
 

 

 

P r o t o k ó ł  

z odbytego posiedzenia w dniu 5 maja 2011  roku  posiedzenia Komisji o światy , kultury 
fizycznej oraz zdrowia i opieki społecznej.  

 

Posiedzenie Komisji otworzyła Przewodnicząca Komisji radna Dorota Wons  witając wszystkich 
zebranych członków, przewodniczącą i wiceprzewodniczącego Rady Gminy, pana Wójta   p. 
dyrektor przedszkola , skarbnika  i  pracowników Urzędu Gminy. 

 

Ad.1. 

Przewodnicząca według listy obecności stwierdziła guorum, przy którym komisja moŜe odbyć 
posiedzenie  oraz przedstawiła porządek posiedzenia,  poddając go pod głosowanie . 

Porządek obrad został jednogłośnie przyjęty . 
 

1. Otwarcie posiedzenia . 
2. Omówienie projektu uchwały w sprawie   

� opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez 
Gminę Zębowice 

� omówienie działalności funkcjonowania LZS na terenie gminy Zębowice 
3. Sprawy róŜne. 
4. Dyskusja. 
5. Zakończenie posiedzenia . 

 

 

Ad.2 . 

Przewodnicząca komisji radna Dorota Wons  odczytała  projekt uchwały w sprawie opłat za 
świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Zębowice wskazując , iŜ z 
dniem 1 września 2011roku wprowadzono nowelizację ustawy o systemie oświaty / Dz. U. Nr 148, 
poz.991 z dnia 13 sierpnia 2010 roku / doprecyzowano czas przeznaczony do realizacji podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego, jako nie krótszy niŜ 5 godzin dziennie/art.6 ust.1 pkt 2/ 
W tym czasie przedszkole winno zapewnić bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę. 
Art.14 ust.5 ustawy otrzymał brzmienie jednoznaczne wskazujące, Ŝe: organ prowadzący ustala  
wysokość opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w czasie przekraczającym 
wymiar zajęć określonych w art.6 ust.1 pkt 2. , natomiast w art.14 dodano ust.6, który reguluje 
sprawy ustalania opłat za wyŜywienie w przedszkolach,  zrównując  je z zasadami Ŝywienia 
uczniów w stołówkach szkolnych regulowanych przez art.67 a. 
Następnie glos zabrał pan Wójt , informując, iŜ czas na dostosowanie uchwał do obecnych 
przepisów art. 2 ustawy z 5 sierpnia 20910 roku stanowi, Ŝe uchwały dotychczasowe zachowują 
swoją moc do czasu wydania nowych uchwał, nie dłuŜej jednak niŜ do 31 sierpnia 2011 roku, i do 
tej daty muszą być ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Ŝeby moŜna 
było na nich pracować. 
Wskazał, iŜ my mamy podjętą uchwałę w 2007 roku , opłaty za świadczenia oferowane przez 
przedszkola publiczne ponad określone w art.6 ust.1 pkt 1 mają charakter świadczeń 
dodatkowych, które rodzic moŜe wybrać dla swojego dziecka. Mają charakter cywilnoprawny i 
zastosowanie do nich winna mieć zasada ekwiwalentności, zgodnie z którą opłatę wnosi za kaŜde 
konkretne świadczenie oferowane przez przedszkole z którego skorzystał 
wychowanek/zastosowanie zasady zwrotu w przypadku nieobecności/. Szczegółowo naleŜy 
doprecyzować, za jakiego rodzaju świadczenie oferowane przez przedszkole rodzice zobowiązani 
są wnieść opłatę i co składa się na kaŜde z tych świadczeń. Sam pobyt dziecka w przedszkolu nie 



moŜe być podstawą do naliczania opłat. W ocenie Sądu , gminy , uchwalając uchwałę powinny 
określić wysokość wnoszonej przez rodziców opłaty dla kaŜdego świadczenia z osobna .Opłata 
powinna pozostać w relacji do ponoszonych kosztów świadczenia tych usług, z czego wynika, Ŝe 
ustalenie opłat za świadczenia powinno być poprzedzone  jawną kalkulacją kosztów w sposób 
dający moŜliwość kontrolowania i oceny . Świadczeniem oferowanym przez przedszkole jest takŜe 
wyŜywienie przygotowane przez przedszkole. Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty, w  
odniesieniu do przedszkoli zastosowanie mają równieŜ przepisy art.67 a ustawy z dnia 09.09.1991 
roku o systemie oświaty. W efekcie : wysokość opłaty za wyŜywienie ustala dyrektor placówki w 
porozumieniu z organem prowadzącym w wysokości tzw. wsadu do kotła. NaleŜy zwrócić uwagę  
na ulgi w opłatach za dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i bytowej oraz 
wielodzietnych rodzin. Uchwały muszą zostać tak skonstruowane, by wykazać konstytucyjną 
zasadę ochrony dobra rodziny/art.71 Konstytucji stanowi, Ŝe rodziny znajdujące się w trudnej 
sytuacji społecznej, materialnej a zwłaszcza wielodzietne mają prawo do szczególnej pomocy ze 
strony władz publicznych/. 
Zapytał panią  dyr. przedszkola  Kornelię Ticman – ile dzieci pozostało by poza godzinami 
Pani dyr. Ticman – Zębowice – 23 dzieci, Radawie – 7 dzieci 
Radny Ledwig Damian   zapytał, ile teraz rodzice płacą za przedszkole wraz z wyŜywieniem 
Dyr. Kornelia Ticman – 60,00 zł opłata stała plus 50,00 zł posiłek- razem 110, 00 zł. 
Radna Karońska Krystyna – wskazała, iŜ po obliczeniu  i po zaproponowaniu kwoty 1,52 
zł./minimalne wynagrodzenie na dzień dzisiejszy wynosi 1.386,00 zł./, opłaty by wzrosły o ok. 
30, 00 zł. . 
Pan Wójt wskazał,  iŜ dzieci  są dowoŜone do przedszkola  bezpłatnie  oraz jedna godzina w której 
jest dowóz była by bez opłaty 
Wobec powyŜszego  komisja wnioskowała, aby ustalić opłatę w wysokości –: 

