Rada Gminy Miedźna
Komisja Oświaty i Spraw Społecznych
Protokół nr 27/2021
Posiedzenie rozpoczęto 16 września 2021 r. o godz. 08:00, a zakończono o godz. 12:30 tego
samego dnia. Odbyło się w kilku placówkach oświatowych na terenie gminy Miedźna.
W posiedzeniu wzięło udział 4 członków.
Obecni:
1. Józefa Waliczek
2. Zofia Białoń
3. Piotr Biszkant (do 9:30)
4. Marek Gruszka
5. Jan Nowak
6. Janusz Starzec (od 8:10)
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Józefa
Waliczek, która na podstawie listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu
stwierdziła, że 3 z 6 członków komisji jest obecnych.
W posiedzeniu uczestniczyły również Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego w Górze
Pani Renata Koczy, Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Miedźnej Pani Zofia
Kempka, Wicedyrektor ZSP w Miedźnej Pani Barbara Chmiel – Galoch, Dyrektor Gminnego
Przedszkola Publicznego we Frydku Pani Aneta Wojtala, Dyrektor Zespołu „Kubusiowe
Maluchy” w Woli Pani Dorota Olszewska oraz Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego
nr 2 w Woli Pani Jadwiga Nycz.
2. Ustalenie porządku posiedzenia.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności
2. Ustalenie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Odwiedziny w placówkach oświatowych:
a) Gminne Przedszkole Publiczne w Górze,
b) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Miedźnej,
c) Gminne Przedszkole Publiczne we Frydku, Oddział Przedszkolny w Gilowicach,
d) Zespół „Kubusiowe Maluchy” w Woli,
e) Gminne Przedszkole Publiczne Nr 2 w Woli.
5. Sprawy różne i bieżące.
6. Zamknięcie posiedzenia komisji.
Przewodnicząca Komisji zapytała o uwagi do proponowanego porządku posiedzenia.
W związku z ich brakiem przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego
głosowania porządek posiedzenia został ustalony jednogłośnie 3 głosami „za”.
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3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
Przewodnicząca Komisji wnioskowała o przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia bez
odczytywania. W związku z brakiem pytań przystąpiono do głosowania. W wyniku
przeprowadzonego głosowania wniosek został przyjęty jednogłośnie 3 głosami „za”.
W wyniku przeprowadzonego głosowania protokół z ostatniego posiedzenia został przyjęty
jednogłośnie 3 głosami „za”.
4. Odwiedziny w placówkach oświatowych:
a) Gminne Przedszkole Publiczne w Górze,
Przewodnicząca Komisji poprosiła Panią Dyrektor, by przedstawiła, jak placówka się rozwija,
jakie są potrzeby, co zrealizowano, a później, by oprowadziła radnych po terenie
przedszkola.
Pani Renata Koczy wskazała, że do przedszkola, w sześciu oddziałach, uczęszcza 145 dzieci,
sześcioro z nich posiada orzeczenie o niepełnosprawności, w tym jedno z
niepełnosprawnością sprzężona, dwoje z opinią z poradni. Powiedziała, że do tej pory
wprowadzono pięć innowacji pedagogicznych, kadra uczestniczyła w 155 szkoleniach
i webinariach – zatrudnionych jest 9 osób, etatów jest 8. Wskazała na współpracę
przedszkola z sanepidem, Gminną Biblioteką Publiczną w Miedźnej z s. w Grzawie, Pałacem
Młodzieży
w Katowicach, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Miedźnej z s. w Woli, Hospicjum Ojca Pio
w Pszczynie, Powiatowym Zespołem Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie. Ponadto
zwróciła uwagę na innowacje w terapii SI, zajęcia prowadzone przez pracowników GBP.
