Protokół
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji
Gminy, które odbyło się w dniu 18 czerwca 2013 roku.
Obecność na posiedzeniu według załączonej listy obecności.
Porządek posiedzenia :
1. Dowóz uczniów do szkół od 1 września 2013 roku.
2. Zadania gminy i rady miejskiej w związku z tzw. „ustawą przedszkolną”
- odpłatność za przedszkole,
- określenie uprawnionych do ulg i zwolnień z opłat.
3. Dotacje dla niepublicznych przedszkoli (i szkół).
4. Sprawy różne.
Przewodniczący Komisji dokonał otwarcia posiedzenia komisji witając radnych oraz zaproszonych
gości.
Punkt 1.
Dyrektor ZEASiP Bożena Umiastowska poinformowała, że sprawa dowozu do szkół od dnia 1
września 2013 roku omawiana była na spotkaniu z dyrektorami w dniu:
1/ 27 sierpnia 2012 roku w którym udział wziął Zastępca Burmistrza Marek Witek. Na spotkaniu
omówiono organizację dowozu w roku szkolnym 2012/2013 (przygotowanie do wprowadzenia
transportu publicznego), listy osób dowożonych zostały przekazane przez dyrektorów opiekunom
dowozu oraz ZEASiP. Omówiono także sprawy związane z odpłatnością za dowóz (zasady były bez
zmian). Poproszono o zweryfikowanie odległości od szkoły.
2/ 27 listopada 2012 roku rozdano uchwałę nr XIX/193/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z
dnia 30.10.2012 w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/162/04 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia
27 września 2004r. w sprawie odpłatności za dowożenie dzieci do szkół podstawowych i
gimnazjum.
3/ 26 lutego 2013 roku w spotkaniu wziął udział Zastępca Burmistrza Marek Witek. Dyrektorzy
zostali zobowiązani do opracowania list osób dowożonych w terminie do dnia 10 marca 2013 roku.
4/ 28 maja 2013 roku omówiona została organizacja dowożenia uczniów w roku szkolnym
2013/2014. W spotkaniu udział wzięli Zastępca Burmistrza Marek Witek oraz Dyrektor Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Dariusz Dykta.
5/ 4 czerwca 2013 roku ponownie została omówiona organizacja dowożenia uczniów w roku
szkolnym 2013/2014. Udział w spotkaniu wzięli Dyrektor ZGKiM Dariusz Dykta oraz Zastępca
Burmistrza Marek Witek.
Odbyły się także robocze konsultacje:
− spotkania Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkoli z Zakładem
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w dniach 19 kwietnia, 2 maja, 21 maja. Narada z
Panią Burmistrz w dniu 8 maja, konsultacje w dniu 14 maja. W ostatnich trzech miesiącach
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odbyły się konsultacje z Radcą Prawnym i Zastępcą Burmistrza.
− Cały czas trwają konsultacje telefoniczne i za pośrednictwem poczty elektronicznej. Także
między szkołami i ZGKiM bezpośrednio.
Działania prowadzone przez Zastępcę Burmistrza i Dyrektora ZGKiM
− uzgodnienia bezpośrednie w Publicznym Gimnazjum,
− spotkania z rodzicami we wszystkich szkołach i gimnazjum (10.06. Szemrowice;
11.06.Dobrodzień; 12.06. Gimnazjum i Pludry/Pietraszów; 13.06. Turza).
Dyrektor Umiastowska poinformowała, że opracowano wersję do 12 czerwca, do tego dnia
dyrektorzy mogli ostateczne zgłaszać swoje uwagi. Przyjęte zostały rozwiązania możliwe do
zaakceptowania i zrealizowania dla zainteresowanych.
Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że kwestie transportu szkolnego omawiane są co roku. Od 2009 roku
próbowano zorganizować transport publiczny lecz nie udało się go wdrożyć i uruchomić, że były
wizyty w Opolu i kontaktowano się z Lublińcem. Trwają prace w celu połączenia transportu
szkolnego z transportem publicznym oraz uzgodnienia odnośnie przystanków. Zostaną
zlikwidowane tzw. „dzikie przystanki”. Aby transport mógł funkcjonować trzeba zaplanować sieć
przystanków, co uczyniono na ostatniej sesji RM podejmując uchwały określające lokalizację
przystanków autobusowych przy drodze wojewódzkiej i drodze powiatowej na terenie gminy
Dobrodzień oraz przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Dobrodzień oraz
warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Wykorzystując transport Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zorganizowany został
transport publiczny. W każdym kursie założono kilka lub kilkanaście miejsc wolnych.
Od 1 września będzie można wykupić bilet i korzystać z transportu publicznego.
