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P r o t o k ó ł  Nr   3/2015 r. 

Z posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury 

w dniu 20 marca 2015 r. 

 

Przewodniczący Komisji A. Polański otworzył posiedzenie komisji i przedstawił proponowany 

porządek obrad.  

Porządek posiedzenia: 

1. Wyrażenie opinii do projektów uchwał w sprawach: 

1/ zmian w budżecie gminy na 2015 r. 

2/ udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej nr 387                     

    o pow. 0,16 ha obręb Boboszów. 

2. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie gminy 

Międzylesie w roku szkolnym 2013/2014. 

3. Sprawy różne.  

 

Podczas komisji obecni byli wszyscy członkowie komisji w składzie 5 osobowym. 

Ad. 1 

1/Skarbnik MiG A. Ziental przedstawiła projekt uchwały w spr. zmian w budżecie. Zmian                          

w budżecie dokonano z tytułu zwiększenia dochodów o kwotę 121 056 zł, w tym, 58 056 zł z tyt. 

refundacji części wydatków poniesionych w 2014 r; na realizację projektu pn. „Remont łącznika ciągu 

pieszego pomiędzy ul. Pionierów, a Kolejową w Międzylesiu” oraz 63 000 zł planowanej dotacji z 

budżetu Woj. Dolnośląskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi do gruntów rolnych nr 106                            

w Boboszowie”. Zwiększenia o kwotę 2 000 0000 zł z tyt. planowanej sprzedaży gruntów. 

Zwiększenie ma charakter nadwyżki budżetowej, przeznaczonej na rozchody budżetu – przelewy na 

rachunki lokat. Kolejna zmiana dot. przeniesienia z rozdziału 75618 do rozdziału 90002 kwoty w 

wysokości 1 044 890 zł z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z 

dostosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej. Zwiększenie o kwotę 3 912 zł z tyt. planowanej 

dotacji z Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży na dofinansowanie wymiany młodzieży z Lohne. 

Zwiększenie o kwotę 11 100,60 zł z tyt. refundacji części wydatków poniesionych w 2014 roku na 

realizację projektu pn. „Utworzenie Fitness Parku w Międzylesiu dz. nr 214/23”. Po stronie wydatków 

zmian dokonano w związku ze zwiększeniem o kwotę 93 219 zł, w tym 30 219,60 zł bieżące remonty 

dróg gminnych oraz 63 000 zł wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn „Przebudowa drogi do 

gruntów rolnych nr 106 w Boboszowie”. Zwiększenie o kwotę 13 100 zł na wydatki związane                          

z wymianą młodzieży z Lohne. Zwiększenie o kwotę 2 000 zł na dotację celową na pomoc rodzinom               

i osobom w trudnej sytuacji życiowej w zakresie dożywiania, zwiększenia o kwotę 20 000 zł                          

z przeznaczeniem na dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej                           

w Międzylesiu na zakup pompy głębinowej oraz modernizację studni głębinowej w Domaszkowie. 

Zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 7 749 zł, w tym: 2 460 zł na zadanie pn „Remont 

dachów na budynku Długopolu Grn, 2460 zł na zadanie pn. „Remont dachów na Domkach Tkaczy ul. 

Sobieskiego 2 i 4 – Międzylesie, oraz 2 829 zł na zadanie pn. „Dokumentacja projektowo-

kosztorysowa wymianu dachu na budynku w Roztokach 16”.  

Radni nie wnieśli uwag i w drodze głosowania  jednogłośnie przyjęli projekt uchwały.  

2/Kier. ITiG W. Szyrszeń przedstawiła projekt uchwały w spr. udzielenia zgody na zbycie 

nieruchomości gruntowej zabudowanej nr 387 o pow. 0,16 ha obręb Boboszów. Jest to działka wolna 

od obciążeń, zabudowana budynkiem gospodarczym, który jest w złym stanie technicznym chylącym 

się ku upadkowi. W planie zagospodarowania przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową. Istnieje 
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dojazd do działki z drogi głównej, jednak jest on utrudniony. W związku z powyższym wszystkie 

przesłanki wskazują na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego.  

Radni nie wnieśli uwag i w drodze głosowania jednogłośnie przyjęli projekt uchwały.  

