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Protokół nr 14/22  

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

 

 

Data i czas posiedzenia: 25.08.2022 r., godz. 16.00  

Miejsce posiedzenia: hala sportowa przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym  

                                         w Poniszowicach, ul. Gliwicka 32, 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 7 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 

Zastępca Wójta Gminy Rudziniec - Andrzej Hosz 

Sekretarz Gminy - Zuzanna Wollek - Gaida 

Kierownik Referatu Inwestycji - Izabela Buchała 

Dyrektor CUW - Sylwia Stopa 

Inspektor ds. oświaty - Brygida Gomolla 

Przewodniczący Rady Gminy - Andrzej Szołtysik 

Radna sołectwa Taciszów - Ewa Richter 

Radny sołectwa Łany, Chechło - Mariusz Strójwąs 

Radna sołectwa Kleszczów - Agnieszka Bucher 

Protokolant – Katarzyna Janocha  

 

Sołtys sołectwa Poniszowice Małgorzata Lasota 

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Poniszowicach - Dorota Styś 

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rudnie – Ewa Dohrmann 

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pławniowicach - Beata Jesionek 

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rudzińcu - Karina Hassa 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kleszczowie – Małgorzata Grecka 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bojszowie - Anna Czarny 

p.o. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bycinie - Irena Kasprzak 

Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Kleszczowie  

Nauczyciel Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rudzińcu  

Dwóch nauczycieli Szkoły Podstawowej w Kleszczowie 

 

Ad 3  

Przewodniczący  Rady  Gminy przystąpił  do  przyjęcia wniosków  do  proponowanego 

porządku obrad, który stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu.  
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Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono żadnych wniosków.  

 

Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie prawomocności. 

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

4. Zapoznanie się z realizacją inwestycji pn. "Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno - 

Przedszkolnego w Poniszowicach".   

5. Wręczenie aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego. 

6. Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej                      

w Bycinie o strukturze klas I-VIII wraz z oddziałem przedszkolnym w Szkołę 

Podstawową w Bycinie o strukturze klas I – III wraz z oddziałem przedszkolnym. 

7. Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej                             

w Pławniowicach o strukturze klas I-VIII w Szkołę Podstawową                                   

w Pławniowicach o strukturze klas I – III. 

8. Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej                          

w Rudnie o strukturze klas I-VIII wraz z oddziałem przedszkolnym w Szkołę 

Podstawową w Rudnie o strukturze klas I – III wraz z oddziałem przedszkolnym. 

9. Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Publicznego  

w Poniszowicach poprzez przeniesienie jego siedziby.                          

10. Informacja dyrektorów szkół na temat przygotowania placówek oświatowych do 

nowego roku szkolnego. 

11. Sprawy bieżące. 

12. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad 4 

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

się z realizacją inwestycji pn. "Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w 

Poniszowicach". 

 

Kierownik Referatu Inwestycji omówiła inwestycję pn. "Rozbudowa budynku Zespołu 

Szkolno - Przedszkolnego w Poniszowicach". Poinformowała, że umowa na realizację 

zadania została zawarta 19 lutego 2021r., a zakończyła się w dniu 17 sierpnia 2022 r. Dodała, 

że koszt inwestycji wyniósł 2 477 887,43 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych w wysokości 800 000 zł. Dodała, że kubatura dobudowanego budynku 

wynosi 1 303 m
3
, powierzchnia obu pięter to prawie 450 m

2
. Kolejno przedstawiła 

szczegółowo zakres wykonanych prac.  

 

Ad 5 

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

aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego. 

 

Nauczyciele złożyli ślubowanie, a następnie otrzymali akty nadania stopnia nauczyciela 

mianowanego. 

 

Ad 6, 7, 8 

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

projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Bycinie                        

o strukturze klas I-VIII wraz z oddziałem przedszkolnym w Szkołę Podstawową w Bycinie                    
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o strukturze klas I – III wraz z oddziałem przedszkolnym, który stanowi zał. nr 3 do nin. 

protokołu, projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej                      

w Pławniowicach o strukturze klas I-VIII w Szkołę Podstawową w Pławniowicach                          

o strukturze klas I – III, który stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu, projektu uchwały w sprawie 

zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Rudnie o strukturze klas I-VIII wraz                         

z oddziałem przedszkolnym w Szkołę Podstawową w Rudnie o strukturze klas I – III wraz                  

z oddziałem przedszkolnym, który stanowi zał. nr 5 do nin. protokołu. 

 

Wójt Gminy omówił projekty w/w uchwały.  

 

Radna M. Stochaj wystąpiła z wnioskiem o dokonanie zmian w projekcie uchwały  

w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Rudnie o strukturze klas                 

I-VIII wraz z oddziałem przedszkolnym w Szkołę Podstawową w Rudnie o strukturze klas I – 

III wraz z oddziałem przedszkolnym poprzez wprowadzenie zapisu o zamiarze 

przekształcenia Szkoły Podstawowej w Rudnie o strukturze klas I-VIII wraz                            

z oddziałem przedszkolnym w Szkołę Podstawową w Rudnie o strukturze klas I – IV wraz z 

oddziałem przedszkolnym.    

