Rada Miejska
w Dobrodzieniu
Protokół
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji
Gminy, które odbyło się w dniu 26 listopada 2013 roku.
Obecność na posiedzeniu według załączonej listy obecności.
Porządek posiedzenia:






1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
miejsko-gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na
2014 rok,
uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014,
ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w Gminie
Dobrodzień,
przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi
opiekunami,
wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub
kluby dziecięce w Gminie Dobrodzień.
2. Projekt budżetu Gminy Dobrodzień na 2014 rok.
3. Propozycje do planu pracy komisji na 2014 rok.
4. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Piotr Gaida dokonał otwarcia posiedzenia komisji, po czym przywitał
radnych i zaproszonych gości.
Punkt 1.
Przewodniczący Komisji przedstawił następujące projekty uchwał celem zaopiniowania:
Podpunkt 1.
w sprawie miejsko-gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na
2014 rok,
Pani Bogusława Kryś – Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawiła
program na 2014 rok oraz udzielała odpowiedzi na pytania radnych.
Następnie projekt uchwały poddano głosowaniu.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowali: Gaida Piotr, Kukowka Gabriel, Gaś Rozalia, Potyka
Norbert, Korzyniewski Eugeniusz, Miazga Tomasz, Max Katarzyna, Karpinski Damian, Grabiński
Edward
Podpunkt 2.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014,
Pani Bogusława Kryś omówiła powyższy program oraz udzieliła odpowiedzi na pytania radnych.
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Projekt uchwały poddano głosowaniu.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowali: Gaida Piotr, Kukowka Gabriel, Gaś Rozalia, Potyka
Norbert, Korzyniewski Eugeniusz, Miazga Tomasz, Max Katarzyna, Karpinski Damian, Grabiński
Edward
Podpunkt 3.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w Gminie
Dobrodzieńskiego
Dyrektor ZEASIP Bożena Umiastowska poinformowała, że żłobki i kluby dziecięce mogą być
zakładane i prowadzone przez:
•
gminy,
•
osoby fizyczne,
•
osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
Podmioty te mogą otrzymać na każde dziecko objęte opieką dotacje celową z budżetu gminy.
Natomiast gminy mogą dostać dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań
własnych realizowanych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku lat 3. Jej wysokość nie
może przekraczać 50% kosztów realizacji zadania.
Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów
dziecięcych, ponieważ jest działalnością regulowaną zgodnie z ustawą o swobodzie działalności
gospodarczej.
Wpisu dokonuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce
prowadzenia danej placówki.
Rejestr będzie jawny. Wpis do niego będzie dokonywany na podstawie płatnego wniosku podmiotu,
który będzie chciał żłobek prowadzić. Będzie on poprzedzony kontrolą warunków, jakie żłobek
będzie zapewniać swoim podopiecznym.
Dyrektor Bożena Umiastowska poinformowała o występujących różnicach pomiędzy żłobkiem a
klubem dziecięcym, które przedstawiają się następująco:
Żłobek

Klub dziecięcy

Wiek dziecka
Opieka w żłobku jest sprawowana nad
Opieka w klubie dziecięcym jest sprawowana
dziećmi, które ukończyły 20 tydzień życia
nad dziećmi, od ukończenia przez nie 1-go roku
(czyli od skończenia urlopu macierzyńskiego życia do 3 lat.
przez mamę) do 3 lat (w szczególnych
przypadkach do 4 – gdy objęcie dziecka
wychowaniem przedszkolnym jest niemożliwe
bądź utrudnione).
Wymiar opieki
Opieka zapewniona musi być przez 10 godzin Opieka musi być zapewniona w wymiarze 5
dziennie. W szczególnie uzasadnionych
godzin dziennie. Dokładne godziny powinny
przypadkach wymiar opieki może być, na
zostać określone w regulaminie
wniosek rodzica dziecka, wydłużony za
organizacyjnym żłobka, ale mają one być
dodatkową opłatą. Dokładne godziny powinny ustalone z uwzględnieniem opinii rodziców.
zostać określone w regulaminie
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organizacyjnym żłobka, ale mają one być
ustalone z uwzględnieniem opinii rodziców.
