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P R O T O K Ó Ł nr 11.2019
posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbytego w dniu 26 września 2019
r. pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji – Radnego Daniela Prałata.
Na stan 10 obecnych było 9. Nieobecni: Sławomir Siewruk.
Miejsce: sala sesyjna – Ratusz – Plac Jana Pawła II 1
W części stacjonarnej posiedzenia, poza członkami komisji, udział wzięli:
1. Mikołaj Tomaszyk – II Z-ca Burmistrza Świebodzina
2. Izabela Zabłocka – Skarbnik Gminy
3. Beata Amrogowicz – Sekretarz Gminy
4. Maciej Kuś – Kierownik Wydz. GN
5. Magda Jarema – Z-ca Kierownika Wydz. IZP
6. Grażyna Chmielewska – Kierownik Wydz. OKS
Porządek posiedzenia:
Projekty uchwał na sesję.
Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
Sprawy różne.
Spotkanie z przedstawicielami stowarzyszeń oraz klubów sportowych – część
posiedzenia w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Świebodzinie (sala konferencyjna).
5. Przegląd wybranych obiektów sportowych w Gminie Świebodzin

1.
2.
3.
4.

Ad. 1-2
Przewodniczący Komisji
porządek obrad.

– otworzył posiedzenie o godz. 12.00, przedstawił

Komisja przyjęła porządek jednogłośnie – jednogłośnie (6 za).
Skarbnik Izabela Zabłocka – przedstawiła następujące projekty uchwał:
1.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu Gminy Świebodzin
na 2019r. 173. Powiedziała o sprawozdaniu – karach naliczanych.
II Z-ca Burmistrza Mikołaj Tomaszyk – powiedział, że mówimy tutaj o nowelizacji,
która miała miejsce we wrześniu ub.r., chodzi o bioodpady, spotkałem się
z właścicielką firmy i wyjaśniliśmy temat, ona nie kwestionuje wysokości naliczenia
tej kwoty. Ona została niezwłocznie przez nas o tym poinformowana.
Przewodniczący Komisji – zapytał o zapis na str. 4 – poprosił o więcej szczegółów
dotyczących tego szkolenia radnych.
II Z-ca Burmistrza Mikołaj Tomaszyk – powiedział, że nowa ustawa o gospodarce
odpadami komunalnymi wprowadza istotne zmiany systemowe, co do których my
możemy mniemać na podstawie tego co jest na portalach informacyjnych
zamieszczane, ale one w zasadniczy sposób wskazują na zadania gminy w zakresie
sposobu segregacji, odbioru, jesteśmy przed nowym przetargiem, a Państwo
jesteście w tym temacie decydentami, stąd też żeby uniknąć takich sytuacji, że jest
nowa ustawa, która musi być przez nas wprowadzona, bo musimy wspólnie
przygotować uchwały wprowadzające te przepisy, dlatego chcieliśmy takie szkolenie
zorganizować. Na tym szkoleniu będą też nasi pracownicy, zaprosiliśmy współtwórcę

1

Protokół nr 11.2019 Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej
w Świebodzinie z dnia 26 września 2019 r.
________________________________________________________________________________

