
Protokół nr 45/18
Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych

w dniu 10 października 2018 r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 9:05. Udział w nim wzięli członkowie
komisji zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 9

oraz  Naczelnik Wydziału Rozwoju Polityki Społecznej  Z.Kajling-Rudzka,
Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty A.Fujarczuk, Zastępca dyrektora

Ośrodka Opieki Społecznej    M.Czuczman, Naczelnik Wydziału Spraw
Obywatelskich E.Konstanty, Z-ca Naczelnika Wydziału Administracyjno-

Organizacyjnego A.Papis.

Przewodniczący Komisji J.Chabiński stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy
4 członków komisji, wobec czego obrady są prawomocne.

Na obrady dotarła radna D.Pasieka, w obradach bierze udział 5 radnych

Porządek obrad przyjęty 5 głosami za i przedstawiał się następująco:

1.Monitoring strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Nysa

za 2017 r.

2.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

1)przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla Gminy Nysa na rok 2019

2)uchwalenia  "Rocznego   programu  współpracy   Gminy   Nysa
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi
zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2019",

3)ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielanej Centrum Integracji
Społecznej w Nysie na rok 2019,

4)w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nysa.

3.Dowóz uczniów do szkół.

4.Informacja o stanie realizacji  zadań oświatowych w roku szkolnym

2017/2018.
5.Wnioski do projektu budżetu na 2019r.
6.Sprawy bieżące, wolne wnioski.

Ad 1
Naczelnik Wydziału Rozwoju Polityki Społecznej Z.Kailing-Rudzka

i zastępca dyrektora Ośrodka Opieki Społecznej M.Czuczman omówiły

Monitoring strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Nysa
za 2017 r.

Komisja pozytywnie, jednogłośnie, 5 głosami za, zaopiniowała Monitoring

strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Nysa za 2017 r.

Materiał stanowi załącznik nr 1 do protokołu.



Ad 2.2
Naczelnik Wydziału Rozwoju Polityki Społecznej Z.Kailing-Rudzka

przedstawiła projekt uchwały w sprawie "Rocznego programu współpracy

Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2019".

Komisja pozytywnie, jednogłośnie, 6 głosami za, zaopiniowała projekt uchwały

w sprawie "Rocznego programu współpracy Gminy Nysa z organizacjami

pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w

sferze pożytku publicznego na rok 2019".

Ad 2.3
Naczelnik Wydziału Rozwoju Polityki Społecznej Z.Kailing-Rudzka omówiła
projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielanej
Centrum Integracji Społecznej w Nysie na rok 2019.
Głos w dyskusji zabrali radna D.Pasieka, radna D.Wąsowicz-Hołota, radna

C.Lichnowska, radny Ł.Bogdanowski.

Komisja zawnioskowała, aby burmistrz skoordynował działania wszystkich

jednostek m.in. CIS, OPS, we współpracy z PUP oraz przedsiębiorcami,

odnośnie przygotowywania uczestników CIS-u do konkretnych zawodów

potrzebnych na lokalnym rynku pracy, np. układanie chodników, przycinanie

krzewów i drzew, praca w kuchni i stołówkach szkolnych oraz realizacji

potrzeb remontowych w oświacie.

Komisja pozytywnie. 6 głosami za poparła ww. wniosek.

Komisja pozytywnie, jednogłośnie, 6 głosami za, zaopiniowała projekt uchwały

w sprawie ustalenia stawki dotacji   przedmiotowej   udzielanej   Centrum
Integracji Społecznej w Nysie na rok 2019.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Na obrady dotarła radna D.Wąsowicz-Hołota. Komisja obraduje w 6 osobowym

składzie.

Ad 2.1
Naczelnik Wydziału Rozwoju Polityki Społecznej Z.Kailing-Rudzka omówiła
projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Nysa na rok 2019.
Udział   w dyskusji   wzięli radna C.Lichnowska, Przewodniczący komisji
J.Chabiński, radna D.Pasieka, radna D.Wąsowicz-Hołota.