Osoba kierująca placówką i wymagane kwalifikacje
Pracą żłobka kieruje dyrektor, który musi:
Pracą klubu kieruje kierownik, który musi
spełniać wymagania takie jak opiekunowie
zatrudnieni w klubie.
posiadać wykształcenie wyższe i co
najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy z
dziećmi
albo wykształcenie co najmniej średnie oraz 5 lat
doświadczenia w pracy z dziećmi.
Nie może być nim osoba skazana za
przestępstwo umyślne, pozbawiona władzy
rodzicielskiej (zawieszenie lub ograniczenie
też dyskwalifikuje), będąca dłużnikiem
alimentacyjnym. Dyrektor daje rękojmię
należytego sprawowania opieki nad dziećmi
ich rodzicom.
Skład personelu
Jeden opiekun może sprawować opiekę nad Opiekun może sprawować opiekę nad
maksymalnie ośmiorgiem dzieci.
maksymalnie ośmiorgiem dzieci, a w
W przypadku gdy w grupie znajduje się
przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko
dziecko niepełnosprawne, dziecko
niepełnosprawne lub dziecko wymagające
wymagające szczególnej opieki, a w
szczególnej opieki maksymalnie nad
przypadku żłobka także dziecko, które nie
pięciorgiem dzieci. Przy zapewnieniu opieki
ukończyło 1. roku życia – dzieci, którymi
można korzystać z pomocy wolontariuszy,
zajmuje się jeden opiekun, nie może być
jednak przed przystąpieniem do pracy są
więcej niż pięcioro.
zobowiązani do odbycia szkolenia.
Obowiązek zatrudnienia pielęgniarki/położnej
W żłobku, do którego uczęszcza więcej niż
Brak wymogu zatrudnienia pielęgniarki lub
dwadzieścioro dzieci, konieczne jest
położnej.
zatrudnienie pielęgniarki lub położnej.
Wymagania lokalowe
Co najmniej dwa pomieszczenia, w tym jedno Co najmniej jedno pomieszczenie, ale z
przystosowane do odpoczynku dla dzieci.
wydzielonym miejscem na odpoczynek dla
dzieci.
Zapewnienie wyżywienia
Dzieciom przebywającym w żłobku należy
Nie ma obowiązku zapewnienia wyżywienia
zapewnić wyżywienie.
dzieciom przebywającym w klubie.
Uczestnictwo rodziców w zajęciach
Rodzice nie mogą uczestniczyć w zajęciach. Rodzice mogą uczestniczyć w zajęciach
Dyrektor Umiastowska wyjaśniła, że żłobki mogą być prowadzone przez samorządy jak również
przez osoby fizyczne, ale musi być dokonany wpis do ewidencji działalności gospodarczej, który
podlega opłacie.
Na pytanie radnej R. Gaś czy są jakieś zgłoszenia, Dyrektor Umiastowska wyjaśniła, że wpłynął 1
wniosek, ale nie było jeszcze podjętej uchwały.
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Proponuje się ustalić opłatę za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów
dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Dobrodzień w wysokości 50,00 zł.
Projekt uchwały poddano głosowaniu.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowali: Gaida Piotr, Kukowka Gabriel, Gaś Rozalia, Potyka
Norbert, Korzyniewski Eugeniusz, Miazga Tomasz, Max Katarzyna, Karpinski Damian, Grabiński
Edward
Podpunkt 4.
w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
Dyrektor Umiastowska poinformowała, że jednym z obowiązków Burmistrza wynikających z
ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 jest sprawowanie nadzoru
nad żłobkiem, klubem dziecięcym oraz dziennym opiekunem w zakresie warunków i jakości
świadczonej opieki. Czynności nadzorczych dokonują osoby upoważnione przez burmistrza, które
są uprawnione w szczególności do :
1/ wstępu na teren nieruchomości, obiektu, lokalu lub ich części w dniach i godzinach, w których
działalność jest wykonywana lub powinna być wykonywana ;
2/ żądania ustanych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych nośników
informacji oraz udostępnienia danych mających związek z przedmiotem nadzoru;
3/ dostępu do dokumentacji pracowniczej osób zatrudnionych w nadzorowanych żłobkach lub
klubach dziecięcych.