tych zmian. Proponowany wstępny termin to 10 października, ale jeszcze nie wiem
czy środki będą zabezpieczone, zakładam, że tak. Zapisaliśmy kwotę 10 tys. zł,
kwota będzie mniejsza, ale zakładam, że będzie też druga część z zakresu egzekucji
opłat, nowego sposobu naliczania, ale ta część szkolenia nie jest możliwa do
zrealizowania 10 października i zrealizujemy ją w innym terminie, zakładam, że
w tym roku. Zaprosimy może też dyrektorów szkół, ja mam inne doświadczenie na
temat gospodarowania odpadami, każda gmina inaczej to stosuje. Natomiast tu
pewne zasady są wprowadzane, to będzie rzutowało na opłatach. Na dzień
dzisiejszy po stronie zobowiązań mamy już więcej. Nie zmienia to faktu, że
w następnym roku czekają nas nowe przepisy, musimy ułożyć nowy przetarg.
Ustawodawca nie przewiduje rozliczenia ryczałtowego, jak było wcześniej, co jest dla
nas korzystne, ryczałt nie. Natomiast ogłaszamy nowy przetarg, będzie ogłoszony.
Radny Tomasz Olesiak – zapytał o zmniejszenie na inwestycji – remoncie.
Skarbnik Izabela Zabłocka – powiedziała, że inwestycja została zakończona, środki
nam na tej inwestycji zostały. Inwestycje są rozliczane zawsze w kosztorysach
powykonawczych i kwota zabezpieczona w budżecie była przeszacowana i te środki
zostały.
Radny Tomasz Olesiak – zapytał o środki dla domu kultury.
Skarbnik Izabela Zabłocka – powiedziała, że tak to oszacowali, to jest jakiś
konkurs, projekt.
Radny Tomasz Olesiak – powiedział o kwocie przeznaczonej na koncert – 20 tys.
zł, powiedział, że nie jest przeciwnikiem tego typu imprez, ale chorych dzieci jest
mnóstwo, nie wiem z czego to wynika. Powiedział, że gmina nie włączała się do akcji
w takiej formie wcześniej. Zapytał o środki
Skarbnik Izabela Zabłocka – powiedziała, że oni robili dodatkowe imprezy też.
Radny Tomasz Olesiak – zapytał o podwyżki.
Skarbnik Izabela Zabłocka – powiedziała, że było to na wynagrodzeniach. Nagrody
były, ale to były nagrody regulaminowe, nie wiem nic o żadnych nagrodach poza
regulaminem.
Radny Tomasz Olesiak – zapytał o wyjazd na mecz oraz 2 tys. zł
Skarbnik Izabela Zabłocka – powiedziała, że wniosek złożył ksiądz, mecz do
Zielonej Góry, a 2 tys. zł to jest na działalność bieżącą na Strykowski Team.
Radny Tomasz Olesiak – zapytał Strykowski Team.
Skarbnik Izabela Zabłocka – powiedziała, że tak, tak się nazywają.
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie – większością głosów (8 za,
1 wstrzymujący).
2.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Świebodzin na lata 2019-2028 nr druku 174.
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie – jednogłośnie (9 za).
3.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Miastu Zielona Góra, nr druku 183.
Radna Anita Molicka – zapytała, czy to jest do końca roku.
Skarbnik Izabela Zabłocka – powiedziała, że tak.
Radny Tomasz Olesiak – zapytał, ile wyniesie pomoc.
Skarbnik Izabela Zabłocka – powiedziała, że 33.991,00 tys. zł łącznie.
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Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie – jednogłośnie (9 za)
4.Projekt uchwały w sprawie ulgi w podatku rolnym na 2019 rok nr druku 184.
Radny Artur Kubacki – powiedział, że ulga dotyczy tylko IV raty.
Skarbnik Izabela Zabłocka – powiedziała, że tak.
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie – jednogłośnie (9 za).
5.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia inkasentów
i wynagrodzenia za inkaso nr druku 186.
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie – jednogłośnie (9 za).
Kierownik Grażyna Chmielewska – przedstawiła następujące projekty uchwał
w sprawie:
1.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Świebodzin
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 nr druku
171.
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie – jednogłośnie (9 za).
Radny Tomasz Olesiak – zapytał, co się zmieniło w tej uchwale, w porównaniu do
poprzedniej.
Kierownik Grażyna Chmielewska – powiedziała, że myślę, że został tutaj
uwzględniony przede wszystkim priorytetowe zadane publiczne i katalog został
rozwinięty.
2.Projekt
uchwały
w
sprawie
stwierdzenia
zakończenia
działalności
dotychczasowego Publicznego Gimnazjum Nr 1 i Publicznego Gimnazjum Nr 3
w Świebodzinie nr druku 172.
Przewodniczący Komisji – zapytał a co gdybyśmy tego nie zrobili?
Kierownik Grażyna Chmielewska – powiedziała, że nie ma takiej opcji.
II Z-ca Burmistrza Mikołaj Tomaszyk – wyjaśnił sytuację prawną, skutek finansowy.
Kierownik Grażyna Chmielewska – powiedziała, że to jest obowiązek nałożony
ustawą.
Przewodniczący Komisji – powiedział, że tak ale chodzi mi o to, co by było
gdybyśmy tego nie podjęli.
Kierownik Grażyna Chmielewska – powiedziała, że konsekwencja niezrealizowania
ustawy…
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie – większością głosów (8 za,
1 wstrzymujący).
Radny Tomasz Olesiak – powiedział, że ta uchwała to czysta formalność.
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Z-ca Kierownika Magda Jarema – przedstawiła następujący projekt uchwały:
1.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia, organizacji