Wskazała również na założony i prowadzony na terenie przedszkola mini ogród, kącik
owocowy, zbudowane dla każdej grupy skrzynki, w których dzieci sadzą warzywa na wiosnę,
zieloną ścianę kwiatów w jednej z sal, zbieranie zakrętek, zużytych baterii i telefonów,
kasztanów i żołędzi, pomoc dla oddziału onkologicznego, Domu Dziecka w Pszczynie,
wystawiony na licytację dla dziecka chorującego na SMA, wyjazd weekendowy do SPA. Pani
Renata Koczy wskazała na szereg wydarzeń i akcji, tj. dzień babci i dziadka, bal karnawałowy,
górę grosza, zatrzymać smog, program profilaktyczno – wychowawczy w zakresie emocji,
wartości, tożsamości, rozwiązywania konfliktów. Powiedziała, że dzięki uprzejmości i
środkom Stowarzyszenia Przyjaciół Przedszkola, udało się zakupić projektor dla dzieci oraz
laptopa, drugi projektor od Rady Rodziców. Dodała, że chciałaby, by w przyszłości w każdej
Sali był projektor i tablica interaktywna. W zakresie problemów wskazała, że głównym jest
brak parkingu.
Przewodnicząca Komisji zapytała, co z wnioskowanymi dodatkowymi dwoma miejscami
parkingowymi.
Pani Renata Koczy powiedziała, że powinny być wykonane do lipca 2022 r. Dodała, że zgłosiła
w Urzędzie Gminy, że w rogu ogrodu placówki jest suche drzewo, które należałoby ściąć.
Radna Zofia Białoń wskazała na działkę za przedszkolem, gdzie trwają prace, by
zagospodarować ją pod parking.
Pani Renata Koczy wskazała, że w tym roku do przedszkola nie dostało się 30 dzieci.
Radna Zofia Białoń zapytała, czy do placówki uczęszczają dzieci spoza gminy Miedźna.
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Pani Renata Koczy powiedziała, że na ten rok do przedszkola dostały się tylko dzieci z Góry.
Ogółem, spoza gminy, do placówki uczęszcza sześcioro dzieci.
Radny Piotr Biszkant zapytał o maksymalną ilość dzieci w jednym oddziale.
Pani Renata Koczy powiedziała, że jest to 25 dzieci, jeden oddział liczy 20 dzieci, ale wiąże się
to z ograniczoną powierzchnią sali. W zakresie remontów wskazała, że pomalowano prawie
całe przedszkole, łącznie z piwnicami. Prace wykonywały głównie panie zatrudnione
w placówce. Wskazała, że w okresie pandemii było zamknięte bardzo krótko, a w lipcu
i sierpniu 2020, było otwarte cały czas. Wymieniła koniecznie prace remontowe wraz
z szacowanymi kosztami:
- konserwacja pokrycia dachowego na starej części – ok. 20 000 zł,
- montaż poręczy przy zejściu do piwnicy – 500-800 zł,
- usunięcie uszkodzeń po ostatnim zalaniu,
- remont w piwnicach – wymiana odchodzących płytek,
- wykonanie wyłazu na dach – ok. 2500 zł,
- pompa w instalacji solarnej – ok. 4000 zł,
- wymiana nagrzewnicy w starej części przedszkola,
- zakup nowej wężownicy – ok. 4200 zł,
- zakup czujników temperatury – ok. 4400 zł,
- ewentualna wymiana przeciekających rur przy bojlerze – 1500 do 3000 zł, plus wykonanie
pracy,
- remont pompy wodnej – 2000 zł.
Ponadto wskazała na nową współpracę z Poradnią Psychologiczną w Pszczynie, a także
bardzo dobrą współpracę z Panem Wójtem, Dyrektor Zespołu Oświaty i Wychowania
w Miedźnej z s. w Woli, Referatem Inwestycji i Remontów Urzędu Gminy oraz Kuratorium
Oświaty.
Za prosiła członków komisji do obejrzenia obiektu. Radni mieli możliwość zobaczenia każdą
z sal danego oddziału, piwnic, ogrodu z placem zabaw, na którym mają zostać wymienione
wszystkie urządzenia, kącika owocowego, szlaku żonkili, a także strychu i miejsca, w którym
ma zostać zamontowany nowy wyłaz.
b) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Miedźnej,
Przewodnicząca Komisji poprosiła Panią Dyrektor, by przedstawiła, jak placówka się rozwija,
jakie są potrzeby, co zrealizowano, a później, by oprowadziła radnych po terenie placówki.
Pani Zofia Kempka powiedziała, że rozpoczęcie roku szkolnego było bardzo pozytywnie.
