
 

          Protokół Nr X/2007
             

sesji  zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu 

      z dnia 22 maja 2007 roku



   Protokół X/2007
           sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła się 
                        22 maja 2007 roku w godz. 16.00 –19.00

W sesji uczestniczyło 14 radnych – wg listy obecności stanowiącej załącznik Nr 1 
do protokołu.

W posiedzeniu Rady uczestniczyli również:
- Burmistrz GiM – Pan Ryszard Sikora
- Zastępca Burmistrza GiM – Pan Jerzy Klimczak
- Skarbnik GiM – Pani Teresa Czyżewska
- Sekretarz GiM – Pani Renata Szewczyk
- Kierownicy jednostek organizacyjnych
- Dyrektorzy Szkół i Dyrektor Przedszkoli Samorządowych
- Sołtysi
- Prasa

Listy obecności radnych, sołtysów i gości zaproszonych stanowią załącznik Nr 1 „a” 

i „b” „c” do protokołu.

Obradom przewodniczył Pan Paweł Dymek - Przewodniczący Rady Miejskiej.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył obrady, stwierdził prawomocność sesji 

i  powołał:  radną  Teresę  Lewczuk  na  sekretarza  obrad  a  na  protokolanta  Panią 

Magdalenę Korwin-Piotrowską.

Przewodniczący powitał zebranych, a następnie przedstawił proponowany porządek 

sesji:

1. Sprawy regulaminowe:

a) przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.

2. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami.

3.  Funkcjonowanie opieki przedszkolnej na terenie gminy i miasta Jastrowie

4. Sprawozdanie Zakładu Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Spółka

     z o.o.  w Jastrowiu z działalności i realizacji inwestycji w 2006 roku

5. Podjęcie uchwał w sprawach

• Zmiany  w  budżecie  gminy  i  miasta  Jastrowie  na  2007  rok

(Uchwała Nr 47),
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• W  sprawie  warunków  i  trybu  przyznawania,  cofania  i  pozbawiania 

stypendiów sportowych

(Uchwała nr 48)

• W sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości 

gruntowej zabudowanej obiektem garażowym

(Uchwała nr 49)

6. Sprawy bieżące.

7. Wolne wnioski.

8. Zakończenie.

W związku z brakiem uwag uznał porządek sesji za przyjęty.
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Ad pkt.1

Protokół poprzedniej sesji przyjęto bez zastrzeżeń.

Ad pkt.2

Burmistrz przedstawił „Informację o pracy Burmistrza między sesjami”.

Radny Hundt zapytał czy działki sprzedawane były w drodze przetargowej.

Burmistrz odpowiedział, że działki w punkcie 2,3,4 – był w drodze przetargu nieograniczonego, 

ostatnia bez przetargu.

Radny Kruszyński poprosił o wyjaśnienie pierwszego punktu. 

Burmistrz powiedział, że państwo Banaszak mieli działkę w użytkowaniu wieczystym. Żeby mogli ją 

sprzedać bez problemu, gmina musiała odstąpić od prawa pierwokupu. 

Radny Trawiński zapytał czy nie powinien być przeprowadzany konkurs na stanowiska dyrektorów 

w szkołach i przedszkolu. 

Burmistrz odpowiedział, że zgodnie z przepisami, po upływie 5 lat, zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej, rady rodziców, Kuratorium Oświaty, można przedłużyć kadencję dyrektora bez 

ogłaszania konkursu. W tej chwili ta procedura trwa.

Radny Trawiński powiedział, że w szkolnictwie średnim jest kadencyjność (2). Czy może w gminach 

obowiązują inne przepisy?

Burmistrz odpowiedział, że obowiązuje ta sama ustawa. Można było ogłosić konkursy, ale 

zrezygnowali z przeprowadzenia ich, na rzecz procedury przedłużenia powierzenia stanowiska.

Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Ad pkt.3

Pani Dyrektor Krzysztoń przedstawiła krótką informację o przedszkolach na terenie gminy. Najpierw 

omówiła strukturę organizacyjną Przedszkola Samorządowego im. Marii Konopnickiej w Jastrowiu: 

w  roku  szkolnym 2006/2007 utworzono  6  grup; przyjęto  165 dzieci, w tym 75 dzieci 6- letnich;

nauczyciele - 12 osób w tym: 2  dyplomowanych, 9  mianowanych  i  1  stażysta; pracownicy 

administracji - 5 osób; pracownicy obsługi- 11 osób, w tym: jedna pomoc nauczycielki, 6 woźnych 

oddziałowych, 3 pracownice kuchni oraz robotnik do prac lekkich.