Ad. 2 

Przewodniczący Komisji A. Polański przystąpił do omawiania drugiego punktu porządku 

posiedzenia  dot. przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie gminy 

Międzylesie w roku szkolnym 2013/2014. Następnie powitał dyrektorów placówek oświatowych                    

z terenu gminy zaproszonych na dzisiejszą komisję: Panią Dyrektor ZSP w Domaszkowie                             

A. Jakubczak, Panią Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Międzylesiu M. Strzelczyk, Pana 

Dyrektora ZS w Międzylesiu R. Bodnara. 

Spec. ds. Oświaty M. Harasińska przystąpiła do omawiania informacji, wcześniej informując, że 

radni otrzymali informację do zapoznania. Następnie poinformowała, że obowiązek sporządzania i 

przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych wynika z dyspozycji art. 5a ust. 4 

ustawy z dnia 7 września 1991 r; o systemie oświaty. Przedstawiła kolejno: 

- sposób realizacji zadań oświatowych na terenie gminy w 2013/14 r; - w tym najważniejsze akty 

prawne, z których te zadania wynikają, kompetencje personelu, poziom nauczania.  

- demografię liczby ludności oraz urodzeń w gminie, z czego wynika iż jest tendencja zniżkowa, 

liczba ludności w gminie z roku na rok spada i maleje przyrost naturalny. Ma to wpływ na utrzymanie 

placówek i utrzymanie etatów nauczycieli.  

- system zarządzania oświatą w gminie - sprawami oświaty w roku szkolnym 2013/2014 w UMiG 

Międzylesie zajmował się Z. Krótkiewicz, następnie od 22 kwietnia 2014 r; Spec. ds. Oświaty                        

M. Harasińska. Na ternie gminy w roku szkolnym 2013/2014 funkcjonowały: Zespół Szkół w 

Międzylesiu, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaszkowie,  oraz Samorządowe Przedszkole w 

Międzylesiu. W przypadku Dyrektorów A. Jakubczak oraz M. Strzelczyk okres powierzenia 

stanowiska dyrektora przedłużony został na okres kolejnych 5 lat. Organizację szkół i placówek 

oświatowych określają arkusze organizacyjne, jakich projekty przygotowują dyrektorzy jednostek i w 

terminie do dnia 30 kwietnia przedkładają w UMiG, które w następnej kolejności zatwierdza 

Burmistrz MiG. W trakcie roku szkolnego można wprowadzać aneksy np. jeśli chodzi o zastępstwa 

czy indywidualne nauczanie.  

- organizacja obwodów szkolnych i bazy oświatowej na terenie gminy wygląda w taki sposób, że są: 

- dwa obwody przedszkolne (Międzylesie i Domaszków); 

- dwa obwody szkół podstawowych (Międzylesie i Domaszków); 

- dwa obwody gimnazjalne (Międzylesie i Domaszków); 

 

Do obwodów szkolnych należą: 

- szkoła podstawowa w Międzylesiu, do której przyporządkowane jest 17 miejscowości; 

- szkoła podstawowa w Domaszkowie, do której przyporządkowane jest 5 miejscowości; 

- gimnazjum w Międzylesiu – miejscowości z obwodu szkoły podstawowej w Międzylesiu; 

-  gimnazjum w Międzylesiu – miejscowości z obwodu szkoły podstawowej w Domaszkowie; 

 

Przy szkole podstawowej w Międzylesiu w roku szkolnym 2013/2014 funkcjonował jeden 

dodatkowy oddział „0” do którego uczęszczały 5-letnie i 6-letnie dzieci. Dodatkowy oddział 

przedszkolny przy samorządowej szkole podstawowej w Międzylesiu został stworzony, ponieważ 

zaistniała potrzeba zwiększenia ilości miejsca w oddziałach przedszkolnych, a tym samym 

poprawienie dostępności do realizacji podstaw programowych dla dzieci z obszarów wiejskich oraz 

efektywniejsze wykorzystania bazy oświatowej. Placówki oświatowe mieściły się w 5 budynkach,                      

z czego: szkoła podstawowa i gimnazjum w Międzylesiu – 1 budynek, szkoła podstawowa                           
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w Domaszkowie – 1 budynek, gimnazjum w Domaszkowie – 1 budynek, przedszkole w Międzylesiu – 