Ponadto wskazała, że w trakcie jest realizacja projektu „Zielona pracownia”, powinna się
zakończyć do 31 października. Wskazana sala została wymalowana, naklejono fototapetę,
meble zostały zamówione. Ponadto powiedziała, że oddano do użytku parter starej szkoły,
w której utworzono trzy oddziały przedszkolne.
Pani Barbara Chmiel-Galoch dodała, że w trzech grupach jest 24 dzieci, reszta oddziałów liczy
25 dzieci. Do przedszkola uczęszcza sześcioro 2,5 latków – do placówki dalej dzwonią rodzice
zainteresowani zapisaniem takich dzieci. Podkreśliła, że ogółem potrzeba miejsc w
przedszkolach jest ogromna.
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Pani Zofia Kempka dodała, że w przedszkolu nie ma grup jednorodnych, są łączone.
Wskazała, że punkt przedszkolny został oddany, 1 sierpnia umowa został rozwiązana.
Pani Barbara Chmiel-Galoch dodała, że wszystkie meble i sprzęty z punktu zabrano.
Radna Zofia Białoń zapytała o ilość wydawanych obiadów.
Pani Zofia Kempka powiedziała, że jest to 168 obiadów, w kuchni zatrudnione są trzy panie
na pełen etat.
Pani Barbara Chmiel-Galoch wskazała, że problemem w szkole jest brak miejsca do
przygotowywania posiłków.
Pani Zofia Kempka dodała, że jedna z remontowanych sal, miała być przeznaczona na
jadalnię, ale w związku z zapotrzebowaniem otwarcia dodatkowego oddziału, tak się nie
stało. Wskazała, że w tej sytuacji brakuje miejsca na zmywanie naczyń. Padła propozycja
rozbudowania kuchni. Powiedziała również, że idealnym działaniem byłoby remontowanie
oddziałów wczesnoszkolnych na wzór oddziałów przedszkolnych,
Radna Zofia Białoń wskazała na pozyskanie środków zewnętrznych na takie zadanie.
Pani Zofia Kempka oprowadziła członków komisji po terenie placówki. Radni mogli zobaczyć
„Zieloną pracownię”, oddziały edukacji wczesnoszkolnej, stołówkę i kuchnię, a także oddziały
przedszkolne.
Pani Barbara Chmiel-Galoch oprowadziła członków komisji po budynku przedszkola. Radni
mieli okazję zobaczyć sale każdego z oddziałów, zaplecze kuchenne, a także wyremontowane
wejście do placówki. Podkreśliła problem braku miejsca do przechowywania.
c) Gminne Przedszkole Publiczne we Frydku, Oddział Przedszkolny w Gilowicach,
Przewodnicząca Komisji poprosiła Panią Dyrektor, by przedstawiła, jak placówka się rozwija,
jakie są potrzeby, co zrealizowano, a później, by oprowadziła radnych po terenie placówki.
Pani Aneta Wojtala wskazała, że w czerwcu b.r. w placówce zmieniła się prawie cała kadra
pedagogiczna. Udało się zatrudnić trzy panie, jednej dalej brakuje. Panie zgodziły się na
nadgodziny. Powiedziała, że za niedługo problem się ponowi, ponieważ są osoby chętne,
by skorzystać ze świadczeń kompensacyjnych. W kwestii remontów powiedziała,
że zatrudniony w placówce konserwator wyremontował ogrodzenie, na dwa przęsła,
na które zabrakło już środków, zaplanowano pieniądze w przyszłorocznym budżecie.
Wskazała, że po 15 latach w salach udało się założyć Internet, można teraz korzystać z tablicy
integracyjnej, jednak brakuje laptopów.
Radna Zofia Białoń zapytała o ilość dzieci uczęszczających do GPP.
Pani Aneta Wojtala powiedziała, że do przedszkola we Frydku uczęszcza 48 dzieci, a do
oddziałów w Gilowicach 45 dzieci. Dodała, że placówka nie ma możliwości przyjęcia
kolejnych dzieci. Następnie oprowadziła członków komisji po placówce. Radni mieli
możliwość zobaczyć pomieszczenia biurowe, sale oraz plac zabaw. Później, razem z Panią
Dyrektor, przejechali do oddziału w Gilowicach, gdzie mogli zobaczyć sale oraz zaplecze
kuchenne. Pani Aneta Wojtala zwróciła uwagę na złą jakość posiłków przywożonych przez
catering, z którym podpisana została umowa na tego typu usługę. Powiedziała, że udało się
jej znaleźć alternatywę, ale kwota za posiłek jest troszkę wyższa, więc podjęcie dalszych
działań wymaga zgody.