Uwzględniono kilka nowych lokalizacji:
− w Myślinie – będzie wniosek o dodatkowy przystanek (na odcinku stacja PKP – p. Lissy),
− w Kocurach – Malichowie – będzie wniosek o przystanek koło p. Sołtys lub na nieczynnym
zjeździe na działkę gminną, na której znajduje się Centrum Aktywności Wiejskiej.
Pani Monika Kołodziej stwierdziła, że jest zażenowana faktem, że nie można pozostawić
istniejącego przystanku. Myślała, że wieś idzie do przodu i dlatego przeprowadzając się z Katowic
miała nadzieję, że ułatwi sobie życie a tymczasem sobie pogorszyła. Obecnie dzieci chodzą
bezpiecznie na przystanek ścieżką mało dostępną i sobie radzą. Zapytała dlaczego utrudniamy
sprawę chcąc zlikwidować ten przystanek i dziwi się , że nie można go pozostawić.
Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że od czasu, gdy jeździ autobus szkolny staramy się o legalizację
tego przystanku w Zarządzie Dróg Wojewódzkich i nie zrezygnujemy ze starania się o utrzymanie
tego przystanku.
Uważa, że nie wpłynie to na to, że wieś jest mało postępowa.
Pani Kołodziej zapytała jaki jest okres oczekiwania na odpowiedź, bo mieszkańcy będą walczyć,
zaproszą nawet telewizję. Jeżeli nie będzie przystanku to p. Kołodziej pośle dzieci do innej szkoły.
Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że to pytanie zada jutro w Opolu i jak otrzyma odpowiedź w
Zarządzie Dróg Wojewódzkich to ją zaraz przekaże.
Od 1 września będzie zorganizowany transport publiczny, zdaje sobie sprawę, że rodzice chcą tego
przystanku, ale musi być oficjalna odpowiedź od zarządcy drogi.
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Pani Kołodziej zapytała ilu musi być mieszkańców przy danej ulicy, by załatać dziury. Do kogo
należy zwrócić się z rachunkiem od mechanika za naprawę samochodu, który został uszkodzony
wskutek złej nawierzchni.
Zastępca burmistrza wyjaśnił, że wystarczy 1 mieszkaniec na danej drodze, by ją naprawić a
odnośnie rachunku wyjaśnił, że musi być on poparty dowodami a gmina jest ubezpieczona na tego
typu szkody.
Pani Karina Rybol zapytała czy transport będzie odbywał się w tych godzinach co do tej pory.
Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że rozkład jazdy uległ zmianie, jednak dla Kocur i Malichowa
pozostaje bez zmian.
Następnie Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu Dariusz
Dykta wraz z Panią Gabrielą Nawrat – pracownikiem zakładu przedstawili kursy posiadanego
taboru w formie gimbusa, który posiada 44 miejsca; autosanu, który posiada 39 miejsc; busa, który
posiada 19 miejsc ; neoplanu, który posiada 49 miejsc na poszczególnych trasach, a także udzielali
odpowiedzi na pytania radnych w tym temacie.
Materiały stanowią załącznik do protokołu.
Dyrektor ZEASiP przedstawiła wnioski w sprawie:
− mieszkańcy Kocur wnioskowali o przystanek w Kocurach przy ul. Oleskiej (koło posesji p.
Maleska);
− przystanku w Bzionkowie;
− mieszkańcy Klekotnej i części Rzędowic nie zgadzają się z nowym rozkładem jazdy.
Dyrektor Dykta wyjaśnił, że do tej pory z Klekotnej był 1 transport , teraz będzie
obowiązywała inna trasa i dzieci do gimnazjum będą wyjeżdżały o godzinie 647 , dzieci do
szkoły podstawowej i przedszkola o 725 - 730 , z Szemrowic jest odwóz o 1330.
Dyrektor Dykta wyjaśnił, że są 4 kierunki i 4 autobusy i dlatego na każdej trasie jest 1 kurs
wcześniejszy.
Przewodniczący Rady zapytał jak to wygląda od strony ekonomicznej.
Dyrektor Dykta wyjaśnił, że jest 370 dzieci uprawnionych i nieuprawnionych ale ile skorzysta z
transportu tego nie wiadomo, każdy transport posiada od kilku do kilkunastu miejsc wolnych. Jakie
będą realia nie wiadomo.
Poinformował, że cena biletu miesięcznego ulgowego osoby nieuprawnionej do 4 km wynosić
będzie 54,06 złotych miesięcznie.
Zastępca Burmistrza optuje za wprowadzeniem biletów miesięcznych i oznaczeniem na konkretną
godzinę.
