
 

 

 

Protokół Nr 13/2016 

z posiedzenia komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych 

i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Białej 

odbytego w dniu 13 czerwca 2015 r. 

 

 

Otwarcia posiedzenia komisji dokonała przewodnicząca Komisji Oświaty... Elżbieta 

Malik. Na podstawie listy obecności stwierdziła , że w posiedzeniu Komisji uczestniczy   

4 członków. Stan komisji 5 członków. Nieobecna usprawiedliwiona Monika Wolna. 

Następnie powitała wszystkich zebranych  i poinformowała, że na posiedzeniu zostanie 

omówiony temat wynikający z  ramowego planu pracy Komisji Oświaty…. a dotyczący  

Stanowiska Dyrektorów Szkół w sprawie powrotu do obowiązku szkolnego 7- latków  

i odstąpienie od obowiązku szkolnego 6- latków. Jakie są tego konsekwencje  

Na posiedzenie komisji zostali zaproszeni Dyrektorzy Zespołów Szkolno 

Przedszkolnych z Białej i Łącznika oraz członkowie Komisji Rewizyjnej.  

 

Następnie dyrektorzy zespołów Szkolno Przedszkolnych kolejno przedstawili informacje 

dotyczące powrotu do obowiązku szkolnego 7- latków i odstąpienie od obowiązku szkolnego 

6- latków. 

 

Dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Białej Lesław Czerniak poinformował, że 

generalnie nie ma większego problemu w zespole w Białej w związku z odstąpieniem od 

obowiązku szkolnego 6 latków, jednakże skutki tego będą odczuwalne przez długi okres 

czasu. Zaznczył, że w Zespole w Białej największym problem jest  brak osobowy części 

obsługowej.  tj. jedna sekretarka na 100 osób, jedna intendentka na 100 wydawanych obiadów 

w tym rozwożony catering.  

 

Dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Łączniku Janusz Siano przedstawiając 

informację poinformował, w zespole w łączniku jest 330 uczniów, 14 oddziałów szkolnych  

i pięć oddziałów przedszkolnych. Od nowego roku szkolnego w zespole w Łączniku będzie 

jeden oddział mniej - Pogórze , ale kwestia kadrowa z tego tytułu nie ulegnie zmianie, ale 

zdecydowana liczba nauczycieli będzie wypracowywała tylko pensum. 

Radna Joanna Słowińska zwróciła się z zapytaniem czy była odmowa przyjęcia dzieci do 

przedszkola. 

Wicedyrektor Agnieszka Kuzak poinformowała, że była odmowa przyjęcia w dwóch 

przypadkach w przedszkolu w Pogórzu, ze względu na drak miejsca . Zaproponowano 

rodzicom przedszkole w Brzeżnicy , Chrzelicach czy Łączniku, na co nie wyrazili zgody.  

Brak miejsca w Pogórzu spowodowany jest niewysłaniem 6 latków do szkoły. Będziemy 

próbowali w przyszłym roku utworzyć dodatkowy oddział w Pogórzu. Poinformowała 

również , że w Pogórzu do końca czerwca jest pomoc na pól etatu. 

Ogólnie przedstawiła, że jest z pomocą w przedszkolach problem . Były przydzielone etaty , 

które były dzielone na dwa przedszkola, była pomoc załatwiona przez biuro pracy.  

 

Malik mamy do czynienia z małymi dzieci, nie możemy sobie pozwolić na to, że jakoś to 

będzie.  

 



Dyrektor ZSP w Łączniku  Janusz Siano zaznaczył , że w naszej gminie mamy obawy co do 

kreowania polityki oświatowej. Byliśmy na szkoleniu w Prószkowie , które było prowadzone 

przez Panią Rabendę. 

 

Następnie przedstawił osobowość Pani Rabendy przedkładając członkom komisji 

wydrukowane z Internetu  w tym zakresie materiały. 

 

 Zaznaczył, że Pani Rabenda opracowująca analizę stanu oświaty w gminie Biała jest osobą 

bardzo kontrowersyjną mająca awersję do oświaty. Była dyrektorem przez dwa lata i na tym 

jej kariera dyrektorska się zakończyła.   Nie jest akceptowana przez gremium nauczycielskie.  

Zaznaczył,  że są w Polsce gminy , które po jej szkoleniach zwracały środki finansowe.  

Prowadzi ona szkolenia na Dolnym i Górnym Śląsku , gdyż na swoim terenie jest spalona. 