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d) Zespół „Kubusiowe Maluchy” w Woli,
Pani Dorota Olszewska oprowadziła członków komisji po obiekcie. Radni mieli okazję
zobaczyć sale dla dzieci oraz zaplecze gospodarcze.
Przewodnicząca Komisji poprosiła Panią Dyrektor, by przedstawiła, jak placówka się rozwija,
jakie są potrzeby, co zrealizowano.
Pani Dorota Olszewska podkreśliła, że jest bardzo dużo chętnych dzieci. Wskazała, że
każdego roku sukcesywnie remontowane jest kolejne pomieszczenie. Do tej pory, takie prace
jak malowanie pomieszczeń, były wykonywane przez pracowników placówki. W końcu udało
się zatrudnić konserwatora.
Przewodnicząca Komisji zapytała, jak wygląda kwestia posiłków.
Pani Dorota Olszewska powiedziała, że posiłki są przywożone z GPP nr 3. Dla dzieci do 1,5 r.ż.
są zmiksowane, dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci. Dużo dzieci chce jest
samodzielnie i jest im to umożliwiane, jeżeli potrzebują, to pracownice im pomagają i je
karmią.
Radny Janusz Starzec zapytał, od kiedy funkcjonuje placówka.
Pani Dorota Olszewska powiedziała, że od 2013 r. Wskazała na ogromne zapotrzebowanie na
drugi żłobek – w tym roku do placówki nie dostało się 35 dzieci, a wydano już 18 zaświadczeń
potrzebnych do korzystania z dofinansowania dla dzieci uczęszczających do placówek poza
gminą Miedźna.
Radna Zofia Białoń wskazała, że pierwotnie cały budynek miał pełnić funkcję żłobka.
Pani Dorota Olszewska wskazała, że główną potrzebą dla placówki jest plac zabaw
dostosowany do potrzeb i możliwości małych dzieci. Na te chwilę pracownicy mogą
wychodzić z dziećmi tylko na spacery. Dodała, że konieczne jest również malowanie elewacji
budynku.
e) Gminne Przedszkole Publiczne Nr 2 w Woli.
Przewodnicząca Komisji poprosiła Panią Dyrektor, by przedstawiła, jak placówka się rozwija,
jakie są potrzeby, co zrealizowano, a później, by oprowadziła radnych po terenie placówki.
Pani Jadwiga Nycz wskazała, że w okresie pandemicznym i wakacyjnym wycyklinowany
parkiety w trzech salach, wygospodarowano środki i pomalowano trzy sale oraz sufit
w szatni, wyremontowano trzy łazienki (została jeszcze jedna), udało się również dwa lata
temu wyremontować gabinet dyrektora ze środków, które zostały w budżecie na koniec
roku. Przedszkole stacjonarnie funkcjonuje od 1 września. Ponadto powiedziała, że zgodnie
z poleceniem Pana Wójta przygotowała projekt propozycji robót i remontów w placówce.
Do najważniejszych należy wymiana instalacji elektrycznej i kanalizacji, generalny remont
terenu wokół budynku.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę na problem z wywozem odpadów.
Pani Jadwiga Nycz powiedziała, że interweniowała w tej sprawie w Urzędzie. Ponadto,
musiała zorganizować dodatkowy wywóz odpadów. Ponadto oprowadziła członków komisji
po obiekcie. Radni mieli okazję zobaczyć sale, w których pomalowano ściany i
wycyklinowano parkiety, piwnice, odmalowaną szatnię oraz teren przy wejściu do placówki.
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5. Sprawy różne i bieżące.
Brak.
6. Zamknięcie posiedzenia komisji.
W związku z brakiem dalszych pytań oraz wyczerpaniem porządku Przewodnicząca Komisji
zamknęła posiedzenie o godz. 12:30.
Przewodnicząca
Komisji Oświaty i Spraw Społecznych
Józefa Waliczek

Przygotowała: Anna Urbańczyk
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

6