Komisja pozytywnie, jednogłośnie, 6 głosami za, zaopiniowała projekt uchwały

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla Gminy Nysa na rok 2019.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu.



Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad 2.4
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich E.Konstanty wraz z Z-ca Naczelnika

Wydziału Administracyjno-Organizacyjnego A.Papis omówiły projekt uchwały
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nysa.

Głos w dyskusji zabrała radna D.Pasieka.

Komisja zawnioskowała. aby spóźnienia na sesję, powyżej 15 min wymagały
pisemnego usprawiedliwienia u przewodniczącego rady oraz w głosowaniu

poparła powyższy wniosek 6 głosami za.

Komisja pozytywnie, jednogłośnie. 6 głosami za, zaopiniowała projekt uchwały

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nysa.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad 2.5
Zastępca  Naczelnika Wydział   Administracyjno-Organizacyjnego  A.Papis

omówiła uchwały w sprawie określenia sposobu ustalenia zadań do

wykonywania w ramach budżetu obywatelskiego.

Komisja pozytywnie, 5 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym zaopiniowała

projekt  uchwały  w  sprawie  określenia sposobu ustalenia zadań do

wykonywania w ramach budżetu obywatelskiego.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad 3
Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie A.Fujarczuk omówił projekt
uchwały w sprawie dowozu uczniów do szkół.

Przewodniczący J.Chabiński zapytał o koszty utrzymania busa dowożącego

niepełnosprawnych uczniów do szkół i co obejmuje ta kwota.

Dyrektor GZO A.Fuiarczuk odpowiedział, że koszt to ok. 6 tys. zł za miesiąc,

cena zawiera transport oraz opiekuna dla dzieci.

Radna C.Lichnowska zaproponowała, żeby kupić dodatkowego busa.

Dyrektor GZO A.Fuiarczuk powiedział,  że można skorzystać ze środków

PFRON.
Radna  D.Wąsowicz-Hołota  zaproponowała  złożenie   wniosku,  żeby

wykorzystywać busa kupionego dla środowiskowego domu samopomocy,

w których gmina finansowo partycypuje również do przewozu osób

niepełnosprawnych.

Po analizie finansowej i rozważeniu dofinansowania z PFRON (50%), Komisja

zawnioskowała o zakup busa, który będzie wykorzystywany do przewozu osób

niepełnosprawnych, co pozwoli  na rezygnację z  usług zewnętrznego

przewoźnika.

Komisja pozytywnie, jednogłośnie, 6 głosami za poparła ww. wniosek.



Dyrektor GZO A.Fuiarczuk dodał, że podobny wniosek ma przygotowany we

wnioskach do projektu budżetu na rok 2019 skierowany do Burmistrza Nysy.
Radna D.Wąsowicz-Hołota poruszyła temat busa zakupionego przy udziale
środków gminy z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Pomocy

Społecznej.

Komisja zawnioskowała o wykorzystywanie również na potrzeby własne gminy

(dowóz  do  placówek oświatowych dzieci  niepełnosprawnych),  busa
zakupionego przez gminę z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu

Pomocy Społecznej.

Komisja pozytywnie, jednogłośnie, 6 głosami za poparła ww. wniosek.

Komisja pozytywnie, jednogłośnie, 6 głosami za zaopiniowała „Informację

o dowozie uczniów do szkół".

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad 4
Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie A.Fuiarczuk omówił informację
o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018.
Przewodniczący Komisji J.Chabiński poprosił, aby dodać do tabeli nr 8 wyniki
z egzaminów gimnazjalnych.

Komisja pozytywnie, jednogłośnie, 6 głosami za zaopiniowała „Informację

o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018".
Materiał stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad 5
Wnioski do projektu budżetu na 2019 r.
Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie A.Fuiarczuk przedstawił wnioski

do projektu budżetu na 2019 r., które zostaną złożone do Burmistrza Nysy:

1.Wymiana podłogi i zakup nowych mebli w 2  pomieszczeniach
w Gminnym Zarządzie Oświaty.

