
Protokół Nr 17/12 

z posiedzenia Komisji ds. Socjalnych 

odbytego w dniu 26 czerwca 2012 r. 
 

 

Posiedzenie komisji zostało otwarte przez Panią Iwonę Mamzer – Przewodniczącą 

komisji, która powitała zebranych, stwierdziła kworum niezbędne do obradowania 

i przedstawiła proponowany na dzisiejsze posiedzenie porządek obrad: 

 

1. Analiza remontów planowanych w placówkach szkolnych w okresie wakacji.  

2. Sprawy bieżące i różne. 

 

Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono żadnych uwag i został przyjęty 

jednogłośnie. 

Następnie po zatwierdzeniu tematyki obrad, Przewodnicząca zarządziła głosowanie 

nad przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia, który był udostępniony do wglądu 

w Urzędzie Gminy, dodała, że można się z nim zapoznać również w dniu dzisiejszym.  

W związku z brakiem uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia przeprowadzono 

głosowanie nad przyjęciem protokołu. W wyniku przeprowadzonego głosowania protokół 

został przyjęty jednogłośnie. 

 

 

Ad. 1 

Realizując pierwszy punkt dzisiejszego porządku obrad, Przewodnicząca komisji 

zaproponowała wyjazd w teren celem zapoznania się z zaplanowanymi remontami 

w placówkach szkolnych.  

Jako pierwsza została zwizytowana szkoła w Ochlach. Pani dyrektor oznajmiła, że zbyt duże 

remonty nie są planowane, gdyż nie ma funduszy w budżecie szkoły. W tym miejscu Pani 

dyrektor – Anna Brzozowska oznajmiła, że spora część budżetu szkoły została przeznaczona 

na rozdzielenia przyłącza wodociągowego lokatorów od szkoły, gdyż do tej pory lokatorzy 

korzystali z wody, a koszty ponosiła szkoła.  

Odpowiadając na pytania radnych pani Brzozowska oznajmiła, że lokatorzy mieszkający przy 

szkole nie uiszczają również żadnych opłat związanych z wywożeniem ścieków oraz 

korzystaniem z garaży. Wobec tego członkowie komisji zawnioskowali o obciążenie 

lokatorów w/w kosztami. 

W toku tej wizytacji Przewodnicząca komisji zapytała Panią dyrektor o liczbę uczniów 

uczęszczających do tej szkoły. Ponadto Pani Mamzer zwróciła się do Pani Brzozowskiej 

z zapytaniem, czy nauczyciele tej szkoły nie planują przekształcenia szkoły publicznej 

np. w Stowarzyszenie.  

Odpowiadając na powyższe Pani Brzozowska oznajmiła, że do szkoły jest zadeklarowanych 

ok. 70 uczniów, stwierdziła, iż na razie nie ma zamierzeń związanych z przekształcaniem 

szkoły w placówkę niepubliczną.  

Kolejną szkołą, którą odwiedziła komisja była placówka w Restarzewie, której, decyzją rady 

gminy działalność wygasa wraz z 1 września 2012 r. Jednak zamierzeniem niektórych 

nauczycieli oraz innych osób z tego terenu jest kontynuowanie działalności oświatowej 

poprzez zawiązanie Stowarzyszenia. W tym miejscu osoby związane z nowo powstającym 

stowarzyszeniem oznajmiły, że większa część procedury związanej z zarejestrowaniem 

Stowarzyszenia jest już zrealizowana, obecnie oczekiwana jest decyzja z Kuratorium. W toku 



dalszej wypowiedzi Pani Łączna oznajmiła, że na następny rok szkolny jest zadeklarowanych 

32 dzieci, przewidzianych jest 7 etatów dla nauczycieli. 

Następną placówką, która została zwizytowana przez Komisję była szkoła w Chociwiu. Pani 

Jadwiga Kaczmarek – dyrektor szkoły poinformowała, że w okresie wakacyjnym planowana 

jest założenie kratek wentylacyjnych na kominy, zamontowanie obudowy na grzejniki 

w przedszkolu, wymiana uszkodzonych deseczek w ławkach znajdujących się na zewnątrz 

budynku szkolnego. Ponadto zaplanowane jest malowanie 3 bram szkolnych, barierek 

na schodach, ławek przed wejściem do szkoły oraz pomieszczenia przeznaczonego 

na archiwum. Łącznie na remonty przeznaczona jest kwota w wysokości 8 tys. zł. 

Następną placówką szkolną, którą odwiedziła Komisja był Zespół Szkół w Widawie. 