Oddział Jastrowie ul. Ludowa; rok  szkolny  2006/2007 - ilość grup – 2, Ilość dzieci

  - 55, w tym 6-latków- 18; nauczyciele - 4 osoby ( tym: 1  dyplomowany, 3   mianowanych); 

pracownicy obsługi  i  administracji  - 5 osób 

Oddział Sypniewo ul. Mickiewicza; rok szkolny  2006/2007 ilość grup – 2, ilość dzieci - 41,

w tym 6-latków – 22; nauczyciele  mianowani  - 2 osoby; pracownik administracji – 1; pracownicy
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 obsługi - 3 osoby.

 ZPS posiada dobrze wykształconą kadrę pedagogiczną, 70 % nauczycieli posiada wyższe 

wykształcenie pedagogiczne. W roku szkolnym 2006/2007 5 nauczycieli zakończy staż i uzyska 

stopień awansu nauczyciela dyplomowanego. Nauczyciele zdobywają wiedzę, nowe doświadczenia 

i kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w kursach, szkoleniach i warsztatach.

W kontaktach z dziećmi przestrzegane są zasady partnerstwa, dialogu i porozumienia. Udało się 

stworzyć atmosferę przyjazną dziecku. W każdej sytuacji przestrzegane są prawa dziecka, wspólne 

z rodzicami uczestnictwo w procesie wychowania i nauczania.  

Wartości wspierane i promowane w przedszkolu:

- wpieranie indywidualnego rozwoju dziecka

-  dbanie o zdrowie fizyczne i psychiczne- zdrowy styl życia

- odpowiedzialność, rzetelność

- współpraca

- bezpieczeństwo

- wzajemna akceptacja 

Wizja przedszkola:

- estetyczne, barwne i funkcjonalne wnętrze przedszkola

- dobrze zagospodarowany i wyposażony plac zabaw

- nowoczesne, rozwijające myślenie pomoce dydaktyczne dla dzieci

- dobrze przygotowana kadra pedagogiczna

- czas pracy przedszkola odpowiedni do potrzeb rodziców

- bardzo dobra współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną

- promowanie przedszkola (otwarte drzwi)

- bogata oferta zajęć dodatkowych dla dzieci

- atrakcyjna oferta programowa dostosowana do możliwości dzieci 

   i potrzeb środowiska

-  konstruowanie programów autorskich

-  zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi

- wypracowane standardy edukacyjne

-  mało liczne grupy

- wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka

- otwartość, życzliwość pracowników względem siebie, dzieci, rodziców

- bogata oferta zajęć otwartych dla rodziców

- aktywna współpraca między gronem nauczycielskim przedszkola i oddziałów 
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  przy ul. Ludowej i Sypniewie

- promocja przedszkola w środowisku

- ujednolicenie oddziaływań wychowawczych domu i przedszkola 

Misją przedszkola jest:

Zapewnienie bezpiecznego, radosnego rozwoju wszystkim swoim wychowankom. Jest przyjazne nie 

tylko dzieciom, ale i rodzicom. Każde dziecko traktowane jest podmiotowo i indywidualnie, tworzy 

się atmosferę ciepła i akceptacji. 

Zarówno wizja jak i misja przedszkola znajduje się w strategicznym planie rozwoju przedszkola. 

Strategia jest procesem za pomocą, którego społeczność przedszkolna przewiduje przyszłość i rozwija 

potrzebne procedury pozwalające na osiągnięcie tej przyszłości. Do planowania i ustalenia listy 

priorytetów włączeni są nauczyciele, rodzice i organy współdziałające z przedszkolem.

Dodała także, że wskazane jest utworzenie dodatkowej grupy.

W związku z tym, że nie było pytań Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Przewodniczącego 

Komisji Oświaty, radnego Trawińskiego.

Radny Trawiński zacytował R. Fulghama: „Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć nauczyłem się 

w przedszkolu”. Powiedział, że przedszkole kształtuje. Jego brak widać u niektórych polityków. 