W przypadku stwierdzenia, że podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy albo dzienny opiekun
nie spełnia standardów dotyczących sprawowanej opieki, organ sprawujący nadzór zobowiązuje go
do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w wyznaczonym terminie.
W przypadku nieusunięcia w wyznaczonym terminie nieprawidłowości burmistrz wykreśla z
rejestru żłobek lub klub dziecięcy albo rozwiązuje umowę z dziennym opiekunem bez zachowania
okresu wypowiedzenia.
Obowiązkiem rady gminy jest przyjęcie planu nadzoru w drodze uchwały. W projekcie przewiduje
się przeprowadzenie kontroli raz w roku. Niezależnie od przyjętego planu nadzoru „ w przypadku
powzięcia informacji o nieprawidłowościach w organizacji i funkcjonowaniu żłobka, klubu
dziecięcego lub sprawowanej opieki przez dziennego opiekuna, burmistrz prowadzi czynności
nadzorcze także poza planem nadzoru”.
Proponuje się przyjąć następujący plan nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz
dziennymi opiekunami:
1) kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki w żłobkach i klubach dziecięcych
prowadzonych przez inne niż Gmina Dobrodzień podmioty - raz w roku.
2) kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki przez opiekunów dziennych – raz w roku.
W związku z tym, że radni zaproponowali, by kontrole odbywały się co najmniej raz w roku a nie
raz w roku należy w projekcie uchwały zmienić zapis i wprowadzić w 1 i 2 punkcie zapis „ co
najmniej raz w roku”.
Projekt uchwały po zmianie poddano głosowaniu.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowali: Gaida Piotr, Kukowka Gabriel, Gaś Rozalia, Potyka
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Norbert, Korzyniewski Eugeniusz, Miazga Tomasz, Max Katarzyna, Karpinski Damian, Grabiński
Edward
Podpunkt 5.
w sprawie wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub
klubu dziecięce w Gminie Dobrodzień.
Proponuje się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Dobrodzień dla podmiotów
prowadzących żłobki będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkami
organizacyjnymi nieposiadających osobowości prawnej, za okres miesiąca:
1) 150,00 złotych za każde dziecko objęte opieką co najmniej do 5 godzin dziennie,
2) 180,00 złotych za każde dziecko objęte opieką co najmniej do 6 godzin dziennie,
3) 210,00 złotych za każde dziecko objęte opieką co najmniej do 7 godzin dziennie,
4) 240,00 złotych za każde dziecko objęte opieką co najmniej do 8 godzin dziennie,
5) 270,00 złotych za każde dziecko objęte opieką co najmniej do 9 godzin dziennie,
6) 300,00 złotych za każde dziecko objęte opieką powyżej 9 godzin dziennie.
Proponuje się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Dobrodzień dla podmiotów
prowadzących kluby dziecięce, będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkami
nieposiadającymi osobowości prawnej za okres miesiąca w wysokości 120,00 zł na dziecko objęte
opieką w klubie dziecięcym.
Proponuje się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Dobrodzień dla podmiotów
zatrudniających dziennych opiekunów za okres miesiąca w wysokości 60,00 zł na dziecko objęte
opieką.
Na pytanie radnego D. Karpinskiego odnośnie ustalania dotacji, dyrektor Umiastowska wyjaśniła,
że jest to kompetencja rady gminy.
Przewodniczący Komisji zapytał czy z budżetu państwa są na ten cel przekazywane środki, na co
pani Umiastowska wyjaśniła, że nie są przekazywane. Gmina może przeznaczyć środki ale nie
musi.
Radny D. Karpinski zapytał jakiej wielkości dotacja jest przekazywana na 1 przedszkolaka.
Dyrektor Umiastowska poinformowała, że dotacja na 1 przedszkolaka wynosi 567,80 złotych,
natomiast na 1 ucznia wynosi 931,47 złotych. Stwierdziła, że są to dotacje jedne z najniższych w
województwie.
Podała na jakim poziomie przedstawiają się dotacje w innych gminach.
