uruchomienie placówki.
Dziś, po rozbudowie jest to swego rodzaju „bombonierka”, Lusówko rozbudowuje się więc i
szkoła będzie za jakiś czas rozbudowana. Niestety, gdy placówkę rozbudujemy, nie zostanie
miejsca na boiska Trzeba już pomyśleć o miejsca pod rozbudowę (teren za rowem w kierunku
przedszkola). Przewodniczący poparł potrzebę zabezpieczenia terenu pod przyszłą placówkę
szkolną. Druga sprawa – przedszkole w Tarnowie Podgórnym – podczas planowania obiektu
popełniono wiele błędów, można pomyśleć o tym, żeby błędów tych uniknąć przy
budowanym aktualnie przedszkolu w Przeźmierowie (ten sam projekt, co w Tarnowie
Podgórnym). Jest to temat na dziś, gdyż budowa jest już coraz bardziej zaawansowana.
Konieczne będzie w ciągu najbliższych kilku lat wybudowanie przedszkola w Sadach,
rozbudować szkołę w Lusowie, wybudować szkołę w Sierosławiu, być może w Chybach lub
Baranowie. Duże wrażenie robi Gimnazjum w Baranowie – obiekt nowoczesny i imponujący,
chociaż drogi w utrzymaniu, ponieważ nieoszacowany energetycznie, mający nie do końca
dobrze działający system chłodzenia na hali sportowej.
Radny M. Sroka – wizyty w placówkach oświatowych były bardzo owocne i potrzebne,
jednak Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym odstaje co nieco na tle odwiedzonych
imponujących placówek. Przy niedużym nakładzie finansowym można by dokonać
rozbudowy istniejącej sali sportowej.
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Obiekty kulturalne – prowadzi się dyskusję o obiekcie w Przeźmierowie, będzie trzeba
zaprosić Dyrektora Melosika na spotkanie i zapytać, jak widzi przyszłość obiektu – czy
rozbudowany stary, czy wybudowany nowy. Tarnowo Podgórne ma większą szansę na
budowę obiektu, gdyż potrzebne są pomieszczenia urzędowe, które zajmuje GOK.
Na końcu posiedzenia Komisji Edukacji została dokonana ocena wykonania budżetu
za rok 2010 – Komisja dokonała analizy poszczególnych kont związanych z wydatkami na
kulturę, oświatę i sport. Przewodniczący omówił działalność poszczególnych jednostek
związanych z wymienionymi dziedzinami. Nie zanotowano złamania dyscypliny budżetowej,
nigdzie nie wydatkowano więcej niż 100% zaplanowanej kwoty, ani tez mniej niż 80%.
Radny W. Olejniczak zauważył, że na szkolenie zawodowe nauczycieli wydano zaledwie
69% zaplanowanej kwoty, co ujęto w opinii skierowanej do RIO, być może RIO skomentuje
tę kwotę.
Komisja Edukacji pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała wykonanie budżetu za rok 2010.
Opinia ma następujący tekst:

OPINIA STAŁEJ KOMISJI RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE
DO SPRAW EDUKACJI , KULTURY,
KULTURY FIZYCZNEJ I REKREACJI
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WÓJTOWI
GMINY TARNOWO PODGÓRNE
Komisja obradując w pełnym składzie po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2010, wnioskiem
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
na temat wniosku Komisji Rewizyjnej. Po dokonaniu analizy przedłożonych dokumentów
z realizacji budżetu Gminy Tarnowo Podgórne za rok 2010 wnosi o udzielenie Wójtowi
Gminy Tarnowo Podgórne absolutorium za rok 2010.
Tarnowo Podgórne, 07 czerwiec 2010 r.

Przewodniczący komisji:
Stanisław Walter

Posiedzenie Komisji protokołowała:
Katarzyna Antos
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