Dziecko uczy się w przedszkolu, że nie wolno śmiecić, uczy się wymowy, zdrowej rywalizacji. Te 

braki widać u wielu ludzi. Przedszkole ma duże znaczenie, w naszej gminie też. Trzeba stworzyć 

dzieciom jak najlepszą kadrę i bazę. Nasze przedszkola są na miarę naszych czasów, ale trzeba starać 

się o więcej. By te dzieci nauczyły się estetyki. Kultury, miały wzorce. Przedszkole musi być tożsame z 

wartościami. Tam się zaczyna wszystko. Dodał, że przeprowadzili wizytację. Pani Dyrektor wie, na co 

może liczyć. Każdy chce posłać dzieci do najlepszych przedszkoli. Są niewielkie usterki, ale są i duże, 

trzeba ciągle powiększać bazę. Powiedział, że chyli czoła wychowawcom, ponieważ to 

wychowywanie jest najbardziej uciążliwe, dla każdego dziecka musi być indywidualne podejście. 

Wynagrodzenie jest nieadekwatne. Z dziećmi trzeba ciągle pracować. Należy zawsze pamiętać o tych 

nauczycielach.

Przewodniczący zwrócił uwagę radnemu, że niebezpiecznie jest generalizować, z zależnością od 

chodzenia do przedszkola. Lepiej jest wyrażać uwagi merytoryczne, a nie manifesty.

Dyrektor Budzowski powiedział, że w oddziale przedszkolnym w Samborsku jest 15 dzieci (5 i 6 lat), 

a będzie 18, podobna sytuacja jest w oddziale w Brzeźnicy. Są to grupy zróżnicowane wiekowo. 

Główne zadania to wychowanie dzieci 6-letnich. Nauczycielki prowadzące są dyplomowane. 

Oddziały pracują w systemie 5-ciogodzinnym. Opłaty są symboliczne. Oddziały są w strukturze 

organizacyjnej szkół. W związku z tym nie pracują w wakacje. 

Radny Hundt zapytał jak wygląda w przedszkolach opieka zdrowotna, logopeda.
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Pani Dyrektor odpowiedziała, że pielęgniarka jest raz w tygodniu i współpracują z poradnią 

logopedyczną.

Przewodniczący zaproponował głosowanie nad przyjęciem informacji o opiece przedszkolnej na 

terenie gminy.

Została przyjęta jednogłośnie.

Ad pkt.4

Przewodniczący powiedział, że tylko komisja Bezpieczeństwa i Porządku zajmowała się tym tematem 

na swoim posiedzeniu. Poprosił Prezesa ZECiUK o przedstawienie sprawozdania z działalności 

spółki w 2006 r.  Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Po omówieniu radny Sakowicz powiedział, że prezes przedstawiał to sprawozdanie na posiedzeniu 

Komisji, zostało ono przyjęte jednogłośnie. 

Radna Lewczuk poprosiła o wyjaśnienie inwestycji na ulicy Roosevelta, czego one dotyczą. 

Prezes Cielas powiedział, że swego Czasu Prezes spółdzielni na Roosevelta – Cz. Hałasa podjął 

sprawę by przedłużyć kanalizację za osiedle, podłączyć budynki po lewej stronie i kolejowe budynki. 

Powiedział, że przygotowali projekt. Tam musi być przepompownia. Trzeba przeprowadzać prace 

przy drodze krajowej. Nie mają przystosowanego sprzętu, potrzebne są szalunki. Ten odcinek musi 

wykonać gmina. Przepompownię i dalszą część kanalizacji  zrobią oni. W tym roku jednak kanalizacja 

wypadła z budżetu. 

Radny Hundt zapytał jak daleko jest sprawa zakupu agregatu.

Prezes Cielas powiedział, że mają już rozeznanie. Na targach w Bydgoszczy będą prowadzili 

rozmowy na temat zakupu. Na jesieni już będzie. Musi być odpowiedni: taki, żeby uniosły go 4 osoby 

i o mocy 18 kilowat. 