Dyrektor szkoły – Pan Marek Wójcik oznajmił, że na remonty wewnątrz budynku ma 

przeznaczone 7 tys. zł, a chciałby uzupełnić tynk w łączniku ze stołówką szkolną, pomalować 

stołówkę oraz pomieszczenie przed stołówką. Poza tym zdaniem Pana Wójcika należałoby 

naprawić uszkodzoną rynnę, gdyż lecąca z niej woda uszkadza ścianę. Ponadto dodał, 

że planowane jest malowanie jednej klasy szkolnej, ale to działanie będzie wykonane 

we własnym zakresie, jedynie należy zakupić farbę. Poza tym w remontowanej klasie trzeba 

będzie położyć płyty, aby wyrównać powierzchnię i założyć nową wykładzinę. W toku 

dalszej wypowiedzi Pan Wójcik oznajmił, że będzie trzeba dokupić ławek, gdyż w nowym 

roku szkolnym będzie więcej uczniów w związku z likwidacją szkoły w Brzykowie.  

Po dokonanej wizytacji, członkowie komisji przybyli do Urzędu Gminy i powitali na 

posiedzeniu Pana Wójta. 

Pani Mamzer zapytała Pana Wójta o zasady funkcjonowania przedszkola w Brzykowie.  

Odpowiadając na powyższe Pan Wójt oznajmił, że dyrektorem tego przedszkola będzie Pani 

Partyczyńska, gdyż Pani Brocka z dniem 1 września 2012 r. odejdzie na emeryturę. Przejęcie 

obowiązków przez Panią Partyczyńską, zgodnie z obowiązującymi przepisami musi nastąpić 

w ciągu 30 dni od zakończenia roku szkolnego, czyli od 30 sierpnia. W tym miejscu Pan Wójt 

oznajmił, że został złożony wniosek do programu unijnego o dofinansowanie funkcjonowania 

tego oddziału. 

Następnie głos zabrała radna Mamzer, która nawiązała do likwidowanej placówki szkolnej 

w Restarzewie i oznajmiła, że należy podjąć starania, aby nie dopuścić do likwidacji 

biblioteki znajdującej się w szkole w Restarzewie.  

Odpowiadając na powyższe Pan Wójt oznajmił, że najlepszym rozwiązaniem byłoby, aby 

powstające tam Stowarzyszenie przejęło pieczę nad istniejącą biblioteką.  

W tym miejscu radna Mamzer oznajmiła, że likwidując szkoły mieliśmy pozyskać 

oszczędności finansowe z tego tytułu. 

Odnosząc się do powyższego Pan Wójt oznajmił, że likwidacja jednej placówki szkolnej 

powinna przynieść korzyści dla drugiej placówki. Pozostając w tym temacie, Pan Wójt 

poinformował, że od nowego roku szkolnego- 2012 w stosunku do początku roku szkolnego 

2010 zmniejszy się liczba zatrudnionych nauczycieli o 40. 

Kolejno głos ponownie zabrała Przewodnicząca komisji – Pani Mamzer, która pytała jak 

będzie wyglądało przejęcie wyposażenia szkoły w Brzykowie. W tym miejscu radna Mamzer 

oznajmiła, że dużo pomocy naukowych dla szkoły zakupywali rodzice. 

Odpowiadając na powyższe Pan Wójt oznajmił, że będzie powołana specjalna komisja, która 

powierzy mienie szkoły innemu dyrektorowi szkoły. 

W tym temacie głos zabrał również radny Marcin Janiak, który stwierdził, że przecież 

z pomocy naukowych przejętych ze szkoły w Brzykowie będą również dalej korzystać także 

dzieci z terenu Brzykowa.  

 

 

 



Ad.2 

W drugim punkcie obrad Pan Wójt nawiązał do tematu czynszu lokatorów mieszkających 

przy szkołach oraz lokatorów bloków w Chociwiu. Oznajmił, że podniesienie stawki czynszu 

jest możliwe, ale po podjęciu uchwały obowiązującej na terenie całej gminy. W tym miejscu 

pan Wójt zasygnalizował potrzebę podjęcia rozstrzygnięć w sprawie mieszkań w blokach 

w Chociwiu oraz w budynku byłego SKR w Widawie. Analizując temat Pan Wójt 

poinformował, że odnośnie mieszkań po byłym SKR była rozpoczęta procedura wyceny tych 

mieszkań, ale w związku z tym, że przy drodze powiatowej zostanie wydzielona mała działka, 

która posłuży jako parking i chociażby w niewielkim stopniu rozładuje brak miejsc 

parkingowych zwłaszcza w dni targowe. Ta część parkingowa będzie się łączyła z wjazdem 

do bloków i z drogą do budynków garażowych GZUK. 

Wobec powyższego najpierw trzeba dokończyć wydzielanie tej działki, a dopiero potem zająć 

się wyceną przedmiotowych mieszkań.  

 

W związku z wyczerpaniem tematyki przewidzianej na dzisiejsze posiedzenie oraz brakiem 

dodatkowych pytań Przewodnicząca Komisji ds. Socjalnych – Pani Iwona Mamzer zamknęła 

kolejne obrady Komisji i podziękowała wszystkim za uczestnictwo. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: 

Emilia Konieczna        Przewodnicząca  

Komisji ds. Socjalnych 

 

Iwona Mamzer 
 


