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Protokół nr 13/22  

z posiedzenia Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu 

 

 

Data i czas posiedzenia: 28.04.2022 r., godz. 9.00  

Miejsce posiedzenia: hybrydowy tryb obradowania 

Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu  

    Sebastian Kałuża 

 

Komisja odbyła się w hybrydowym trybie obradowania na podstawie art.15zzx ustawy                            

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                              

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji 

kryzysowych. 

 

Ad 1,2 

Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu otworzył posiedzenie  

i stwierdził prawomocność, na 7 członków komisji w posiedzeniu uczestniczyło 5 osób, co 

stanowi quorum do podejmowania prawomocnych decyzji, lista obecności stanowi zał. nr 1 

do nin. protokołu. Kolejno powitał obecnych na posiedzeniu. 

 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

Wójt Gminy Rudziniec – Krzysztof Obrzut 

Sekretarz Gminy - Zuzanna Wollek - Gaida 

Skarbnik Gminy - Aleksander Jakubek  

Przewodniczący Rady Gminy - Andrzej Szołtysik 

Radna sołectwa Taciszów - Ewa Richter 

Radny sołectwa Łany, Chechło - Mariusz Strójwąs 

Radny sołectwa Rudziniec - Henryk Targowski 

Radny sołectwa Pławniowice - Joachim Lisok 

Radna sołectwa Rzeczyce, Ligota Łabędzka - Kinga Lukoszek 

Radna sołectwa Kleszczów - Agnieszka Bucher 

Protokolant – Katarzyna Janocha  

 

Mieszkanka sołectwa Chechło 

 

Ad 3  

Przewodniczący  Rady  Gminy przystąpił  do  przyjęcia wniosków  do  proponowanego 

porządku obrad, który stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu.  

  

Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono żadnych wniosków.  

 

Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie prawomocności. 

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

4. Omówienie wyników rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę 

Rudziniec.  

5. Analiza społecznych i ekonomicznych warunków działania placówek oświatowych na 

terenie Gminy Rudziniec.  
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6.  Sprawy bieżące. 

7. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad 4 

Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu przystąpił do omówienia 

wyników rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rudziniec. 

 

Wójt Gminy omówił wyniki rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę 

Rudziniec. Informacja w tym zakresie stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu.  

 

Radna M. Stochaj wystąpiła z zapytaniem, czy rozważano otwarcie 3 oddziału 

przedszkolnego w Rudnie. 

 

Wójt Gminy poinformował, że znana jest sytuacja finansowa gminy. Ponadto na czas 

rozbudowy szkoły będzie trzeba umieścić gdzieś przedszkolaki.  

 

Ad 5 

Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu przystąpił do analizy 

społecznych i ekonomicznych warunków działania placówek oświatowych na terenie Gminy 

Rudziniec. 

 

Wójt Gminy omówił przedstawił analizę statystyczną i ekonomiczną będącą warunkami 

działania placówek oświatowych na terenie gminy. Informacja w tym zakresie stanowi zał.  

nr 4 do nin. protokołu. Odniósł się do liczby uczniów w poszczególnych szkołach według 

obecnego stanu (rok szkolny 2021/2022), liczby uczniów w poszczególnych szkołach na 

dzień 1 września 2023 r. przy założeniu, że Szkoła Podstawowa w Rudnie, Szkoła 

Podstawowa w Pławniowicach oraz Szkoła Podstawowa  w Bycinie to szkoły z klasami I-IV 

oraz liczby uczniów w poszczególnych szkołach na dzień 1 września 2023 r. przy założeniu, 

że Szkoła Podstawowa w Rudnie, Szkoła Podstawowa w Pławniowicach oraz Szkoła 

Podstawowa  w Bycinie to szkoły z klasami I-III. Przypomniał, że przepisy dopuszczają 

szkoły: 8 - klasowe, 4 - klasowe lub 3 - klasowe oraz szkoły filialne. Szkoły filialne zostały 

wcześniej odrzucone. O tych planach wszyscy wiedzieli i przyjęli do wiadomości. 