Radny Kacprzak powiedział, że temat jest istotny. Z jednej strony słuchał tego, co mówił prezes 

Cielas. ZECiUK przez kilka lat miał słabe wyniki finansowe, odpadła chłodnia. Działania są 

podejmowane po to, by spółka przynosiła zyski. Został upoważniony przez SMLW by wspólnie 

szukać rozwiązań. Największym odbiorą ZECiUK jest SMLW na Wojska Polskiego. W tej spółdzielni 

czynsze są najwyższe. W analizie widać, że ceny, które płacą mieszkańcy są horrendalne. Trzeba 

razem się zastanowić, co Rada powinna zrobić by ZECiUK funkcjonował skutecznie, a z drugiej 

strony by ludzie nie płacili coraz więcej. Chciałby zasygnalizować ten temat. 

Burmistrz powiedział, że odbyło się walne zebranie ZECiUK. O wyniku Prezes mówił. Można było 

pomniejszyć straty z lat ubiegłych. Przychyla się do propozycji radnego, ale z drugiej strony to ścieki 

są stratą. To jest 131 tys. zł. Dodał, że gmina robiła wszystko by spółkę utworzyć. Jest samodzielna. 

Gmina musiałaby utrzymywać zakład budżetowy. Posługiwanie się tezą, że taka sytuacja to wina 

Norisa, nie jest do końca właściwe. Każdy liczy swoje pieniądze. Trzeba się zastanowić, co można 
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zrobić. Podrożał gaz, a tę cenę ustalają inni. Opłaty za korzystanie z mediów to część opłaty 

czynszowej, a pozostałe, czyli woda, ścieki to inna część. Nie ma co robić z osadami, oddawanie ich 

jest reglamentowane przez odbiorcę. To one mają decydujący wpływ na cenę. Planowana jest budowa 

zakładu do przyjmowania osadów w Złotowie. Nasuwa się wniosek, że albo ścieków jest za mało, 

albo cena jest za niska. 

Radny Gawluk powiedział, że buduje się kilometr czy dwa kanalizacji, podłącza się 2 budynki. 

Amortyzacja idzie w cenę. Koszty pokrywają wszyscy. Jakby się wszyscy podłączali cena byłaby 

niższa. Spółka nie może paść. Trzeba dbać by gospodarka odpadami była prawidłowa. Koszty 

amortyzacji są wysokie. 

Burmistrz powiedział, że przecież amortyzacja to zbiórka pieniędzy na odtworzenie majątku. Nie da 

się od tego uciec. Jest to prawidłowa gospodarka. Rada i tak już obniżyła amortyzację z 20 % na 10 %.

Przewodniczący zarządził przerwę w obradach.

17:30-17:40

Po przerwie Przewodniczący zaproponował punkt kolejny obrad.

Ad pkt. 5

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r. omówiła Pani Skarbnik. 

Za przyjęciem Uchwały nr 47/2007 głosowało 9 radnych, 5 radnych wstrzymało się od głosowania. 

Uchwała nr 47/2007 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Przewodniczący poprosił Panią sekretarz obrad o odczytanie projektu uchwały w sprawie warunków 

i trybu przyznawania, cofania i pozbawiania stypendiów sportowych.

Uchwała nr 48/2007 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w 

drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej obiektem garażowym. 

Uchwała nr 49/2007 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad pkt. 6, 7

Przewodniczący przypomniał, że w planie pracy Rady na następnej sesji jest ocena stanu środowiska 

w gminie, przygotowanie gminy do sezonu, Ośrodka Kultury. Poprosił o zaplanowanie terminów 

obrad. Dodał, że 11.05.2007 r. odbyły się wykłady „Szalom Złotów”. Przytoczył wypowiedzi 

uczestników z Aktualności Złotowskich, w których krytykowano cmentarz żydowski w Jastrowiu. 

Dodał, że ten problem poruszany był już wielokrotnie. Powiedział także, że poproszono go o 

poruszenie tematu uczestnictwa radnych w uroczystościach na terenie gminy. Nie ma ich. Powinni się 

pokazywać. Do Burmistrza zwrócił się z prośbą o sprawdzenie listy obecności gości na sesjach, kto z 

kierowników jednostek nie chodzi na sesje. Powiedział, że w związku z sesją w czerwcu, która 

wypadnie na półrocze działania, trzeba przygotować podsumowanie pracy. 
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Radny Sakowicz powiedział, że na poprzedniej sesji nie było Powiatowego Komendanta Policji. Był 

za to na posiedzeniu Komisji Porządku. Wyjaśniono pewne rzeczy. Komisariat Policji w Jastrowiu 

otrzymał dodatkowy etat. 