 

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

wniosek w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zamiaru 

przekształcenia Szkoły Podstawowej w Bycinie o strukturze klas I-VIII wraz z oddziałem 

przedszkolnym w Szkołę Podstawową w Bycinie o strukturze klas I – III wraz z oddziałem 

przedszkolnym. 

 

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 6  głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 1głos, 

w obecności 7 radnych. 

 

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

wniosek w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zamiaru 

przekształcenia Szkoły Podstawowej w Pławniowicach o strukturze klas I-VIII w Szkołę 

Podstawową w Pławniowicach o strukturze klas I – III. 

 

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 6  głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 1głos, 

w obecności 7 radnych. 

 

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

wniosek w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zamiaru 

przekształcenia Szkoły Podstawowej w Rudnie o strukturze klas I-VIII wraz z oddziałem 

przedszkolnym w Szkołę Podstawową w Rudnie o strukturze klas I – III wraz z oddziałem 

przedszkolnym. 

 

Powyższy wniosek został odrzucony przy: 

Za – 3  głosy  

Przeciw – 3 głosy 
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Wstrzymuję się – 1głos, 

w obecności 7 radnych. 

 

Ad 9 

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

projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Publicznego                                 

w Poniszowicach poprzez przeniesienie jego siedziby, który stanowi zał. nr 6 do nin. 

protokołu. 

 

Wójt Gminy omówił projekt w/w uchwały.  

 

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

wniosek w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zamiaru 

przekształcenia Przedszkola Publicznego w Poniszowicach poprzez przeniesienie jego 

siedziby. 

 

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 7  głosów  

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 7 radnych. 

 

Ad 10 

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

przedstawienia informacji dyrektorów szkół na temat przygotowania placówek oświatowych 

do nowego roku szkolnego. 

 

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pławniowicach przedstawiła ilość dzieci, 

która będzie uczęszczać do placówki. Poinformowała, że szkoła przygotowana jest do 

rozpoczęcia nowego roku szkolnego. 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bojszowie przedstawiła ilość dzieci, która będzie 

uczęszczać do placówki. Poinformowała, że szkoła przygotowana jest do rozpoczęcia nowego 

roku szkolnego. 

 

p.o. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bycinie przedstawiła ilość dzieci, która będzie 

uczęszczać do placówki. Poinformowała, że szkoła przygotowana jest do rozpoczęcia nowego 

roku szkolnego. 

 

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rudzińcu przedstawiła ilość dzieci, która 

będzie uczęszczać do placówki. Poinformowała, że szkoła przygotowana jest do rozpoczęcia 

nowego roku szkolnego. 

 

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rudnie przedstawiła ilość dzieci, która 

będzie uczęszczać do placówki. Poinformowała, że szkoła przygotowana jest do rozpoczęcia 

nowego roku szkolnego. 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kleszczowie przedstawiła ilość dzieci, która będzie 

uczęszczać do placówki. We wtorek dokonany ma zostać odbiór inwestycji polegającej na 

remoncie kotłowni. 
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Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Poniszowicach przedstawiła ilość dzieci, 

która będzie uczęszczać do placówki. Poinformowała, że szkoła przygotowana jest do 

rozpoczęcia nowego roku szkolnego. 

 

Ad 11 

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

spraw bieżących. 

 

Wójt Gminy poinformował, że zobowiązał się na piśmie, że Zespół Szkolno - Przedszkolny 

w Rudnie zostanie rozbudowany do szkoły z 3-oddziałowym przedszkolem. W związku                    

z podpisanym zobowiązaniem Sanepid wyraził zgodę, do czasu rozbudowy, na zwiększenie    

w oddziale przedszkolnym ilości dzieci o 4. Następnie poinformował, że zostanie zapewniony 

dojazd z Taciszowa do Rzeczyc o godz. 7.12.    

 

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

głosowanie wniosek o dokonanie zmian w projekcie uchwały w sprawie zamiaru 

przekształcenia Szkoły Podstawowej w Rudnie o strukturze klas I-VIII wraz                             

z oddziałem przedszkolnym w Szkołę Podstawową w Rudnie o strukturze klas I – III wraz               

z oddziałem przedszkolnym poprzez wprowadzenie zapisu o zamiarze przekształcenia Szkoły 

Podstawowej w Rudnie o strukturze klas I-VIII wraz z oddziałem przedszkolnym w Szkołę 

Podstawową w Rudnie o strukturze klas I – IV wraz z oddziałem przedszkolnym. 

 

Powyższy wniosek został odrzucony przy: 

Za – 3  głosy  

Przeciw – 4 głosy 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 7 radnych. 

 

Ad 12 

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.  

 

 

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             


