
     P R O T O K Ó Ł 

z odbytego posiedzenia w dniu 12 czerwca 2012 roku posiedzenia Komisji oświaty, kultury fizycznej           
oraz zdrowia i opieki społecznej. 

 

Posiedzenie Komisji otworzyła Przewodnicząca Komisji radna Dorota Wons witając wszystkich 

zebranych członków, przewodnicząca i wiceprzewodniczącego Rady Gminy, pana Wójta , p.Skarbnik, 

p.Sekretarz i pracowników Urzędu Gminy. 

Ad.1                                                                                                                                                           

Przewodnicząca według listy obecności stwierdziła quorum, przy którym komisja może odbyć 

posiedzenie oraz przedstawiła porządek posiedzenia, poddając go pod głosowanie. Porządek obrad 

został jednogłośnie przyjęty. 

 1.Otwarcie posiedzenia                                                                                                                    

2.Zapoznanie się z pismem Związku Nauczycielstwa Polskiego i ustosunkowanie się do w/w 

odpowiedzi.                                                                                                                                                               

3. Zapoznanie się z projektem organizacyjnym Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego na rok 2012/2013 

(przedstawił  p.Wójt).                                                                                                                                               

4.Omówienie zasobów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, niebieska karta, zespół 

interdyscyplinarny, - szkolenia .55 osób – firma „Pedago” z Krakowa.(przedstawi ła   p.Danuta Sułek).        

5. Różne sprawy.                                                                                                                                               

6.Dyskusja.                                                                                                                                                                   

7. Zakończenie posiedzenia. 

Ad.2.                                                                                                                                                          

Przewodnicząca komisji radna Dorota Wons odczytała pismo Związku Nauczycielstwa Polskiego 

Zarządu Oddziału Zębowice z dnia 24 kwietnia 2012 roku, które wpłynęło do pana Wójta. 

O wyjaśnienie poprosiła p. Wójta, który zwracając do Komisji powiedział :                                    

„Szanowna Komisjo  -  w obiekcie nie ma  żadnych dzieci od 6 lat a mówi się, że ten obiekt jest. Nikt 

nie lekceważy Związków Nauczycielstwa Polskiego, tylko staramy się rozwiązać problem. Uchwały 

były podejmowane w odpowiednim czasie i byli powiadomieni rodzice. Pismo do  ZNP nie było 

wysłane. Dopełniliśmy obowiązek kuratora. Polityką w gminie kieruje Rada Gminy i Wójt nie ZNP”. 

Następnie p.Sekretarz Teresa Czaja poinformowała, że zgodnie z art. 59 wpłynęła pozytywna opinia 

od Kuratora i rodziców, dlatego dzisiaj będzie podjęta następna uchwała. 

Ad.3.                                                                                                                                                                           

Pan Wójt przedstawił projekt organizacyjny Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego na rok 2012/2013.              

Wskazał, że w  roku szkolnym 2012/2013 ma być 274 uczniów.  Obecnie jest 291 uczniów,  453 

godziny przedmiotów nauczania. W całym zespole będzie 14 oddziałów, w gimnazjum 5 oddziałów,  ( 

oddział pojedynczy kl. I  )453 godziny przedmiotów nauczania.                            

W przedszkolu w Radawiu w 2012/2013 ma być 16 dzieci, a w Zębowicach 75. Więcej dzieci się 

zapisuje niż potem chodzi do przedszkola. Oprócz demografii  Pan Wójt omówił koszty utrzymania 

oddziału, finansowy standard podziału subwencji. Omówiono też sprawę nauczania języka 

niemieckiego jako języka mniejszości narodowej. 

Ad.4.                      

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach Danuta Sułek przedstawiła 
ocenę zapisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, niebieska karta, zespół 
interdyscyplinarny, - szkolenia.  



Pracownicy socjalni mają prawo załoŜyć kartę niebieską dla osoby, gdzie stosowana jest 
przemoc. Na terenie gminy jest 5 takich kart, w tym 4 załoŜone przez Policję, 1 przez GOPS. 
Do chwili obecnej problemami związanymi z przemocą w rodzinie zajmowali się głównie 
pracownicy socjalni zatrudnieni w Ośrodku Pomocy Społecznej, policjanci - dzielnicowi oraz 
członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Znowelizowana 
ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie rozszerza krąg osób zajmujących się 
problematyką przemocy o przedstawicieli oświaty, słuŜby zdrowia oraz przedstawicieli 
organizacji pozarządowych. Ponadto nakłada na pracowników socjalnych dodatkowe 
zadania poza godzinami pracy. Zespół interdyscyplinarny swoje działania kieruje przede 
wszystkim w stosunku do dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych, a takŜe do rodzin 
patologicznych dotkniętych uzaleŜnieniem oraz w sytuacjach powtarzalności zjawiska 
przemocy. Roczny koszt realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu 
przemocy rodzinie wynosi 3000,00zł. 
 
Ad.5 i 6. 
Pan Wójt zabrał głos w sprawie odpadów wielogabaretowych i segregowanych, powiedział, 
Ŝe gruz jest to odpad przekładowy, jest potrzebny jest na wysypisko. 
 
Dyr.ZGKiM Hubert Buczek poinformował, Ŝe bezpłatna zbiórka odpadów niebezpiecznych 
odbędzie się 10 lipca 2012 r. 
Pytań nie było. 
 
Ad.7. 
Pani Przewodnicząca podziękowała Wójtowi za przedstawienie projektu organizacyjnego, 
Kierownikowi GOPS za omówienie zapisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
oraz wszystkim za udział i przybycie, zakończyła posiedzenie komisji. 
 
 
 
 
 
     Protokołowała:          Przewodnicząca Komisji: 
 
……………………....                                                                …………………………… 
 (Monika Włodarczyk)                                                                           (Dorota Wons) 