Radny Hundt powiedział, że tematem następnej sesji będzie ocena stanu ochrony środowiska w 

gminie. On sam dostał kilka zdjęć z dzikimi wysypiskami. Dobrze by było gdyby nie stawały się 

wizytówką gminy. Zapytał także Burmistrza czy przygotował informację na temat spotkania S-11.

Przewodniczący zwrócił się z prośbą żeby na stronie głównej miasta również była umieszczana 

informacja o sesjach.

Radny Kacprzak zapytał o termin następnej sesji.

Burmistrz odpowiedział, że jest planowana na 26 czerwca.

Radny powiatowy Król powiedział, że zakończono remonty dróg powiatowych na terenie gminy. W 

razie odkrycia usterek poprosił o sygnał. Dodał, że przekazano drewno dla placówki oświatowej. A 

także, że zostawia do zapoznania Strategię Rozwoju Powiatu na lata 2007-2013 w Biurze Rady. 

Poinformował także, że 28.04 w parafii św. Michała była z wizytą rada parafialna ze Steinfeld. I 

poinformował zebranych, że upoważniono go do poinformowania o tym, że dyrektor SOSW T. 

Łukasik otrzymał ocenę pozytywną i startuje ponownie w konkursie na dyrektora placówki.

Pani sołtys Magda zwróciła się z prośbą o pomoc. Powiedziała, że w Samborsku w blokach założono 

ogrzewanie etażowe. Była duża podwyżka za ścieki. Mieszkańcy prosili czy może dałoby się jakoś 

pomoc by poprawić sytuację na tym osiedlu. Tam mieszka wiele ubogich rodzin. U wielu z nich ścieki 

to duża część budżetu domowego. Poprosiła także by przypomnieć w powiecie o wykaszaniu traw. 

Przy zakręcie do Samborska jest bardzo niebezpiecznie. 

Radny powiatowy Król powiedział, że jak tylko ruszy program prac społecznych w Urzędzie Pracy 

to będą ludzie. Zaplanowany jest także remont pobocza drogi na Samborsko.

Radny Trawiński powiedział, że chciałby wygłosić jeszcze jeden manifest. Tym razem o ochronie 

przyrody. Na ten temat trzeba głośno krzyczeć, wręcz wrzeszczeć. Proponuje stworzenie ruchu 

społecznego na rzecz ochrony środowiska. Trzeba rozpoczynać edukację od przedszkola, szkoły, 

powinna być duża represyjność, wykonywanie zadań gminy, uczulenie Policji. Trzeba plakatować 

miasto, włączyć księży. Zapytał także Prezesa Cielasa, od kiedy zaczęło się zaśmiecanie lasów, co było 

przyczyną. 

Prezes Cielas odpowiedział, że komitety społeczne to wołanie na puszczy. Przecież wszyscy mamy 

sumienia. Odpowiedzią są pieniądze. Powinny być wprowadzane kary. Jak było wysypisko w 

Jastrowiu, ludzie wywozili 100 m3 śmieci. Teraz przecież nie wożą na własny koszt śmieci do Złotowa, 

coś z nimi muszą robić. Trzeba wprowadzić podatek śmieciowy. Raz zapłacone i nic nie obchodzi.

9



Dyrektor Wojtiuk zapytał czy ktoś kogoś pytał o kwity? Za wywóz śmieci. Cena 1 m3 śmieci to 170 zł 

netto. Powiedział, że często ma problem w sytuacji jak właściciele robią remonty. Nie chcą tyle płacić 

za wywóz śmieci a Zakład nie będzie wywoził na swój koszt przecież. Potrzebna jest straż miejska. 

Ktoś, kto może nakładać kary. 

Przewodniczący przypomniał, że to jest dyskusja na czerwiec. 

Radny Mańkowski zapytał czy dyrektor Łukasik dostał obie oceny pozytywne? Bo przecież ocena 

składa się z dwóch części. Zapytał też radnego Króla o to ile osób staje do konkursu.

Radny powiatowy Król powiedział, że nie jest upoważniony do udzielania takich odpowiedzi, są to 

informacje poufne.

Radna Bogulicz zapytała czy ocena wypadkowa jest pozytywna. 