Radna K. Max poruszyła sprawę opłat osób nieuprawnionych oraz zapytała czy przewidziany jest
kurs dziecka tylko w jedną stronę.
Dyrektor Dykta wyjaśnił, że będzie kontrola biletów a odnośnie korzystania z kursu tylko w jedną
stronę wyjaśnił, że nie wie czy kasa fiskalna taki kurs przewiduje.
Dyrektor Umiastowska wyjaśniła, że dla osób uprawnionych będą wydawane w szkole bilety
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imienne, natomiast osoby nieuprawnione będą mogły kupić bilet w kasie zakładu lub u kierowcy.
Zastępca Burmistrza stwierdził, że od początku kierowcy muszą sprawdzać bilety, gdyż są nowe
warunki, które należy respektować.
Następnie Zastępca powrócił do sprawy dodatkowych przystanków o których była już mowa na
posiedzeniu Komisji Gospodarczej oraz Sesji Rady Miejskiej. Chodzi o następujące przystanki:
− w Kocurach na nieczynnym zjeździe na działkę gminną, na której znajduje się Centrum
Aktywności Wiejskiej,
− w Turzy na ul. Kolejowej,
− w Dobrodzieniu przy ul. Wojska Polskiego i w rejonie wiaduktu,
− w Bzionkowie przy ul. Oleskiej (przebudowa ul. Dolnej w Rzędowicach)
Zastępca Burmistrza stwierdził, że wszystkie 3 wnioski zostały już uwzględnione zanim wpłynęły
pisma.
Dyrektor Umiastowska poinformowała, że od 1 września pozostaną:
- dowóz dziecka niepełnosprawnego do Kup – nic się nie zmienia, będzie tak jak do tej pory - z
wyłączeniem transportu publicznego;
- dwoje dzieci niepełnosprawnych dowożone jest do Specjalnego Ośrodka Szkolno
Wychowawczego – odwóz odbywa się z Szemrowic i Dobrodzienia z ul. Wojska Polskiego – trwają
ustalenia z wyłączeniem transportu publicznego;
- jedno dziecko z Pluder będzie uczęszczało do Zespołu Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu z
wyłączeniem transportu publicznego;
- kolejny dowóz dziecka niepełnosprawnego odbywać się będzie na trasie Bzinica- Zawadzkie;
Dwoje dzieci uczęszcza do Lublińca – zawarta jest umowa z rodzicami.
Na pytanie radnego G. Kukowki czy gmina jest zobligowana do zapewnienia dowozu dzieci do
szkół niepublicznych, Dyrektor Umiastowska wyjaśniła, że szkoły niepubliczne nie są objęte
dowozem. Gmina ma obowiązek zorganizowania dowozu zgodnie z obwodem szkół, dla których
jest organem prowadzącym. Transport publiczny oraz transport osób niepełnosprawnych powinien
być realizowany do najbliższej szkoły, w której dziecko realizuje obowiązek szkolny/obowiązek
nauki. Skierowania wydaje Starosta.
Zgodnie z prawem dyrektor szkoły niepublicznej powinien poinformować dyrektora szkoły
publicznej o uczniach przyjętych do szkoły niepublicznej, a zamieszkałych w obwodzie szkoły
publicznej. Dane te są ujmowane w sprawozdaniach SIO według stanu na 10 września i 30
września.
Zastępca Burmistrza stwierdził, że wprowadzając transport publiczny mieszkańcy będą chcieli z
niego korzystać także podczas wakacji i ferii i jeżeli finansowo będzie zysk to będziemy
występować o kursy. Jeżeli będzie presja mieszkańców będzie można taki kurs sfinansować z
budżetu gminy.
Dyrektor Dykta wyjaśnił, że okres wakacji trzeba będzie wykorzystać na przeglądy techniczne,
które trzeba wykonywać co 1/2 roku oraz serwisy.
Na pytanie radnego T. Miazgi, czy młodzież szkół ponadgimanzjalnych będzie mogła także
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korzystać z tego transportu, dyrektor Dykta wyjaśnił, że tak, gdyż przewidziane są miejsca wolne w
każdym kursie.
Punkt 2 i 3.
Dyrektor Umiastowska poinformowała, że Sejm RP uchwalił 13 czerwca ustawę o zmianie ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, zawierającą nowelizację dotyczącą tzw. ustawy
przedszkolnej. Celem zmian jest systematyczne zwiększanie dostępności wychowania
przedszkolnego oraz zapewnienie wszystkim dzieciom w wieku od 3 do 5 lat miejsca w
przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego. Ponadto ustawa ogranicza wysokość
opłat pobieranych od rodziców za korzystanie przez ich dzieci z wychowania przedszkolnego.