Zaznaczył, że celem spotkania nie jest przedstawiania osoby tej Pani, lecz przedstawienie 

obaw dotyczących bezpieczeństwa , które nie są do zaakceptowania.  

Stwierdził jednocześnie, że analiza zewnętrzna przeprowadzona przez organ jest dobra, bo 

może my wszystkiego  nie widzimy  jak zaoszczędzić środki w oświacie w naszej gminie. 

  

Wicedyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Łączniku   przedstawiła i przekazała  

w formie papierowej analizę i  wniosek do Komisji Oświaty dotyczący sytuacji w Oświacie  

w Gminie Biała.  

Analiza stanowi załącznik do protokołu.  

Dyrektor ZSP w Łączniku dalej zabierając głos przedstawił informację dotyczącą 

zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych w tym roku. Zaznaczył, że zbyt późno zostały 

przekazane przez organ prowadzący informacje dotyczące zmian do arkuszy organizacyjnych 

– 23 maja br. o godz. 14.50. w której to nie wyrażono zgody na utrzymanie drugiego 

wicedyrektora. Jak miałem dokonać zwolnienia w ciągu 4 dni tj. do 31 maja? 

Nie było w kwestii arkuszy organizacyjnych konsultacji . Uznał że  brak jest współpracy  

z organem prowadzącym. 

 

Radna Joanna Słowińska zwróciła się z zapytaniem, czy Dyrektorowi ZSP w Białej również 

źle się współpracuje z organem prowadzącym.  

Dyrektor Lesław Czerniak poinformował, że jest w lepszej sytuacji gdyż ,jest bliżej organu 

prowadzącego , pomoc w przedszkolach ma zapewnioną poprzez zatrudnienie osób na 

umowy na czas nieokreślony. Zaznaczył również ,że nie wszystko otrzymuje o co się zwraca 

do organu prowadzącego. 

 

Radny Leonard Peszel zwrócił uwagę, że dużo rozmów zostało przeprowadzonych aby do 

przedszkola w Śmiczu zostały przyjęte wszystkie dzieci ze Śmicza. 

 

Dyrektor Lesław Czerniak poinformował, że w pierwszej kolejności musi być zabezpieczone 

miejsce dla dzieci 5 i 6 letnich z danego obwodu, a następnie mogą być przyjęte dzieci 

młodsze. 

 

Radny Damian Tarnowski- zwrócił się z zapytaniem czy jest możliwość utworzenia  

w Kolnowicach oddziału przedszkolnego? 

 

Podinspektor ds. Oświaty Jadwiga Małota poinformowała, że obecnie tworząc na nowo 

oddział przedszkolny musiałyby być spełnione wszystkie wymogi dotyczące funkcjonowania 

oddziału przedszkolnego.    

 



Radny Leonard Peszel stwierdził, że smutnym jest to ,że oszczędza się na najmłodszych 

dzieciach. 

Burmistrz Białej Edward Plicko zaznaczył, że jako organ prowadzący działa w ramach prawa. 

Do całej oświaty w gminie dokładamy 3,7 mln zł. I proszę nie mówić ,że oszczędzamy na 

oświacie.  

 

Radna Elżbieta Malik zwróciła się z zapytanie kto opracował analizę oświaty. 

 

Jadwiga Małota poinformowała, że analiza został opracowana przez zewnętrzną firmę 

analityczną. 

Dyrektor Janusz Siano zaznaczył, że analiza została opracowana przez Firmę Pani Rabendy 

 

Radna Elżbieta Malik – nie będę się wypowiadała na temat tej Pani. 

 

Podinspektor ds. Oświaty Jadwiga Małota odniosła się do zarzutów wniesionych pismem do 

Komisji.  

- pomoc w przedszkolach ,jeżeli jest potrzebna zawsze jest zapewniona  

- analiza pomogła nam spojrzeć inaczej na oświatę oczami analityka z zewnątrz. 

- mamy uchwałę , która mówi nam o pensum nauczyciela w grupach pięcioletnich 

- wydłużenie o 1 godz. w przedszkolach nie rozwiąże problemu rodzica pracującego 8 godz.  

- pomoc w przedszkolach miała być tylko na pewien czas- na czas przygotowania dzieci  

6 letnich  do   szkoły, ale jak  jest potrzeba i są środki to taka pomoc jest zapewniona. 

- opieka dzieci w czasie spacerów również jest zapisana jak powinna być zapewniona. 