Radny powiatowy Król powiedział, że ocena Zarządu Powiatu to ocena bardzo dobra. Dodał także, 

że nie będzie polemizował z radnymi.

Radny Kacprzak zapytał czy wiadomo, kiedy będzie można składać wniosek na budowę kanalizacji 

na osiedlu Jedności Robotniczej?

Kierownik Sarna odpowiedział, że nic jeszcze nie wiadomo. Dokumenty z wytycznymi do wniosków 

są jeszcze w Brukseli. Nie ma żadnych informacji z Urzędu Marszałkowskiego. Jego zdaniem 

cokolwiek będzie wiadomo w IV kwartale. 

Przewodniczący poprosił Burmistrza o informację NT wizyty orkiestry ze Steinfeld. 

Burmistrz poinformował, że orkiestra przyjechała 18.05, nocowali w „Uroczysku”. Obowiązkiem 

gminy było zaopiekowanie się nimi w sobotę: byli na lotnisku w Nadarzycach, na Hajdzie. O 1600 na 

Placu Jana Pawła II odbył się koncert orkiestry, a potem msza święta, po mszy kolacja w ZST. W 

niedzielę rano wyjechali. Oprócz kolacji w ZST wszystkie koszty pokrywali goście. Odnośnie 

Samborska Burmistrz powiedział, że te bloki to długa historia, istniały tam różne formy własności i 

byli różni właściciele. W dodatku w Samborsku nie ma oczyszczalni. Wszystkie ścieki są wywożone. 

Obecnie zarządcą jest Spółdzielnia Eksploatacyjna w Złotowie. Jak zapytał o podwyżki w spółdzielni 

otrzymał odpowiedź na piśmie. Przytoczył jego treść wyjaśniając, że spółdzielnia uzasadnia 

podwyżki zbyt wysokimi kosztami utrzymania, mieszkańcy nie uiszczają opłat czynszowych. Ta 

podwyżka to metoda wyrównania strat. W dodatku jest tam złe i niepełne opomiarowanie, 

nierzetelne wodomierze. Przedstawił także propozycje prezesa spółdzielni: przegląd sieci 

wodociągowej w lokalach, zwolnienie terenu z podatku od nieruchomości – co jest niemożliwe. 

Zasugerowali także żeby obniżyć cenę wylewu 1 m3 w oczyszczalni. Albo dopłacać do wywozu 

ścieków. Taka dopłata dla osób prywatnych jest niemożliwa. Jeśli chodzi o S-11, to burmistrz 

poinformował, że 23.04 odbyło się spotkanie robocze członków grupy w Poznaniu. Głównie był to 
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wybór władz stowarzyszenia – zarządu, członków komisji rewizyjnej. Nie było żadnego drogowca. 

Rozpoczęła się procedura rejestracyjna. Będzie informował z rozwojem sytuacji. 

Radny Kacprzak zapytał czy dodatek mieszkaniowy wypłacany jest do ręki w całości ludziom.

Burmistrz odpowiedział, że jeśli media idą przez spółdzielnię, to ta otrzymuje 100 % dodatku. W 

Samborsku jest to ryczałt., jest to dzielone wskaźnikiem. Spółdzielnia dostaje niewiele. W zasobach 

gminnych na podstawie oświadczenia 100 % dodatku idzie do zarządcy.

Przewodniczący Paweł Dymek ogłosił zakończenie dyskusji, podziękował radnym za udział w sesji 

i dokonał zamknięcia obrad X sesji. 

Obrady zakończono o godz. 1900.

Na tym protokół zakończono.

