Protokół nr 2 / 2013/ VI
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
oraz Komisji Spraw Społecznych
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
odbytego w dniu 12 marca 2013 r.
Miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, sala 100
Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 15.30.
Godzina zakończenia posiedzenia: 17.30.
Obecni członkowie Komisji: Stanisław Walter – Przewodniczący Komisji Edukacji
Ewa Jurasz – Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych
Maria Zgoła – Zastępca Przewodniczącego Komisji
Dorota Żakowska - członek Komisji
Władysława Gorońska – członek Komisji
Barbara Nowak – członek Komisji
Elżbieta Szymkowiak – członek Komisji
Mirosław Sroka- członek Komisji
Władysław Olejniczak – członek Komisji
Michał Przybecki - członek Komisji
Henryk Witkowski – 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: Bogusława Świerkiel – Dyrektor Gminnej Jednostki Oświatowej,
Ewa Noszczyńska-Szkurat – I Zastępca Wójta Gminy,
Grzegorz Leonhard – Przewodniczący Rady Gminy.
(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu)
Porządek obrad Komisji Edukacji :
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Sprawa przedszkola w Przeźmierowie przy ul. Leśnej.
3. Polityka oświatowa Gminy.
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4. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Stanisław Walter otworzył posiedzenie Komisji Edukacji,
powitał zgromadzonych członków oraz gości, po czym przedstawił porządek obrad.
Tematem dzisiejszego posiedzenia połączonych Komisji Edukacji i Komisji Spraw
Społecznych jest:
- sprawa przedszkola publicznego (niepublicznego) w Przeźmierowie przy
ul. Leśnej,
- kolejna wersja Polityki Oświatowej Gminy,
- organizacja nowego roku szkolnego – chodzi o założenia potrzebne do nowego
schematu organizacyjnego placówek oświatowych (od 1 września 2013 r.),
opartego na ustawie o systemie oświaty, bardziej liberalnego niż zapisy ustawy,
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych wyjaśniła, że plan pracy Jej Komisji
przewiduje w roku 2013 kontrolę stanu technicznego placówek oświatowych
(przedszkoli). Stąd pierwszy temat dzisiejszego posiedzenia połączonych Komisji –
sprawa uruchomienia od 1 września przedszkola w Przeźmierowie przy ul. Leśnej.
Tworzenie sieci palcówek oświatowych należy do wyłącznych kompetencji Wójta.
Wprowadzenie do tematu rozpoczęto od przemówienia I Zastępcy Wójta – pomieszczenia
przy ul. Leśnej miały na celu przejęcie usług zdrowotnych (po przejściu przedszkola na ul.
Folwarczną w Przeźmierowie). Ogłoszono przetarg na usługi medyczne w omawianym
obiekcie, kilka prób przetargowych nie znalazło oferenta (koszty remontu i
przystosowania obiektu były zbyt wysokie). W styczniu stanęliśmy przed dylematem, że
nie posiadamy osoby chętnej do wynajmu pod usługi opiekuńcze, dlatego szukaliśmy
osoby skłonnej do wynajmu na inne cele – na przykład powrót do celów oświatowych.
Największym brakiem budynku przy ul. Leśnej jest kuchnia, należy ją przystosować do
wymagań sanitarnych oraz unowocześnić. Trzeba wygipsować i wymalować ściany,
wyremontować sanitariaty oraz zmodernizować kotłownię. Sporządzono na potrzeby
Gminy kosztorys – koszty oszacowano na 150 tysięcy złotych. Koszty adaptacji trochę
przeraziły władze Gminy, pomyślano więc o innych rozwiązaniach: otwieramy
przedszkole prywatne albo przedszkole publiczne z operatorem prywatnym (funkcjonuje
jak przedszkole publiczne, koszty dla rodziców są identyczne, jak w innych przedszkolach
publicznych), gdzie operator prywatny jest zwolniony jest ze stosowania Karty
nauczyciela (zwolnieni jesteśmy z kosztów płacowych i mamy wyremontowany obiekt).
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Koszt Gminy na jedno dziecko w tym momencie wynosi