Zwróciliśmy się do SP Rudno, SP Bycina i SP Pławniowice, aby się określili czy chcą być 

szkołom z klasami I-III czy z klasami I-IV. Wszyscy chcieli być szkołą z klasami I-IV. 

Początek 2022 roku przyniósł duże cięcia budżetowe: obcięcie subwencji oświatowej ze 

względu na j. niemiecki, podwyżki opłat za opał i prąd, podwyżki opłat za wszelkiego rodzaju 

usługi. Nie jesteśmy w stanie utrzymać szkół w planowanym zakresie. Nie jesteśmy w stanie 

utrzymać szkół nawet z klasami I-IV. Następnie omówił zestawienie wydatków na 

poszczególne szkoły. Poinformował, że na dzień dzisiejszy gmina stoi przed dylematem 

utrzymania szkół nawet z szkołami  z klasami I-III.. Zwrócił uwagę, że przy obniżeniu 

struktury do klas I-III stosuje się taką samą procedurę jak przy likwidacji szkoły. Ponadto, 

Szkoła Podstawowa w Chechle na swój organ prowadzący i należałoby z zarządem 

stowarzyszenia rozmawiać o obniżeniu struktury, lub konieczne będzie  wypowiedzenie 

umowy, gdzie obowiązuje 6 - miesięczny okres wypowiedzenia. Podkreślił, że w obecnej 

sytuacji utrzymywanie szkół z klasami I-IV z ekonomicznego punktu nie ma racji bytu. Te 

niepełne szkoły z klasami I-III dały by szansę na miejsca dla wszystkich przedszkolaków, a 

wiemy, że mamy z tym problem. Byłyby to szkoły z klasami I-III i oddziałami przedszkolami.  
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Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu poddał pod głosowanie 

wniosek o udzielenie głosu mieszkance sołectwa Chechło.  

 

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 6  głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 6 radnych. 

 

Mieszkanka sołectwa Chechło przedstawiła jak funkcjonuje Szkoła Podstawowa w Chechle, 

która prowadzona jest przez stowarzyszenie. Poinformowała, że w szkole na bieżąco 

wykonywane są prace remontowe, na bieżąco inwestuje się w budynek szkoły. Dodała, że jest 

za pozostawieniem edukacji w obecnym kształcie. Kolejno ponowiła ofertę prowadzenia 

szkół przez osobę fizyczną. Odniosła się do sprawy likwidacji Szkoły Podstawowej                           

w Chechle. Zwróciła uwagę, że likwidacja szkoły nie przyniesie żadnych oszczędności, 

podobnie jak nie przyniosła ich likwidacja szkoły w Taciszowie. Dodała, że fakt prowadzenia 

szkoły w Chechle przez stowarzyszenie nie jest sytuacją odosobnioną. Szkoły 

stowarzyszeniowe doskonale funkcjonują. Poinformowała, że dzięki dobrej współpracy 

będzie prowadzić szkołę stowarzyszeniową w Bargłówce. Podkreśliła, że na terenie gminy 

można pozostawić cztery większe szkoły, a pozostałe przekazać do prowadzenia 

stowarzyszeniu. Ponadto zwróciła uwagę, że szkoła nie zwracała się o żadne środki 

finansowe. Jedynie o kwotę 7 500 zł na zakup opału.  

 

Wójt Gminy zwrócił uwagę, że wszystkie szkoły dobrze pracują. Przypomniał, że likwidacja 

szkoły w Taciszowie przynosiła oszczędności, gdyż na dzień dzisiejszy kosztowałaby około 

1,5 mln zł. Podkreślił, że w sytuacji, gdyby szkoła w Rudnie, Bycinie oraz Pławniowicach 

stała się szkołą stowarzyszeniową z klasami  I-VIII, to gminy nie byłoby na to stać. Dodał, że 

najistotniejsze jest to, aby wszystkie szkoły były traktowane tak samo, czyli mniejsze szkoły  

prowadzone były w strukturze I-III, a  szkoły większe i już rozbudowane z klasami I-VIII i 

nie ważne przez kogo prowadzone, bowiem wszystkie szkoły są utrzymywane z budżetu 

gminy.  