Proces ten zostanie zakończony 1 września 2017 r.
Cel nowelizacji ustawy o systemie oświaty zostanie osiągnięty dzięki:
− dotacji z budżetu państwa, którą samorządy będą otrzymywały od września 2013 roku, co
pozwoli na obniżenie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu (powyżej 5 bezpłatnych godzin)
oraz na stopniowe zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach, tak aby w 2017 roku
zapewnić je wszystkim chętnym.
− przekazaniu gminom po raz pierwszy dotacji przedszkolnej już we wrześniu 2013 roku na
okres wrzesień – grudzień. W bieżącym roku samorządy otrzymają łącznie 504 miliony zł.
Oznacza to, że dotacja na ten okres wyniesie 414 złotych w przeliczeniu na każde dziecko
objęte wychowaniem przedszkolnym. Środki z dotacji będą przeznaczone przede wszystkim
na obniżenie opłat dla rodziców w całym ostatnim kwartale 2013r. W roku 2014 dotacja
przedszkolna wyniesie już 1,6 miliarda złotych, co w przeliczeniu na każde dziecko oznacza
1242 złote. W kolejnych latach będzie ona wzrastać o wskaźnik inflacji.
− obniżeniu do złotówki opłaty za każdą dodatkową godzinę pobytu dziecka w przedszkolu
ponad bezpłatny wymiar ustawowy finansowany przez gminę (co najmniej 5 godzin) od
września 2013 roku.
− wprowadzeniu od września 2015 roku prawa do edukacji przedszkolnej dla każdego dziecka
4-letniego. W praktyce o przygotowanie odpowiedniej liczby miejsc zadba gmina, rodzice
skorzystają z tego, jeśli będą zainteresowani posłaniem dziecka do przedszkola. Miejsce
takie zostanie zorganizowane w przedszkolu prowadzonym przez gminę lub przez organ
niepubliczny, który zdecyduje się przyjąć zasady obowiązujące przedszkola gminne (np.
niskie opłaty dla rodziców – maksymalnie 1 zł za każdą dodatkową godzinę, takie same
zasady rekrutacji itd.). Od 2017 roku takie samo prawo do wychowania przedszkolnego
będzie przysługiwało również wszystkim 3-latkom.
W najbliższym tygodniu ustawa przedszkolna będzie przedmiotem prac Senatu RP.
Dyrektor Umiastowska wyjaśniła, że w obowiązującej uchwale Nr V/35/2011 Rady Miejskiej w
Dobrodzieniu z dnia 18 marca 2011r. odpłatność za przedszkole powyżej 5 godzin zostanie
automatycznie z mocy ustawy zmieniona na kwotę 1,00 zł. Zniżki będą obowiązywać tak jak do tej
pory i zapisane jest to w uchwale. Na podjęcie uchwał dostosowujących będzie okres przejściowy –
do 31 sierpnia 2014r.
Dyrektor Umiastowska poinformowała, że projekt zmian w ustawie o systemie oświaty przewiduje:
− wprowadzenie dotacji celowej dla gmin na zwiększenie liczby miejsc i poprawę warunków
wychowania przedszkolnego, przy jednoczesnym zapewnieniu dostępu do bezpłatnego
wychowania przedszkolnego w takim samym wymiarze (nie krótszym niż 5 godzin
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dziennie) w publicznych przedszkolach i publicznych innych formach wychowania
przedszkolnego znajdujących się na terenie danej gminy, bez względu na prowadzący je
organ,
− zapewnienie możliwości korzystania z przedszkoli niepublicznych, w których opłaty i czas
świadczonego bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki będą takie same jak ustalone
przez radę gminy dla przedszkoli publicznych (lub korzystniejsze); przedszkole
niepubliczne otrzyma dotacje na każde dziecko w wysokości równej wydatkom bieżącym
przewidzianym na jednego wychowanka w przedszkolach publicznych prowadzonych przez
gminę, pomniejszonym o opłaty wnoszone przez rodziców za korzystanie z wychowania
przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy.
Radny E. Korzyniewski zapytał czy dotacje pokrywają wszystkie koszty.
Dyrektor Umiastowska wyjaśniła, że dotacje winny pokryć „niepobrane” opłaty rodziców, jest to
kolejny rok przedszkolny, nie wiemy ile będzie opłat, a że opłata wynosi 1,00 zł to może rodzice
wydłużą pobyt dziecka w przedszkolu.
Przewodniczący Rady zapytał czy coś się zmieni w dotacjach dla szkół.
Dyrektor Umiastowska wyjaśniła, że na dzień dzisiejszy nie ma takiej wiedzy.