       Protokołowała       Sekretarz obrad

M. Korwin-Piotrowska             Teresa Lewczuk
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	Wartości wspierane i promowane w przedszkolu:
	- wpieranie indywidualnego rozwoju dziecka
	-  dbanie o zdrowie fizyczne i psychiczne- zdrowy styl życia
	- odpowiedzialność, rzetelność
	- współpraca
	- bezpieczeństwo
	- wzajemna akceptacja 
	Wizja przedszkola:
	- estetyczne, barwne i funkcjonalne wnętrze przedszkola
	- dobrze zagospodarowany i wyposażony plac zabaw
	- nowoczesne, rozwijające myślenie pomoce dydaktyczne dla dzieci
	- dobrze przygotowana kadra pedagogiczna
	- czas pracy przedszkola odpowiedni do potrzeb rodziców
	- bardzo dobra współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną
	- promowanie przedszkola (otwarte drzwi)
	- bogata oferta zajęć dodatkowych dla dzieci
	- atrakcyjna oferta programowa dostosowana do możliwości dzieci 
	   i potrzeb środowiska
	-  konstruowanie programów autorskich
	-  zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi
	- wypracowane standardy edukacyjne
	-  mało liczne grupy
	- wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka
	- otwartość, życzliwość pracowników względem siebie, dzieci, rodziców
	- bogata oferta zajęć otwartych dla rodziców
	- aktywna współpraca między gronem nauczycielskim przedszkola i oddziałów 
	  przy ul. Ludowej i Sypniewie
	- promocja przedszkola w środowisku
	- ujednolicenie oddziaływań wychowawczych domu i przedszkola 
	Misją przedszkola jest:
	Zapewnienie bezpiecznego, radosnego rozwoju wszystkim swoim wychowankom. Jest przyjazne nie tylko dzieciom, ale i rodzicom. Każde dziecko traktowane jest podmiotowo i indywidualnie, tworzy się atmosferę ciepła i akceptacji. 
	Zarówno wizja jak i misja przedszkola znajduje się w strategicznym planie rozwoju przedszkola. Strategia jest procesem za pomocą, którego społeczność przedszkolna przewiduje przyszłość i rozwija potrzebne procedury pozwalające na osiągnięcie tej przyszłości. Do planowania i ustalenia listy priorytetów włączeni są nauczyciele, rodzice i organy współdziałające z przedszkolem.
	Dodała także, że wskazane jest utworzenie dodatkowej grupy.
	W związku z tym, że nie było pytań Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji Oświaty, radnego Trawińskiego.
	Radny Trawiński zacytował R. Fulghama: „Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu”. Powiedział, że przedszkole kształtuje. Jego brak widać u niektórych polityków. Dziecko uczy się w przedszkolu, że nie wolno śmiecić, uczy się wymowy, zdrowej rywalizacji. Te braki widać u wielu ludzi. Przedszkole ma duże znaczenie, w naszej gminie też. Trzeba stworzyć dzieciom jak najlepszą kadrę i bazę. Nasze przedszkola są na miarę naszych czasów, ale trzeba starać się o więcej. By te dzieci nauczyły się estetyki. Kultury, miały wzorce. Przedszkole musi być tożsame z wartościami. Tam się zaczyna wszystko. Dodał, że przeprowadzili wizytację. Pani Dyrektor wie, na co może liczyć. Każdy chce posłać dzieci do najlepszych przedszkoli. Są niewielkie usterki, ale są i duże, trzeba ciągle powiększać bazę. Powiedział, że chyli czoła wychowawcom, ponieważ to wychowywanie jest najbardziej uciążliwe, dla każdego dziecka musi być indywidualne podejście. Wynagrodzenie jest nieadekwatne. Z dziećmi trzeba ciągle pracować. Należy zawsze pamiętać o tych nauczycielach.
	Przewodniczący zwrócił uwagę radnemu, że niebezpiecznie jest generalizować, z zależnością od chodzenia do przedszkola. Lepiej jest wyrażać uwagi merytoryczne, a nie manifesty.
	Dyrektor Budzowski powiedział, że w oddziale przedszkolnym w Samborsku jest 15 dzieci (5 i 6 lat), a będzie 18, podobna sytuacja jest w oddziale w Brzeźnicy. Są to grupy zróżnicowane wiekowo. Główne zadania to wychowanie dzieci 6-letnich. Nauczycielki prowadzące są dyplomowane. Oddziały pracują w systemie 5-ciogodzinnym. Opłaty są symboliczne. Oddziały są w strukturze organizacyjnej szkół. W związku z tym nie pracują w wakacje. 
	Radny Hundt zapytał jak wygląda w przedszkolach opieka zdrowotna, logopeda.
	Pani Dyrektor odpowiedziała, że pielęgniarka jest raz w tygodniu i współpracują z poradnią logopedyczną.
	Przewodniczący zaproponował głosowanie nad przyjęciem informacji o opiece przedszkolnej na terenie gminy.
	Została przyjęta jednogłośnie.