i ustalenia opłat za korzystanie z niestrzeżonego parkingu z ograniczonym
nieodpłatnym czasem postoju, zlokalizowanym w Świebodzinie przy ul. 30 Stycznia
nr druku 175.
Radny Artur Kubacki – zapytał czy te zmiany, ten pkt. faktycznie jest potrzebny,
żeby go zlikwidować, w zasadzie jeżeli jest monitoring, one się nie wykluczają tak
naprawdę.
Z-ca Kierownika Magda Jarema – powiedziała, że tutaj jest zapis, że jest
zobowiązany, może, ale nie musi.
Radny Artur Kubacki – powiedział, że promując świadomość obywatelską, powinien
jak najbardziej powiadomić, że coś zrobił na tym parkingu.
Z-ca Kierownika Magda Jarema – powiedziała, że tak, ale zawsze kierowcy mogą
dogadać się między sobą, nie ma obowiązku wzywania policji, to chyba na tej
zasadzie.
Radny Artur Kubacki – powiedział, że na tej zasadzie to tak.
Przewodniczący Komisji – zapytał, czy ktoś jeszcze ma pytania do projektu,
poddał projekt pod głosowanie.
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie – jednogłośnie (9 za).
Kierownik Maciej Kuś – przedstawił następujące projekty uchwał;
1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy i najmu
oraz odstąpienia od obowiązku trybu zawarcia tych umów nr druku 176.
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie – jednogłośnie (9 za).
2. Projekt uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Świebodzin prawa własności
nieruchomości położonej w obrębie wsi Podlesie nr druku 177.
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie – jednogłośnie (9 za).
3. Projekt uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Świebodzin prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości położonej w 3 obrębie miasta Świebodzin nr druku 178.
Radny Artur Kubacki – zapytał, czy chodzi o poszerzenie drogi. Dobrze rozumiem?
Tam przy stacji benzynowej?
Kierownik Maciej Kuś – powiedział, że tak.
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie – jednogłośnie (9 za).
4. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży gminnej nieruchomości gruntowej położonej
w 3 obrębie Świebodzina nr druku 179.
Radny Krzysztof Drzymała – powiedział, że dobrze byłoby gdyby powstał tam jakiś
plac zabaw.
Kierownik Maciej Kuś – powiedział, że generalnie, jeżeli powstaną dwa bloki, to
deweloper ma obowiązek urządzenia takiego miejsca, ale proszę mieć na uwadze to,
że to będzie teren prywatny, musimy pomyśleć bardziej o innych mieszkańcach, bo
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deweloper wybuduje swój, ale on nie musi być ogólnodostępny, może, ale nie musi.
Dlatego my chcemy część tego terenu wyłączyć ze sprzedaży i przeznaczyć pod plac
zabaw, bo ten który jest, jest bardzo mały, a osób tam mieszkających jest dosyć
dużo.
Radny Krzysztof Drzymała – powiedział o urządzeniach, które są obecnie na placu
zabaw, nie wiem czy mają atesty, a może my byśmy zarządzali, a nie TBS-y, bo
jeżeli będą to miały TBS-y i będzie to w takim stanie jak jest teraz…
Kierownik Maciej Kuś – powiedział, że myślałem, że Pan mówi o tym, że to co
chcemy sprzedać, to co deweloper wybuduje. Myślę, że jeżeli ta naszą działkę
przeznaczymy na plac zabaw, myślę, że możliwy jest taki scenariusz, żebyśmy tą
część, którą teraz ma TBS przejęli i urządzili jeden gminny plac zabaw. Co do
atestów ciężko mi się wypowiadać.
Radny Tomasz Olesiak – powiedział, że tam jest wpisana zabudowa wielorodzinna,
a jeżeli chodzi o te dwa elementy (dot. mapy).
Kierownik Maciej Kuś – powiedział, że dla mnie nijak one mają się do tej
nieruchomości, mierząc od środka tego parkingu, do najbliższej zabudowy mamy 40
m, to jest wg mnie bezsensu, żeby tak lokować parkingi w pobliżu nieruchomości, do
najdalszej zabudowy jest ponad 80m, generalnie deweloper, który to kupi może
usadowić miejsca parkingowe, nie ma żadnych przeciwskazań, generalnie
deweloperzy teraz budują tak, że miejsca parkingowe muszą być najbliżej budynków,
które powstają. W planie miejscowym jest wyznaczona linia zabudowy, to było na
etapie ustalania planu miejscowego.
Radny Tomasz Olesiak – powiedział, że ten teren jest strasznie zastawiony
samochodami, w godzinach popołudniowych/wieczornych przejazd jest niemal
niemożliwy, generalnie liczba miejsc parkingowych jest niewystarczająca.
Kierownik Maciej Kuś – powiedział, że wiem jak tam wygląda sytuacja, jeżdżę
tamtędy i widzę co tam się dzieje, rzeczywiście to się czasem nadaje do TVN Turbo,
generalnie dlatego nie ma sensu sprzedawanie tych terenów, które są przeznaczone
na parkingi.
Radny Tomasz Olesiak – powiedział, że tak do tego jeszcze dzieci, rowery, korki
w pobliżu. Powiedział o znaku – droga osiedlowa – powodował ograniczenie
prędkości. Powiedział o sytuacji z parkowaniem, mieszkańcy nie mogli parkować
i zrodził się duży konflikt. Powiedział, że z jednej strony można przejechać, z drugiej
nie. Tam się nie da przejechać szybciej max. 40 km/h.
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie – jednogłośnie (9 za).
5. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży gminnej nieruchomości gruntowej położonej
w Kępsku nr druku 180.
Radny Artur Kubacki – zapytał, w którym miejscu są działki.
Kierownik Maciej Kuś – powiedział, że to jest koło przepompowni w prawo.
