
Protokół Nr 16/14 

z posiedzenia Komisji Oświaty 

odbytej w dniu 23 kwietnia 2014 r. 

 

Posiedzenie Komisji Oświaty otworzył Pan Zbigniew Krzyżański – Przewodniczący 

tejże komisji, który na wstępie powitał członków komisji oraz zaproszonych gości. W dalszej 

kolejności stwierdził kworum niezbędne do obradowania i zaprezentował proponowany 

porządek obrad, który przedstawiał się następująco: 

 

1. Analiza działalności Szkoły Społecznej w Restarzewie – posiedzenie wyjazdowe. 

2. Sprawy bieżące i różne. 

 

Do przedstawionego porządku obrad członkowie komisji nie zgłosili żadnych uwag 

i został przyjęty jednogłośnie. 

Następnie Przewodniczący Komisji przystąpił do zatwierdzenia protokółu z poprzedniego 

posiedzenia. Dodał, że protokół był w Urzędzie Gminy wyłożony do wglądu wcześniej, poza 

tym wyjaśnił, iż jest możliwość zapoznania się z jego treścią w dniu dzisiejszym. 

W związku z tym, że do protokółu z poprzedniego posiedzenia nie zgłaszano żadnych uwag, 

protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 1 

Realizując zaplanowany na dzisiejsze posiedzenie pierwszy punkt porządku obrad, komisja 

udała się z wizytacją do Społecznej Szkoły Podstawowej w Restarzewie.  

Na miejscu powitała nas Pani Wioletta Bartoszek – Dyrektor Szkoły, która oprowadziła 

radnych po salach szkolnych, przedstawiając liczbę uczniów w poszczególnych klasach, 

dodała, że łącznie w klasach I-VI jest 22 uczniów, natomiast w klasie przedszkolnej jest 25 

dzieci. 

W tym miejscu głos zabrał radny Zbigniew Krzyżański – przewodniczący komisji, który 

nawiązał do wyników egzaminów na zakończenie szkoły podstawowej i oznajmił, że wyniki 

w tej szkole były bardzo słabe, co potwierdziła również Pani Dyrektor.  

Następnie komisja udała się na zewnątrz budynku szkolnego i zwiedzając teren wokół szkoły 

stwierdziła, że niezbędne jest wykonanie remontu komina oraz odnowienie elewacji, 

zwłaszcza w tej części pod którą wsiąka woda.  

Kolejno głos zabrał radny Mielczarek, który prosił o przedstawienie schematu zatrudnienia 

w szkole.  

Pani dyrektor oznajmiła, że w szkole pracuje 10 nauczycieli, którzy są zatrudnieni na umowę 

o pracę bądź umowę – zlecenie. Kontynuując Pani dyrektor – Wioletta Bartoszek 

poinformowała, że dożywianie dzieci odbywa się poprzez firmę cateringową ze Szczercowa, 

gdzie w dużym procencie dzieci korzystają z pomocy finansowej udzielanej przez opiekę 

społeczną. Pozostając przy tym temacie Pani dyrektor oznajmiła, że warzywa, owoce i mleko 

uczniowie maja zapewnione bezpłatnie. W toku dalszej wypowiedzi Pani Bartoszek 

poinformowała, że dzieci do szkoły dowożone są bezpłatnie Busem. Dodała również, że 

w szkole działa świetlica, której opiekunowie pomagają dzieciom w odrabianiu lekcji oraz 

zapewniają miłe spędzanie czasu wolnego. 



Ad. 2 

W tym punkcie obrad głos zabrał Pan Jerzy Sylwester Woźniak – Wójt Gminy, który 

przybliżył radnym bieżącą działalność gminy. Oznajmił, że otwarte zostały oferty na budowę 

nakładek, a 5 maja nastąpi otwarcie ofert na wykonanie odwodnienia terenu działek 

w Chociwiu. 

 

Następnie w związku z wyczerpaniem tematyki przewidzianej na to posiedzenie oraz brakiem 

dodatkowych pytań Przewodniczący podziękował wszystkim za uczestnictwo i zamknął 

kolejne obrady Komisji Oświaty. 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała: 

Emilia Konieczna       Przewodniczący Komisji Oświaty 
 

                                                                         Zbigniew Krzyżański 