� 1,52 zł. za godzinę dodatkową- tj.0,11% najniŜszego wynagrodzenia  
� uwzględnić  inne opłaty dla osób niezameldowanych w naszej gminie a dzieci uczęszczają 

do naszego przedszkola 
� przy zastosowaniu opłat wziąć pod uwagę ustawę o pomocy społecznej / dla rodzin 

wielodzietnych/ 
� uwzględnić 50% opłatę dla więcej niŜ jednego dziecka korzystającego z przedszkola/ 

drugie dziecko/. 
Następnie  pani dyrektor  Kornelia Ticman odczytała propozycje do zajęć dodatkowych , a to : 

1. gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające rozwój umysłowy dziecka, 
2. gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój fizyczny dziecka, 
3. gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania dziecka otaczającym światem, 
4. dodatkowe zajęcia z języka obcego 
5. zabawy tematyczne, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka, 
6. działania opiekuńcze dostosowane do wieku i potrzeb dzieci. 

Zobowiązano panią dyrektor Ticman do przygotowania projektu uchwały stosownie do wskazanych 
wcześniej wniosków. 
 
Następnie przystąpiono do omówienia działalności LZS- ów na terenie gminy Zębowice. 
Pani przewodnicząca komisji Dorota Wons  poprosiła panią Marie Batkowską  o przedstawienie  
informacji na temat działalności LZS-ów na terenie naszej gminy. Pani Maria Batkowska  wskazała 
na przeprowadzone konkursy i przydzielenie dotacji  za zgodą obu prezesów dla LZS Radawie – 
kwoty 13 tys. zł. dla LZS Zębowice kwoty 11 tys. zł.- czyli razem 24 tys. zł. 
Następnie przewodnicząca Rady Gminy Gabriela Buczek przedstawiła  otrzymane dotacje dla 
LZS-ów za lata 2006 – 2011 /pismo w załączeniu/. 
Pan Wójt wskazał, iŜ   art.27 ustawy o sporcie/Dz. U. Nr 127 poz.857 z 2010 roku stanowi, iŜ jest 
to zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego. Jednostki mogą określić w drodze 
uchwały, warunki i tryb finansowania zadania własnego, wskazując w uchwale cel publiczny z 
zakresu sportu, który jednostka ta zamierza osiągnąć. Natomiast art.28 ustawy mówi, iŜ klub 
sportowy, działający na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, niedziałający w celu 
osiągnięcia zysku, moŜe otrzymywać dotację celową z budŜetu tej jednostki, z zastosowaniem 
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych/Dz. U. Nr 157,poz.1240 
oraz z 23010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620 i Nr 123, poz.835/ w zakresie udzielania dotacji 
celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu 



osiągnięcia zysku. Dotacja ta, ma słuŜyć realizacji celu publicznego, o którym mowa w art.,27  i 
moŜe być przeznaczona w szczególności na : 

1. realizację programów szkolenia sportowego 
2. zakup sprzętu sportowego 
3. pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych 

zawodach 
4. pokryc ie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia 

sportowego 
5. sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagradzania kadry szkoleniowej 

- jeŜeli wpłynie to na poprawę warunków uprawniania sportu przez członków klubu sportowego, 
który otrzyma dotację, lub zwiększy dostępność społeczność i lokalnej do działalności sportowej 
prowadzonej przez ten klub. 
Pan Wójt zaproponował połączenia LZS-ów w jeden klub. Wtedy środki finansowe będą 
wystarczające .Z budŜetu moŜemy tylko  tyle uchwalić, na więcej nas nie stać , przy tak małym 
budŜecie . 

 

 

 

Ad.5 

Więcej pytań nie było i przewodnicząca komisji Dorota Wons   dziękując wszystkim za udział i 
przybycie , zakończyła posiedzenie komisji . 

 

 

Protokołowała :       Przewodnicząca Komisji : 

 

..............................................                                              ..................................................... 

/ Urszula Czernik/      / Dorota Wons  / 
 
 
 
 