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie – jednogłośnie (9 za).
6. Projekt uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości gminnej położonej w 3
obrębie Świebodzina odpłatną służebnością gruntową nr druku 181.
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie – jednogłośnie (9 za).
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7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali
mieszkalnych nr druku 182.
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie – jednogłośnie (9 za).
8. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego w budynku przy
ul. Konarskiego 13A w Świebodzinie nr druku 183.
Radny Artur Kubacki – zapytał, który to lokal.
Kierownik Maciej Kuś – powiedział, że to tam, gdzie kominiarz był na Sikorskiego.
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie – jednogłośnie (9 za).
Ad.2
Przewodniczący Komisji – oddał głos Sekretarz Gminy.
Sekretarz Beata Amrogowicz – przedstawiła sprawozdanie z realizacji uchwał Rady
Miejskiej wraz ze statystykami.
Przewodniczący Komisji – zapytał, czy są jakieś pytania.
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Świebodzinie na posiedzeniu w
dniu 26 września 2019 r. zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji uchwał Rady
Miejskiej od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019r. i przyjęła sprawozdanie –
jednogłośnie (9 za).
Ad.3
Przewodniczący Komisji – zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos.
Radna Anita Molicka – zapytała o sytuację w szkołach podstawowych, jak wygląda
nabór, jaka jest sytuacja nauczycieli, ile osób poszło na urlop dla poratowania
zdrowia.
Kierownik Grażyna Chmielewska – powiedziała, że pełna informacja będzie na
październikowej sesji. Powiedziała o sytuacji dyrektora szkoły nr 6. Pani pełni
obowiązki, jest to wicedyrektor, jest to osoba doświadczona, myślę, że sobie poradzi
na tym stanowisku, tutaj nie ma żadnej groźnej sytuacji. Szkoła rozpoczęła
działalność zgodnie z pełną organizacją. Jeżeli chodzi o zatrudnienie, nie spełniły się
na szczęście czarne scenariusze, że część osób nie będzie miała zatrudnienia,
wręcz jest odwrotnie, w klasach młodszych zwłaszcza jest duży problem ze
znalezieniem kadry, w klasach starszych ze znalezieniem przedmiotowców, był
nauczyciel, który miał kwalifikacje do uczenia kilku przedmiotów, ten nauczyciel jest
na urlopie zdrowotnym, trudno było znaleźć jednego zastępcę. Sytuacja kadrowa,
jeżeli dalej będzie się tak działo, może być duży problem ze znalezieniem obsady
w szkołach. Jeżeli chodzi o odejścia na emeryturę to są dwa, jeżeli chodzi
o nauczycieli, oraz 9 z obsługi to wynika z decyzji. Jeżeli chodzi o urlopy zdrowotne,
nie podam dokładnej liczby, to jest sytuacja płynna, to się zmienia. Jeżeli chodzi
o nabór – został przeprowadzony zgodnie z planem. Na dzień 10.09 br. mieliśmy
jedną szkołę podstawową z pełnym ciągiem klas I-VIII to szkoła w Gościkowie, trzy
szkoły podstawowe bez klas VIII – to jest SP nr 2, 6 i 7, jedna szkoła podstawowa
bez klasy IV – SP nr 3 i jedna szkoła podstawowa bez klasy IV i VI, w trzech
szkołach funkcjonują oddziały przedszkolne to jest SP 1 i 6, w SP 1 – 1 oddział, w SP
6 – 2 odziały z pełną obsadą, Gościkowo ma oddział przedszkolne. Razem jest 2647
uczniów w szkołach, w oddziałach przedszkolnych 91. W przedszkolach mamy 39
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oddziałów razem 905 dzieci, około 180 pracowników w przedszkolach i 340
w szkołach. W każdej szkole jest pedagog i psycholog.
Radny Tomasz Olesiak – zapytał, czy w każdej szkole jest psycholog.
Kierownik Grażyna Chmielewska – powiedziała, że szczegółowe informacje
otrzymają Państwo informację. Powiedziała, że gdyby nie urlopy, nie byłoby tak
komfortowej sytuacji.
Radny Artur Kubacki – zapytał, czy urlopów jest więcej, czy są na podobnym
poziomie.
Kierownik Grażyna Chmielewska – powiedziała, że są na podobnym poziomie.
II Z-ca Burmistrza Mikołaj Tomaszyk – powiedział, że zaczyna brakować kadry
w przedszkolach, nauczyciele z przedszkoli przechodzą do szkół i to będzie problem.
Radny Artur Kubacki – powiedział, że dlatego my wnioskowaliśmy jako komisja
o zwiększenie dodatków dla wychowawców przedszkoli.
II Z-ca Burmistrza Mikołaj Tomaszyk – powiedział, że taką uchwałę będziemy
Państwu proponowali w październiku.
Radny Artur Kubacki – powiedział, że myślę, że to może spowodować zatrzymanie
się ten tendencji. Zapytał, jaka stawka jest proponowana.
II Z-ca Burmistrza Mikołaj Tomaszyk – powiedział, że rozmawialiśmy ze związkami
zawodowymi, przeanalizowaliśmy dwa warianty, jest to wariant zachęcający. Są dwie
propozycje, które konsultujemy, nie chciałbym dzisiaj zdradzać kwot. Powiedział, że
będą rozmowy z Dyrektorami Przedszkoli.
Radny Artur Kubacki – powiedział, że chciałbym, żebyśmy jako komisja złożyli
wniosek w sprawie Parku Chopina i gawronów.
II Z-ca Burmistrza Mikołaj Tomaszyk – powiedział, że ujęliśmy to już
w propozycjach.
Przewodniczący Komisji – zakończył posiedzenie – część stacjonarną.
Na tym posiedzenie w sali sesyjnej zostało zakończone o godz. 12.55