1 budynek, przedszkole w Domaszkowie – 1 budynek. Podczas realizacji zadań dydaktyczno – 

wychowawczo - opiekuńczych wykorzystywane były także niepozostające w zarządzie placówek 

oświatowych obiekty m.in.: sala gimnastyczna w budynku Miejsko-Gminnego Domu Kultury Filia                 

w Domaszkowie, boisko sportowe LZS "Śnieżnik" Domaszków, boisko sportowe MLKS Sudety 

Międzylesie oraz basen kąpielowy w Międzylesiu. W szkołach znajdowały się również świetlice, 

stołówki, dedykowane sale do zajęć ruchowych (siłownie, gabinety rehabilitacyjne).  W roku 2013                   

i 2014 w tabeli nr 3 wymienione są prace remontowe wykonane w danych palcówkach. Łącznie na 

zadania remontowo - inwestycyjne wykonywane na rzecz poprawy bazy oświatowej w okresie 

wrzesień 2013 – sierpień 2014 r -. wydatkowano kwotę 71.123,07 zł. Realizacja zadań remontowo – 

inwestycyjnych przebiegła prawidłowo. 

Wychowanie przedszkolne obejmuje w gminie dzieci od 3 do 6 lat, w uzasadnionych 

przypadkach od 2,5 roku życia. Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor przedszkola oceniając stopień 

osiągnięcia przez dziecko gotowości przedszkolnej. Rok szkolny 2013/2014 był kolejnym rokiem, w 

którym wszystkie dzieci 5-letnie zobowiązane były do realizacji obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego oraz te dzieci 6-letnie, których rodzice nie zdecydowali się na 

realizację nauki w szkole.  Gmina Międzylesie starając się zapewnić wszystkim dzieciom z naszego 

terenu miejsca w  przedszkolach prowadzonych przez gminę, w okresie za który sporządzana jest 

informacja prowadziła: 2 przedszkola – (Międzylesie, Domaszków), 1 oddział przedszkolny „0” - 

(szkoła podstawowa Międzylesie). W roku szkolnym 2013/2014 złożono 234 wnioski o przyjęcie 

dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, 39 z nich odrzucono ze względu na ograniczoną 

liczbę miejsc. Od września 2013 r. zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 13.08.2013 r. została 

udzielana gminom dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie 

wychowania przedszkolnego. W okresie od września do grudnia 2013 r. Gmina Międzylesie otrzymała 

powyższą dotację w kwocie 414 zł /dziecko /4 m-ce (tj. 103,50 zł/dziecko/m-c). Na rok 2014 kwota 

dotacji wyniosła 1.207.97 zł /dziecko/ rok (tj. 100,66 zł/dziecko/m-c). Tabela nr 4 obrazuje liczbę 

oddziałów i dzieci w placówkach przedszkolnych w latach 2012/2013/2014. Z danych wynika że 

81% uczniów zameldowanych na terenie Gminy Międzylesie w wieku 5 lat spełniało 

obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego i uczęszczało do przedszkoli bądź 

oddziałów przedszkolnych na terenie naszej gminy.  

Dziecko może iść do szkoły w wieku 6 albo 7 lat. Czas nauki podzielony na dwa 

etapy: klasy I – III – edukacja wczesnoszkolna, klasy IV – VI – wprowadza się przedmioty                         

i ścieżki edukacyjne. Po ukończeniu klasy VI uczniowie obowiązkowo przystępują do 

ogólnopolskiego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Po 

ukończeniu szkoły podstawowej dziecko kontynuuje naukę w gimnazjum o trzyletnim cyklu 

nauczania. Nauka w gimnazjum jest obowiązkowa. Uczęszczają do niego uczniowie w wieku 

13 – 16 lat. Nauka w gimnazjum również kończy się egzaminem gimnazjalnym 

organizowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.  Porównywalne tabele wyników 

egzaminów kl. VI i egzaminów gimnazjalnych przedstawiają tabelę 10,11 oraz wykres nr 3, a 

także tabele, 12,13,14,15.  
 

Każdego roku dyrektorzy placówek oświatowych mają ustawowy obowiązek złożenia do 

organu prowadzącego, plan doskonalenia zawodowego nauczycieli na dany rok szkolny, a następnie 

sprawozdania z wydatkowania środków na ten cel. Głównym celem doskonalenia zawodowego 

nauczycieli jest wzrost efektywności pracy szkoły i efektywny rozwój kadry pedagogicznej. 