 

Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu zwrócił uwagę, że do 

szkoły w Bycinie uczęszczają dzieci tylko z jednej miejscowości. Z uwagi na położenie 

miejscowości, po likwidacji szkoły, dzieci z Byciny poszłyby w większości do szkoły  

w Paczynie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę, że do szkoły w Chechle z budżetu gminy 

dopłacana jest kwota 230 000 zł, a jest to szkoła prowadzona przez stowarzyszenie.  

W sytuacji, jeśli powstaną kolejne szkoły stowarzyszeniowe, z czego utrzymywane będą 

szkoły, dla których organem prowadzącym jest gmina.   

 

Radna M. Stochaj zwróciła uwagę, że nauczyciele nie są zainteresowani pracą, gdzie nie 

obowiązuje Karta Nauczyciela.  

 

Mieszkanka sołectwa Chechło podkreśliła, że w związku ze złożoną ofertą na prowadzenie 

szkół, mogą zostać również przeprowadzone spotkania w poszczególnych szkołach.  

 

Wójt Gminy zwrócił uwagę, że należy podjąć decyzję, czy przygotowany powinien zostać  

projekt uchwały ze strukturą organizacyjną obejmującą klasy I-III w Zespole Szkolno - 
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Przedszkolnym w Rudnie, Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Pławniowicach oraz Szkole 

Podstawowej w Bycinie. Ponadto Szkoła Podstawowa w Chechle również powinna być objęta 

strukturą organizacyjną z klasami I-III.  

 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę, że powinno zostać zorganizowane spotkanie              

z dyrektorami szkół oraz przedstawicielami rad pedagogicznych. 

 

Radna K. Lukoszek podkreśliła, że biorąc pod uwagę sytuację finansową gminy, konieczna 

jest likwidacji jednej ze szkół. Patrząc na liczbę dzieci, powinna być to szkoła w Bycinie. 

Dodała, iż był już złożony wniosek w tej sprawie, jednak nie uzyskał on akceptacji Rady 

Gminy. 

 

Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu dodał, że po likwidacji 

szkoły w Bycinie w dalszym ciągu gmina będzie ponosić koszty związane z utrzymaniem 

obiektu z uwagi na oddział przedszkolny.  

 

Radna M. Stochaj zwróciła uwagę, że szkoła w Rudnie powinna być szkołą ze strukturą 

organizacyjna z klasami I-IV.  

 

Na wszystkie zgłoszone w trakcie komisji zapytania została udzielona odpowiedź przez Wójta 

Gminy.  

 

Ad 6 

Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu przystąpił do omówienia 

spraw bieżących. 

Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu poddał pod głosowanie 

wniosek o przygotowanie projektu uchwały ze strukturą organizacyjną obejmującą klasy I-III 

w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rudnie, Zespole Szkolno - Przedszkolnym  

w Pławniowicach oraz Szkole Podstawowej w Bycinie. 

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 4  głosy  

Przeciw – 2 głosy 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 6 radnych. 

 

Ad 7 

W związku z wyczerpaniem tematów Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, 

Zdrowia i Sportu podziękował zebranym za udział. 

 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

Na tym protokół zakończono.  
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Integralną część niniejszego protokołu stanowi płyta z nagraniem obrad posiedzenia Komisji 

ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu. 

 

 

 

………………………..                                        .……………………………………………… 
Data i podpis protokolanta                                            Data i podpis Przewodniczącego Komisji ds. Oświaty, 

               Kultury, Zdrowia i Sportu                            
 