Informacja na temat projektu zmian w ustawie o systemie oświaty stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 4.
Dyrektor Umiastowska poinformowała, że w szkołach kończy się projekt „Idziemy z
indywidualizacją, zdobywając rozwój”, w którym udział wzięły wszystkie szkoły.
W tej chwili trwają prace przy projekcie „Otwarte drzwi w przyszłość”, który realizuje Publiczne
Gimnazjum. Gmina Dobrodzień w partnerstwie z Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
w Opolu przystąpiła do realizacji tego projektu, który jest dofinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wszystkie Szkoły Podstawowe zgłosiły się do projektu systemowego „Fascynujący świat nauki i
technologii” realizowanego przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu.
2/ Przewodniczący Rady zapytał czy w związku ze zbliżającymi się wakacjami nauczyciele
zaczynają urlopy w wymiarze wakacji oraz czy w czasie wakacji będą organizowane półkolonie.
Dyrektor Umiastowska wyjaśniła, że jest to kolejna akcja medialna, że nauczyciele mają 35 dni
urlopu. Nauczycielowi przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi
ferii i w czasie ich trwania ( luty i od 29 czerwca do 31 sierpnia). Jeżeli zachodzi taka konieczność
dyrektor może go skrócić o 7 dni angażując go w prace związane z przyjęciem do szkoły nowego
rocznika, zakończeniem roku, narady plenarnej itp.
Dyrektor poinformowała, że z tego co się orientuje to nie ma zapotrzebowania, by otwierać szkoły
podczas wakacji z uwagi na brak chętnych. Organizacja półkolonii wiąże się z koniecznością
dodatkowych kosztów, w tym na wynagrodzenia zatrudnionych.
Zastępca Burmistrza zapytał jak wygląda sprawa zapewnienia opieki przedszkolnej dla dzieci w
okresie wakacji.
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Dyrektor Umiastowska wyjaśniła, że w przedszkolach jest okres przerwy zatwierdzony arkuszem
organizacyjnym.
Przedszkole w Dobrodzieniu w miesiącu lipcu będzie czynne, natomiast w sierpniu będzie
nieczynne.
Pracownicy mają 35 dni urlopu w ciągu roku, jednak dyrektorzy planują go na okres wakacji. Nie
ma uregulowań, by zapewnić pobyt w przedszkolu w okresie wakacji, jednak nic nie stoi na
przeszkodzie, by w miesiącu sierpniu przedszkole było czynne, o ile będzie takie zapotrzebowanie
rodziców.
Zastępca Burmistrza poinformował, że dzwoniła osoba z Rzędowic, że w miesiącu lipcu będzie
czynne przedszkole w Dobrodzieniu i w Szemrowicach czy nie można by tego zmienić, by 1
przedszkole było czynne w lipcu a drugie w sierpniu.
Dyrektor Umiastowska wyjaśniła, że wszystko zależy od ilości chętnych i można rozważać
otwarcie kolejnego przedszkola np. w Turzy. Czas przerwy wakacyjnej określa się w arkuszu
organizacyjnym na dany rok szkolny.
Burmistrz wyjaśniła, że kryzys oraz zajęcia dzieci podczas wakacji powodują, że brak jest chętnych
i trudno zebrać grupę.
Dyrektor Umiastowska poinformowała, że brakowało chętnego dziecka do skorzystania z
bezpłatnych kolonii i poproszono o przedłużenie terminu, aby dotrzeć do kolejnych potrzebujących.
Na pytanie radnego G. Kukowka kto przekazuje informację o bezpłatnych koloniach, Dyrektor
Umiastowska wytłumaczyła jaki jest obieg dokumentów. Informacja z urzędu przekazywana jest na
naradzie dyrektorom szkół i przedszkoli, później faksem lub e-mailem, karty kwalifikacyjne były w
gimnazjum i jedna wróciła – nie wypełniona, później została przekazana do szkoły podstawowej w
Dobrodzieniu.
Radny D. Karpinski stwierdził, że nigdy nie słyszał o bezpłatnych koloniach, zapytał jakie są
możliwości zakwalifikowania się na te kolonie.
Dyrektor Umiastowska wyjaśniła, że organizatorem jest Opolskie Kuratorium Oświaty, które po
zebraniu zapotrzebowania przydziela skierowania na kolenie dla dzieci wiejskich i dzieci miejskich
wymagających wsparcia. ZEASiP współpracuje z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej, czasami jest 1 karta uczestnika na szkołę i sprawę załatwia dyrektor szkoły.
Na tym posiedzenie komisji zakończono.
Przewodniczący Komisji
Piotr Gaida
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