807 zł (w formie dotacji), w

innych przedszkolach publicznych koszt taki to ponad 1200 zł. Wymagania dla operatora
prywatnego: 5 lat stażu w prowadzeniu placówki przedszkolnej, przygotowanie do
prowadzenia zajęć przedszkolnych (chodzi o 5-cio latków).
Pani B. Świerkiel wyjaśniła, że przedszkole publiczne z operatorem prywatnym jest
bardzo silnie monitorowane przez Kuratorium Oświaty. Dyrektor takiej placówki musi
mieć kwalifikacje pedagogiczne. Kadra nauczycielska też musi mieć kwalifikacje takie,
jak nauczyciel według Karty nauczyciela (chociaż samej Karcie nie podlegają).
Radny M. Sroka zapytał, czy znajdzie się osoba chętna do podjęcia takiego
wyzwania, skoro koszty remontu będą bardzo wysokie, na ile lat w takiej sytuacji będzie
się dzierżawiło obiekt. Pani E. Noszczyńska-Szkurat odparła, że zakłada się dzierżawę na
15 lat, prywatny przedsiębiorca nie musi przejść długotrwałej procedury zamówień
publicznych. Obiekt nie jest zrujnowany, wymaga raczej odświeżenia, niż kapitalnego
remontu. Radna B. Nowak zapytała o możliwość cateringu dla przedszkola, uzyskała
odpowiedź, że nasze przedszkola publiczne mają własne kuchnie, nie chcemy zaniżać
poziomu w porównaniu z naszymi innymi przedszkolami. Kuchnia powinna być gotowa
do nowoczesnego użytku. Catering jest jednak jednym z możliwych rozwiązań.
Przewodniczący Komisji Edukacji powiedział, że jeśli chcemy mieć własne przedszkole,
powinniśmy nie liczyć na catering, tylko na własną kuchnię, tym bardziej, że chodzi tu o
najmłodsze dzieci. Można znaleźć takie wyjście, że kuchnia z drugiego przedszkola w
Przeźmierowie będzie dostarczała posiłki. Nie zgadza się na to rozwiązanie pani B.
Świerkiel.
Pani E. Noszczyńska-Szkurat poprosiła o opinie radnych wyrażone na dzisiejszym
spotkaniu, gdyż czas mija nieubłaganie. Radna E. Szymkowiak zapytała, czy przedszkole
przy ul. Leśnej nie może być filią oddziału przy ul. Folwarcznej. Odpowiedź I Zastępcy
Wójta – była to pierwsza myśl, jednak wiąże się z remontem kuchni, a gdyby miał być
catering z Folwarcznej, to ktoś musi rozwiązać to logistycznie. Radny S. Walter
przypomniał, że procedura otwarcia przedszkola od nowa jest nie tylko czasochłonna, ale
też kosztowna. Należy też pamiętać o różnicy w koszcie utrzymania dziecka w obu
placówkach, jest to około 400 zł na dziecko miesięcznie. Musielibyśmy zatrudnić personel
i dyrektora. Operator zewnętrzny ma pracowników z Kodeksu Pracy, my musimy wziąć
nauczyciela zatrudnionego z Karty nauczyciela. Radny jest zwolennikiem opcji
przedszkola publicznego z operatorem prywatnym. Chciałby zarekomendować takie
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rozwiązanie Wójtowi. Tym bardziej, że w bieżącym roku szkolnym około 80 dzieci z
Przeźmierowa nie zostało przyjętych do przedszkola.
Radny W. Olejniczak opowiedział się za otwarciem przedszkola publicznego z
operatorem prywatnym. Radny M. Sroka również poparł to rozwiązanie i zaproponował
głosowanie – Przewodniczący Komisji Edukacji zarządził głosowanie – wszyscy radni
opowiedzieli się za takim rozwiązaniem (za wyjątkiem radnej E. Szymkowiak która
wstrzymała się od głosu). Pani E. Noszczyńska-Szkurat powiedziała, że jest
zainteresowanie

taką

formą

zagospodarowania

omawianego

obiektu.

Zostanie

przygotowana stosowna uchwała w sprawie powstania tego rodzaju placówki –
przedszkola publicznego z operatorem prywatnym.
Kolejny temat – nasza oświata jest najdroższa w całym powiecie poznańskim,
można pomyśleć o redukcji zawrotnej ilości kół zainteresowań. I Zastępca Wójta
stwierdziła, że nie ma nic przeciwko kołom zainteresowań (technicznym, praktycznym),
natomiast wszelakie koła artystyczne czasami pokrywają się z kołami GOK-u, a liczba
kół, na których przybywają 2-3 osoby rośnie lawinowo. Efekt z koła powinien być
wymierny i konkretny.
Pani B. Świerkiel wyjaśniła, że zmieniły się zasady tworzenia kół. Dotychczas
zarządzenie Wójta dotyczyło tylko ilości godzin przyznawanych na zajęcia dodatkowe nie
wynikających z ramowego planu nauczania. Podjęto dyskusję na temat obowiązujących
przepisów w tematyce zajęć dodatkowych i omówiono projekt zarządzenia Wójta w
sprawie zasad sporządzania arkuszy organizacji szkół, dla których organem prowadzącym
jest Wójt. Organ prowadzący może przydzielić 3 godziny tygodniowo na oddział zajęć
dodatkowych. Ramowy plan nauczania przewiduje, że zmniejsza się tę ilość do 2 godzin
(proponujemy 2 godziny zamiast 3). Jednak dziecko nie może przebywać w szkole więcej
niż 22 godziny.
Ostatni punkt pracy Komisji – Polityka Oświatowa Gminy Tarnowo Podgórne
na lata 2013-2018, dokument wymaga jeszcze „polonistycznego szlifu”. Na stronie
3 dopisano misję oświaty. Priorytetów nie zmieniono, dopisano analizę SWAT.
Posiedzenie Komisji protokołowała:
Katarzyna Antos
Przewodniczący Komisji Edukacji
/ - / Stanisław Walter

4

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych
/ - / Ewa Jurasz
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