2.Zabezpieczenie kwoty 50 tys. zł na tzw. wydatki nieprzewidziane.

3.Zabezpieczenie środków finansowych, aby dzieci i młodzież szkolna

mogła korzystać z hali sportowej (na wzór basenu i lodowiska).
4.Wykonanie  chodnika przed Przedszkolem nr  12 oraz zatoczką

autobusową przy Szkole Podstawowej nr 1.

5.Zabezpieczenie środków finansowych na zakup środka transportu, przy

dofinansowaniu PFRON.

6.Budowa windy w Przedszkolu Integracyjnym nr 5.

7.Uruchomienie kuchni w placówkach oświatowych: Szkoła Podstawowa

nr 1, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 5.

8.Wymiana instalacji, lamp oświetleniowych na hali sportowej w Zespole
Szkół Sportowych.

9.Termomodernizacja elewacji   w Przedszkolu nr  6  oraz  remont

sanitariatów.



Radna L.Cwajna zapytała co z boiskiem w Kopernikach.

Dyrektor GZO A.Fuiarczuk odpowiedział, że nawiązano współpracę z firmę,

która daje  nowy rodzaj  nawierzchni i boisko w Kopernikach będzie
przygotowane na zasadzie eksperymentu.

Przewodniczący J.Chabiński zaproponował,   żeby doposażyć szkołę, aby

zwiększyć liczbę uczniów.

Radna C.Lichnowska zaproponowała, aby przy pisaniu harmonogramu

korzystania z hali sportowej uwzględnić pierwszeństwo placówek, które nie
posiadają sąl gimnastycznych. Następnie wniosła prośbę do gminy, aby
zwrócić uwagę na budynki oświatowe należące do gminy, a dzierżawione przez

przedsiębiorców. Wynajmujący płacą niemałe  pieniądze,  a nie  mogą

przeprowadzić na własną rękę, np. remontu elewacji. Dodała, żeby gmina

wyszła z pomocną dłonią do tych przedsiębiorców, którzy dają miejsca pracy.
Komisja złożyła wniosek do budżetu na 2019 r. w sprawie termomodernizacji
gminnych obiektów oświatowych dzierżawionych przez stowarzyszenia oraz

inne podmioty gospodarcze.

Komisja pozytywnie, jednogłośnie, 6 głosami za poparła ww. wniosek.

Komisja złożyła wniosek do budżetu na 2019 r. w sprawie budowy oświetlenia
przy ul. Poniatowskiego, przy wjeździe do przedszkola.

Komisja pozytywnie, jednogłośnie, 6 głosami za poparła ww. wniosek.

Radni pozytywnie odnieśli się do wniosków Dyrektora GZO A.Fujarczuka,
które zostaną przez niego złożone do Burmistrza Nysy.

Radny Ł.Bogdanowski poruszył temat kwoty wpłacanej na radę rodziców.

Następnie zapytał na co jest ona przeznaczana.

Dyrektor GZO A.Fuiarczuk odpowiedział, że na wyjścia dzieci, np. do kina czy

do teatru. Koszty utrzymania placówek są po stronie gminy.

Przewodniczący J.Chabiński dodał, że szkoła nie ma środków na zakup
środków, np. plastycznych, aby każde dziecko z nich korzystało albo np.

papieru na ksero.

Radna C.Lichnowska zapytała gdzie wpływają pieniądze za wynajem sali
w danej szkole.

Dyrektor GZO A.Fuiarczuk odpowiedział, że do gminy.

Radna C.Lichnowska powiedziała, żeby zastanowić się nad zmianą ponieważ

są szkoły, które w ogóle nie wynajmują pomieszczeń, a z pieniędzy korzystają
wszyscy.

Ad 6
Sprawy bieżące, wolne wnioski.

Przewodniczący J.Chabiński podziękował komisji za wspólną pracę przez całą
kadencję.



Wobec zrealizowania porządku obrad przewodniczący o godz. 11:48 zamknął
posiedzenie komisji.

Protokołowała:     A
J.Mrukowicz-Ternilfli^,