W gminie Kolonowskie dotacja wynosi 150,00 złotych, w Opolu w żłobku 400,00 złotych a w
klubie dziecięcym wynosi 200,00 złotych. Dotacja w wysokości 600,00 zł przekazywana jest na
każde dziecko objęte opieką 10 godzin.
Na pytanie czy jest miejsce w przedszkolu, by otworzyć żłobek, Dyrektor Umiastowska wyjaśniła,
że rozmawiała z dyrektor Macha, która rozezna wymogi Sanepidu oraz czy posiada tyle
pomieszczeń na parterze, aby można przeznaczyć je na żłobek.
Na pytania radnych odpowiedzi udzielała dyrektor Umiastowska.
Burmistrz uważa, że dotacje powinny być ustalone. Tam gdzie powstają prywatne żłobki gminy
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podejmują takie uchwały. Stwierdziła, że obniżyła by zaproponowane kwoty.
Po dyskusji radni zaproponowali, by ustalić wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę
Dobrodzień dla podmiotów prowadzących żłobki będących osobami fizycznymi, osobami
prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nieposiadających osobowości prawnej, za okres miesiąca:
1)
2)
3)
4)

100,00 złotych za każde dziecko objęte opieką co najmniej do 5 godzin dziennie,
130,00 złotych za każde dziecko objęte opieką co najmniej do 6 godzin dziennie,
160,00 złotych za każde dziecko objęte opieką co najmniej do 7 godzin dziennie,
190,00 złotych za każde dziecko objęte opieką powyżej 7 godzin dziennie.

Proponuje się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Dobrodzień dla podmiotów
prowadzących kluby dziecięce, będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkami
nieposiadającymi osobowości prawnej za okres miesiąca w wysokości 80,00 zł na dziecko objęte
opieką w klubie dziecięcym.
Proponuje się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Dobrodzień dla podmiotów
zatrudniających dziennych opiekunów za okres miesiąca w wysokości 40,00 zł na dziecko objęte
opieką.
.

Projekt uchwały po zmianach poddano głosowaniu.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowali: Gaida Piotr, Gaś Rozalia, Potyka Norbert, Korzyniewski
Eugeniusz, Miazga Tomasz, Max Katarzyna, Karpinski Damian, Grabiński Edward
Przeciw : Kukowka Gabriel
Projekty uchwał stanowią załącznik do protokołu.
Punkt 2.
Burmistrz przedstawiła projekt budżetu gminy Dobrodzień na 2014 rok.
Na pytanie radnego E.Grabińskiego na co zostaną przeznaczone środki, które zostaną
niewykorzystane na odśnieżanie, Burmistrz wyjaśniła, że na spłatę kredytu.
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt budżetu gminy na 2014 rok.
Punkt 3.
Propozycje do planu pracy komisji na 2014 rok.
1. Dostosowanie sieci szkolno-przedszkolnej do obowiązujących ustaw.
2. Wizytacja placówek oświatowych.
3. Podjęcie działań w celu wprowadzenia Opolskiej Karty Rodziny i Dobrodzieńskiej Karty
Rodziny.
4. Zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych.
5. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.
6. Stawki podatkowe na 2015 rok.
7. Opiniowanie projektu budżetu na 2015 rok.
8. Spotkania z przedstawicielami sekcji i klubów sportowych.
9. Promocja Miasta i Gminy o tradycjach stolarskich.
6

10. Sprawozdanie z działalności Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu.
11. Sprawozdanie z funkcjonowania Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu
wraz z filiami.
12. Zapoznanie się z działalnością Stowarzyszeń i organizacjami pozarządowymi działającymi
na terenie gminy Dobrodzień.
Powyższe propozycje do planu pracy komisja przyjęła jednogłośnie.
Punkt 4.
W sprawach różnych.
1/ Radny D. Kapinski zgłosił interpelację w zakresie nieprawidłowego informowania kierowców o
posiadanej prędkości przez „prędkomierz” w Bzinicy Starej oraz w zakresie uszkodzonej barierki
na Karola Miarki w Bzinicy koło p. Szymosza.