Ad.4-5
Członkowie Komisji udali się na stadion, gdzie spotkali się z Przedstawicielami
Stowarzyszeń i Klubów Sportowych, dokonali również przeglądu obiektu.
W tej części posiedzenia wysunięte zostały następujące wnioski:
1. Wybudowanie obiektu sportowego umożliwiającego dzieciom i młodzieży
kontynuowanie treningów wybranych dyscyplin.
2. Zorganizowanie programu powszechnej nauki pływania, którym objęci byliby
wszyscy uczniowie szkół i przedszkoli, co doprowadziłoby w efekcie do zapobieganiu
wadom postawy i otyłości.
3. Usprawnienie przepływu informacji pomiędzy stronami zajmującymi się tematyką
sportu, np. powołując w OSiRze osobę będącą koordynatorem rozwoju gminnego
sportu, której gł. zadaniem byłoby informowanie zainteresowanych stron powziętymi
działaniami w zakresie podnoszenia poziomu aktywności fizycznej dzieci
i młodzieży.
4. Wprowadzenie w szkołach (nauczanie wczesnoszkolne, tj. 0-III) lekcje
wychowania fizycznego prowadzonych przez wuefistów.
5. Zorganizowanie Tygodnia Sportu w gminie, gdzie każdy dzień byłby poświęcony
wybranej dyscyplinie/dyscyplinom, a placówki oświatowe rywalizowałyby ze sobą.
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6. Zabezpieczenie urządzeń zamontowanych na skateparku przed wchodzeniem pod
nie użytkowników tego miejsca.
7. Usprawnienie monitoringu na terenie OSiR-u.
Ustalono, że powyższe wnioski zostaną poddane pod głosowanie na
październikowym posiedzeniu komisji – w przypadku pozytywnego zaopiniowania
przekazane zostaną do Burmistrza Świebodzina.
Posiedzenie zakończono o godz. 15.25.
Protokołowała:

Przewodniczący Komisji

D. Skowronek

Daniel Prałat
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