Doskonalenie w szkołach i przedszkolach jest podejmowane zgodnie z ich potrzebami. Konkretne 

potrzeby i sposoby, w jaki mogą być one zaspokajane, będą się zmieniać w zależności od 

wprowadzanych zmian, predyspozycji osobistych i zawodowych nauczycieli oraz specyfiki szkoły.                

Z roku na rok wzrasta ilość nauczycieli doskonalących się. Analizując sprawozdania z wydatkowania 

środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli należy stwierdzić, że nauczyciele doskonalą 

posiadane umiejętności, aktualizują umiejętności wcześniej zdobyte i uzyskują nowe. Ważnym 

elementem tego procesu jest także zdobywanie kwalifikacji do nauczania dodatkowych przedmiotów 
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co w efekcie ułatwia prowadzenie polityki kadrowej jak i znalezienie zatrudnienia przez nauczycieli. 

Liczba stopni awansu zawodowego przedstawia tabela Nr 16 i 17. W Gminie Międzylesie 

zatrudnionych w roku szkolnym 2013/2014 w pełnym wymiarze godzin było 55 nauczycieli, 

natomiast w niepełnym 12. Analizując dwa kolejne lata widać że w roku 2013/2014 nastąpił spadek 

zatrudnienia w pełnym wymiarze o 1 etat, natomiast zatrudnienie w niepełnym wymiarze pozostało na 

tym samym poziomie. System doskonalenia  i dokształcania nauczycieli w placówkach oświatowych, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Międzylesie, spowodował, że większość nauczycieli 

posiada kwalifikacje do nauczania dwóch i więcej przedmiotów.   

Uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów rozwijają, z pomocą nauczycieli, 

swoje zainteresowania w wielu dziedzinach, podejmując rywalizację w różnego rodzaju konkursach, 

projektach, programach, zawodach sportowych, olimpiadach przedmiotowych itp.                                                        

i osiągają sukcesy na tych polach.        

 Szkoły i oddziały przedszkolne przy szkołach są miejscem nauki, ale także wychowania                                  

i zapewnienia opieki. Dzieci i młodzież przebywające w szkole mogą korzystać ze świetlicy, w której 

są prowadzone zajęcia oraz jest możliwość indywidualnego zorganizowania czasu nauki czy 

oczekiwania na powrót do domu.  

Z ustawy o systemie oświaty wynika, że na gminie spoczywa obowiązek organizacji dowozów 

szkolnych. W Gminie Międzylesie w/w obowiązek realizowany jest własnymi środkami transportu 

oraz środkami komunikacji publicznej PKS poprzez zakup biletów miesięcznych. W roku 2013/2014 

zmniejszyła się liczba uczniów uprawnionych do nieodpłatnego dowozu na zajęcia w szkołach. 

Dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej posiadającym skierowanie wydane przez starostę oraz 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zapewniany był bezpłatny dowóz na podstawie 

zawartych umów z rodzicami lub dowóz transportem gminnym do: - Specjalnego Ośrodka Szkolno – 

Wychowawczego w Długopolu Zdr., oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Kłodzku. Średni dzienny 

przebieg kilometrów transportem gminnym dotyczący dowozu dzieci 

z terenu Gminy Międzylesie wynosi ok. 231 km. i jest większy od roku poprzedniego, związane jest to 

z dowozem niepełnosprawnych dzieci. Całkowity koszt dowozów w roku szkolnym 2013/2014 

wyniósł 326.651 zł i jest niższy niż w roku ubiegłym o 39.645 zł.  

W każdej szkole prowadzonej przez Gminę Międzylesie funkcjonuje stołówka szkolna,                     

a korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne, warunki korzystania ze stołówki szkolnej,                           

w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem 

prowadzącym szkołę, organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców albo ucznia z całości lub 

części opłat za posiłki: w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny, w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach losowych. Organ prowadzący szkołę może upoważnić do udzielania 

zwolnień z opłat za posiłki, dyrektora szkoły, w której zorganizowano stołówkę. Kwota wydatkowana 

na stołówki szkolne w roku szkolnym 2013/2014 wyniosła 161.469,00 zł. 