 

Radna Elżbieta Malik zwróciła się z zapytaniem jakiej wysokości środki finansowe dokładane 

są z budżetu gminy do  oświaty? 

 

Skarbnik Gminy poinformowała, że są to środki w wysokości około 3,7 mln zł. 

 

 Następnie Dyrektor ZSP w Łączniku Janusz Siano wyjaśnił jakie środki składają się na 

całość finansowania oświaty w Gminie Biała. / subwencja , dotacja i środki na zadania własne 

związane z oświatą/ 

 

Skarbnik Gminy poinformowała, że państwo dąży to tego aby  oświatę pokryła subwencja. 

 

Podinspektor ds. Oświaty Jadwiga Małota, że nie została zamknięta sprawa przedłużenia 

czasu pracy przedszkoli . Zostaną przygotowane z pomocą radcy prawnego deklaracje dla 

rodziców odnośnie czasu pobytu dziecka w przedszkolu. 

 

Następnie została wymiana słowna pomiędzy Dyrektorem Januszem Siano a Panią Jadwigą 

Małota a dotycząca wykonywania swoich obowiązków. 

 

Przewodnicząca Komisji Elżbieta Malik przerwała kłótnię pomiędzy w/w osobami. 

Zaznaczyła, że jesteśmy po to aby przeanalizować sytuację oświatową w gminie. 

 

Następnie radca Prawny Tomasz Surma ustosunkował się do nie wyrażenia przez organ 

prowadzący zgody na dwóch wicedyrektorów w ZSP w Łączniku. Zaznaczył, że zgodnie  

z Rozp.M.E.N w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Łączniku powinien być tylko jeden 

wicedyrektor, co zostało zaznaczone przy zatwierdzeniu arkuszy organizacyjnych . 23 maja 

br. został o tym powiadomiony Dyrektor który zgodnie z art. 20 Karty Nauczyciela powinien 



powziąć działania dotyczące likwidacji etatu drugiego wicedyrektora. Zaznaczył, że od 

września w ZSP w Łączniku struktura zatrudnienia nie będzie zgodna z zatwierdzonymi 

arkuszami organizacyjnymi. 

 Dyrektor Janusz Siano – powziąłem działania , gdyż dokonałem analizy z wicedyrektorami 

zgodnie z art. 20 kart nauczyciela i wybrałem jedną osobę do zwolnienia i wystosowałem 

pismo do Związku Zawodowego  -  czyli działania powziąłem.  

Zwrócił się do Radcy Prawnego ,że odwołanie wicedyrektora odbywa się na podstawie art. 38 

Kart Nauczyciela a nie na podstawie art. 20. 

Następnie Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk odczytała założenia do WPF Gminy Biała i po 

dokonanej analizie jest to racjonalizacja wydatków i na tym Burmistrz opierał się przy 

zatwierdzeniu arkuszy organizacyjnych.  

  Wicedyrektor Agnieszka Kuzak ponownie zwróciła się o przygotowanie projektu uchwały 

określającej zasady funkcjonowania oświaty w gminie i przygotowania arkuszy 

organizacyjnych.  

Dyrektor BOSS Agnieszka Marszałek zaznaczyła ,że są mocno naciągane deklaracje 

uczęszczania dzieci do przedszkola , szczególnie w okresie wakacji i zostaną przygotowane 

umowy cywilno  prawne  zobowiązujące do pokrywania kosztów pobytu dziecka  

w przedszkolu,  

W trakcie obszernej dyskusji radna Maria Moszczeńska uznała  że należy przesłać wszystkim 

członkom  materiały dotyczące analizy oświaty w gminie.  

Radna Joanna Słowińska – zastanowić się na funkcjonowaniem jednego przedszkola  

w gminie Biała w czasie wakacji  

Przewodnicząca Komisji Oświaty Elżbieta Malik podsumowując posiedzenie komisji 

stwierdziła , że w całej kwestii oświaty należy się jeszcze raz w niedługim czasie spotkać  

i podjąć stosowne decyzje.  

 

 Całość posiedzenia została nagrana na dyktafonie.  

 

Na tym protokół zakończono . 

 

Protokołowała        Przewodnicząca Komisji 

 

Gabriela Prokopowicz         Elżbieta Malik 

 

Następnie rozpoczęto wspólne posiedzenie wszystkich komisji Rady Miejskiej w Białej.  

   
 
 