2/ Radny G. Kukowka zgłosił wniosek dotyczący nieprawidłowego ustawienia czasu wygaszania
lamp w Makowczycach i Ligocie Dobrodzieńskiej.
3/ Zastępca Burmistrza poinformował, że z dniem 1 września 2013 roku mieszkańcy wszystkich
gmin należących do LGD „ Kraina Dinozaurów” mają możliwość otrzymania bezpłatnych kart
wstępu do Jura Parku w Krasiejowie.
4/ Sekretarz Gminy poinformował, że w ramach realizacji programu Specjalnej Strefy
Demograficznej w województwie opolskim, a tym samym wpisując się w inicjatywę programu
Polityki Rodzinnej Prezydenta RP – „Dobry klimat dla rodziny” w dniu 17 września 2013r. w
Opolu, w obecności Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego zostało
podpisane Porozumienie pomiędzy województwem opolskim, a gminami województwa
opolskiego. Porozumienie podpisał Marszałek Województwa Opolskiego oraz 46 gmin
województwa opolskiego min. także Gmina Dobrodzień, którego celem jest partnerska realizacja
programu wsparcia rodzin wielodzietnych oraz osób starszych w województwie opolskim.
Wyrażona przez gminy deklaracja woli partnerskiej współpracy świadczy o dostrzeganiu przez
gminy konieczności realizacji działań przyjaznych rodzinie i osobom starszym, jako odpowiedź
na zmiany demograficzne zachodzące w województwie opolskim. Wszyscy wiemy, że szczególną
wartością dla naszego województwa są jego mieszkańcy, dlatego ważne jest aby wszelkie
przedsięwzięcia rozwojowe realizowane w naszym regionie, a także w naszej gminie, wpływały na
poprawę ich warunków życia. Zgodnie z zapisami Porozumienia pierwszą i najważniejszą
inicjatywą sygnatariuszy porozumienia jest przygotowanie i realizacja działań w ramach Opolskiej
Karty Rodziny. Nasza gmina także przystąpiła do tego programu. Dodatkowo zostanie opracowany
program „Dobrodzieńska Karta Duża Rodzina 4+”, który będzie realizowany na terenie naszej
gminy oprócz Opolskiej Kart Rodziny. Celem programu będzie wspieranie rodzin wielodzietnych,
zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci oraz młodzieży wychowującej się w tych
rodzinach, promowanie modelu rodziny wielodzietnej i jej wizerunku. Karta „Duża Rodzina 4+”
ma na celu wspieranie materialne rodzin wielodzietnych. W praktyce najczęściej są to zniżki na
korzystanie z usług (zarówno podmiotów komunalnych jak i prywatnych). Dlatego także chcemy
zaprosić do realizacji projektu lokalnych przedsiębiorców, którzy mogliby zaoferować rodzinom
wielodzietnym upusty na swoje usługi oraz różnego rodzaju zniżki. Każda propozycja jest wyrazem
wsparcia tego przedsięwzięcia, a tym samym umożliwi stworzenie dla rodzin wielodzietnych z
terenu gminy Dobrodzień konkretnej formy pomocy. Przedsiębiorcy sami ustalają rabaty cenowe
dla posiadaczy „Dobrodzieńskiej Karty Duża Rodzina 4+”. Przykładowo mogą to być zniżki na
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dokonane zakupy w placówkach handlowych i usługowych. Promocja ulg, informacja o punktach
oferujących usługi oraz o rodzaju tych ulg skierowanych do rodzin wielodzietnych będzie zawarta
w katalogu usług w ramach programu „Dobrodzieńska Karta Duża Rodzina 4+”, umieszczonego na
stronie internetowej. Jedynym kryterium przyznawania karty jest liczba dzieci w rodzinie, nie jest
istotna sytuacja materialna rodziny. Karta nie jest instrumentem polityki socjalnej, jest wyrazem
docenienia przez samorząd rodzin wychowujących liczne potomstwo. Mamy nadzieję, że wspólnie
uda nam się zrealizować projekt i wspomóc materialnie i psychologicznie rodziny wielodzietne.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
Przewodniczący komisji
Piotr Gaida
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