Finansowanie zadań związanych z realizacją zadań oświatowych odbywało się 

w ramach środków pochodzących z części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy oraz dochodów 

własnych. Wysokość corocznej części oświatowej subwencji ogólnej określana jest w oparciu                              

o zasady przyjęte Rozporządzeniem MEN. Najogólniej, wysokość części oświatowej subwencji 

ogólnej uzależniona od zakresu zadań oświatowych realizowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego, mierzonych liczbą uczniów i wychowanków szkół i placówek oświatowych oraz od 

struktury zatrudnienia nauczycieli w podziale na poszczególne stopnie awansu zawodowego. W tabeli 

nr 26,27,28,29 zawarto wysokość wydatków na finansowanie subwencjonowanych zadań 

oświatowych w latach 2011/2012, 2013/2014, a także zadań niesubwencjonowanych, koszty 

utrzymania placówek przedszkolnych. W 2013/2014 roku szkolnym Gmina Międzylesie poniosła 

także znaczne wydatki  związane z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy do przedszkoli publicznych                 

i niepublicznych z poza terenu gminy  – 12.777,97 zł oraz do oddziałów „0” w szkołach 

podstawowych - 9.324,80 zł.  

 W zakresie wsparcia uczniów z terenu gminy Międzylesie istnieje możliwość skorzystania                 

z pomocy w formie: 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=15-11-2012&qplikid=1#_blank
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=15-11-2012&qplikid=1#_blank
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=15-11-2012&qplikid=1#_blank
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=15-11-2012&qplikid=1#_blank
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=15-11-2012&qplikid=1#_blank
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=15-11-2012&qplikid=1#_blank
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=15-11-2012&qplikid=1#_blank
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 - Wyprawki szkolnej to program rządowy jego celem jest udzielenie pomocy uczniom                      

w dofinansowaniu zakupu podręczników dla uczniów mający na celu zmniejszenie różnic 

edukacyjnych wśród dzieci ze względu na czynnik ekonomiczny. Grupą docelową w/w programu w 

roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014 byli uczniowie rozpoczynający naukę w klasach I – IV szkoły 

podstawowej oraz uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadający orzeczenie   o potrzebie 

kształcenia specjalnego,  o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty.  

- Stypendiów Burmistrza MiG Międzylesie zgodnie z Uchwałą XV/104/04 Rady Miejskiej                         

w Międzylesiu z dnia 27 stycznia 2004 r. uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów położonych na 

terenie gminy Międzylesie korzystali z pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym – stypendia. 

Warunkiem otrzymania w/w stypendium było: osiągnięcie średniej ocen ze wszystkich przedmiotów 

co najmniej 5,2 za dwa semestry poprzedzające złożenie wniosku bądź legitymowanie się wybitnymi 

osiągnięciami w olimpiadach przedmiotowych lub sportowych o zasięgu ogólnopolskim.                         

Wnioski o przyznanie stypendium zgodnie z w/w uchwałą składane są co roku, przed dniem 31 lipca. 

W roku szkolnym 2012/2013 Stypendium Burmistrza 10 uczniów otrzymywało po 100,00 zł 

miesięcznie przez 10 m-cy, natomiast w roku szkolnym 2013/2014 w/w stypendium otrzymywało 12 

uczniów po 100,00 zł miesięcznie przez okres 10 m-cy.      

 - Pomoc materialna o charakterze socjalnym – stypendium szkolne, zasiłek szkolny             

może być udzielana uczniom w formie: całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w                       

zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w 

tym w szczególności zakupu podręczników, a w uzasadnionych przypadkach także w formie 

świadczenia pieniężnego. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września 

do czerwca w danym roku szkolnym. Wniosek ten składa się do 15 września danego roku szkolnego 

do Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

są przyznawane na wniosek rodziców, albo pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły. Stypendium może 

otrzymać uczeń, w którego rodzinie miesięczna wysokość dochodu na osobę nie przekracza kwoty 

kryterium dochodowego ubiegającego się o pomoc społeczną, czyli kwoty 456 zł netto na osobę                   

w gospodarstwie domowym. W szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, 

niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, lub inna dysfunkcja. Zasiłek 

szkolny zaś może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji 

materialnej z powodu zdarzenia losowego. Przyznawany jest w formie świadczenia pieniężnego na 

pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o 

charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium 

szkolnego. O tę formę pomocy można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od 

wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. W roku szkolnym 2013/2014 

stypendia otrzymało 58 rodzin na łączną kwotę 87.277,53 zł.                                                                         

 - Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników                                   

Zgodnie z art. 70 b ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty pracodawcom, 

którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, 

przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:                         

 pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy, albo osoba zatrudniona u 

pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego 

młodocianych, określone w odrębnych przepisach;                          - 

- młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy      

i zdał egzamin, zgodnie z odrębnymi przepisami. Od 1 września 2012 r. przyznawane pracodawcom 

dofinansowanie, traktowane jest jako  pomoc de minimis wg. Art. 70 b ust.11 ustawy o systemie 

oświaty.                                          

 Od 1 września 2012 r. pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę                 

o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie w wysokości:  w przypadku 

nauki zawodu – 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym że jeżeli okres 

kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy, kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości 

proporcjonalnej do okresu kształcenia,    w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej 

pracy- 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.                                                                                                                    

 W ramach zawartych umów pracodawcy w 2013 r. zakończyli przygotowanie młodocianych 
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pracowników w takich zawodach jak stolarz, sprzedawca, kucharz małej gastronomi, fryzjer, 

cukiernik, murarz. Środki wypłacone w 2013 r. na dofinansowanie pracodawcom kosztów 

przygotowania zawodowego młodocianych pracowników to kwota 71.842,71 zł. Skorzystało z tej 

formy dofinansowania 9 pracodawców, szkoląc 15 młodocianych pracowników. 

Podsumowując zadania z zakresu oświaty są one realizowane, na co najmniej dobrym 

poziomie. Gmina Międzylesie jak większość małych gmin, staje corocznie przed zadaniem 

dofinansowania w ramach środków własnych oświaty. Gmina Międzylesie pokrywa również koszty: 

utrzymania szkół, dowozu dzieci do szkół, finansuje utrzymanie klas „0” oraz przedszkoli w wymiarze 

do 5 godzin nauczania. Subwencja nie pokrywa większości wydatków. Przepisy określające zasady 

finansowania oświaty mówią, iż liczba uczniów jest podstawowym wskaźnikiem algorytmu podziału 

subwencji oświatowej w budżecie państwa. Państwo niestety nie uwzględnia w ten sposób 

uwarunkowań konkretnych gmin i dodatkowych kosztów wynikających z corocznie niższej liczby 

uczniów w klasach. W związku z ciągłymi zmianami programowymi i prawnymi wiele zadań na 

bieżąco dostosowywanych jest do obowiązujących zasad i warunków funkcjonowania oświaty w 

odniesieniu do nowych standardów. W roku szkolnym 2013/2014 dzieci sześcioletnie nie miały  

obowiązku pójścia do szkoły po odbyciu rocznego przygotowania przedszkolnego co spowodowało 

ich kumulację w przedszkolach, ograniczając dostęp dla dzieci trzy i czteroletnich. Dnia 14 listopada 

2013 r., weszła w życie tzw. ustawa sześciolatkowa. Zawarte w niej rozwiązania wprowadzają 

regulacje dotyczące obejmowania obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich. Datą wprowadzenia 

obowiązku szkolnego dla 6-latków został 1 września 2014 r.      

Przewodniczący Komisji A. Polański zwrócił się o zgłaszanie pytań do treści przedstawionej 

informacji.  

Dyr. ZSP w Domaszkowie A. Jakubczak w 2013 i 2014 do obwodu Domaszkowa  dołączona została 

miejscowość Gniewoszów, z którego na chwilę obecną do szkoły podstawowej uczęszcza jeden uczeń.  

Dyr. ZS w Międzylesiu R. Bodnar w ramach zmian kosmetycznych zaznaczył iż świetlica szkolna 

jest czynna do godz. 15. 30.  

Przewodniczący Komisji A. Polański  wyniki jeśli chodzi o poziom nauczania wyniki w szkołach są 

widoczne i uważa iż gmina nie ma z tego powodu do wstydu.  

Wiceprzewodnicząca Rady Mokra zwróciła się w spr. wyjaśnienia jak wygląda realizacja ustawy 

podręcznikowej w szkołach.  

Dyr. ZS w Międzylesiu R. Bodnar  jakość podręczników w szczególności do klas 1 jest nienajlepszą. 

Podręczniki subwencjonowane będą przeznaczone do klas 1-4 i w przyszłości prawdopodobnie 

gimnazjów. Nie ma jeszcze jasnych informacji jak to będzie wyglądało w rzeczywistości.   

Dyr. ZSP w Domaszkowie A. Jakubczak książki subwencjonowane są raczej kiepskiej jakości. Na 

stronie Ministerialnej są wyszczególnione podręczniki, które szkoła wybiera wcześniej sprawdzając 

czy są one dopuszczone do programu nauczania. Jako szkoła mamy obowiązek dogadywać się                             

z wydawnictwami, a kwotę jaką uda się wynegocjować należy oddać do Ministerstwa. Następnie 

omówiła jak będzie wyglądać nowa formuła sprawdzianów dla 6 klasistów i jakie problemy                      

z realizacją programu się z tym wiążą.    

Wiceprzewodnicząca Rady Mokra zwróciła się z zapytaniem o spr. transportu gminnego. Gmina 

dysponuje jednym autobusem, który też ma swoją żywotność, jak to będzie wyglądać w przyszłości.  

Burmistrz MiG T. Korczak transport gminny jest nieekonomiczny, łatwiej dogadać się z PKSem. 

Subwencja oświatowa często nie wystarcza na zadania ustawowe, a nawet gdyby to nie ma 

możliwości  pokrycia kosztów transportu. Szkoły działają w sposób samodzielny jeśli chodzi o 

decyzje finansowe. Stanowią  niezależne od siebie byty finansowo organizacyjne. Mimo iż potrzeby są 

większe jak możliwości jakość zarzadzania w szkołach na terenie gminy jest dobra. Również dzięki 

pracownikom oświaty szkoły wyglądają dobrze. A poziom nauczania jest na poziomie wojewódzkim. 
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Raport sporządzany jest z roku na rok, dzięki czemu można zauważyć jaki jest trend. Głównym 

problemem jest niestabilny system wynikający z subwencji, która jest zbyt niska w stosunku do 

nałożonych zadań. Wspomniał, też, że wprowadzono subwencję przedszkolną, ale tym samym 

zwiększono zakres zadań gminy w zakresie w wychowania przedszkolnego. Nie ma czynnika, który 

pozwoliłby się rozwijać szkołom w sposób inwestycyjny. Mamy problem choćby z dokonaniem 

termomodernizacji, strychu w przedszkolu w Międzylesiu, środki unijne jakie są dostępne są w 

znacznym stopniu dla zamożnych.  

Wiceprzewodnicząca Rady J. Mokra poinformowała, że z racji swojego doświadczenia, zauważyć 

można iż zmniejsza się liczba godzin dydaktycznych w szkołach.   

Dyr. ZSP w Domaszkowie A. Jakubczak wynika to z działań Ministerialnych.   

Burmistrz MiG T. Korczak działalność pozaszkolna szkół jest bardzo duża, imprezy o charakterze 

sportowym strukturalnym. Ponadto akcja organizacji wypoczynku letniego, organizacji wymian 

młodzieży, zaangażowanie w akcję Pomysł na Kulturę.   

Dyr. ZSP w Domaszkowie A. Jakubczak poinformowała, że bardzo dobrze współpracuje się jej ze 

społecznością Domaszkowa za co bardzo im dziękuje. Pełna zadowolenia jest z wyboru na dalszą 

kadencję  sołtysa Domaszkowa, ponieważ gdyby nie dobra współpraca pomiędzy szkołą, a Rada 

Sołecką i MGOK, placówka nie wyglądałaby tak jak wygląda obecnie.  

Dyr. ZS w Międzylesiu R. Bodnar w nawiązaniu do wypowiedzi Dyr. A. Jakubczak podkreślił jak 

ważna jest współpraca, aby móc osiągać zamierzone cele. Trzeba charakteryzować się pasją, aby 

realizować pewne działania. Wspomniał tu o dzieciach odwiedzających naszą gminę na ferie, które 

chcą do nas wracać to świadczy o tym, że dzieje się dobrze. Największym problemem na dziś są                    

6 latki pozostające w przedszkolach, co stanowi problem z organizacją pracy.  

Więcej uwag nie wniesiono. 

 

 

Na tym posiedzenie zakończono.         

Protokół            Przewodniczący  

        Komisji Zdrowia Oświaty i Kultury  

              Adam Polański 
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