O.0012.3.3.2015

PROTOKÓŁ NR 3/2014
z posiedzenia Komisji Społeczno- Gospodarczej Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
odbytego w dniu 19 marca 2015 r. w godzinach od 10.00 do 14.15 w sali nr 7 Urzędu
Miejskiego, oraz na terenie gminy Książ Wlkp.
Ad 1. Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Pan Marek Celka otworzył posiedzenie Komisji SpołecznoGospodarczej Rady Miejskiej w Książu Wlkp. oraz powitał na miejscu obecnych członków
komisji, Burmistrza Książa Wlkp. Pana Teofila Marciniaka, Zastępcę Burmistrza Panią
Mirelę Grześkowiak i Skarbnika Gminy Panią Barbarę Matuszczak.
Na posiedzenie przybyli także przedstawiciele prasy lokalnej.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że na sali obecnych jest 6 radnych, zatem komisja była
władna do podejmowania prawomocnych decyzji.
Nieobecny Radny Marcin Weiss usprawiedliwiony.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Porządek posiedzenia wyglądał następująco:
1) Otwarcie posiedzenia.
2) Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3) Wolne głosy i wnioski.
4) Funkcjonowanie niepublicznych szkół i przedszkoli na terenie gminy Książ Wlkp.,
-wyjazd w teren.
5) Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący zapytał czy są uwagi do przedstawionego porządku. Uwag nie było, zatem
przystąpiono do realizacji poszczególnych punktów.
Ad 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia:
Protokół nr 2/2015 z dnia 25 lutego 2015 roku został przyjęty jednogłośnie w obecności 6
radnych.
Ad 3. Wolne głosy i wnioski.
Radna Antonina Jankowiak zapytała jakie są poczynione starania w sprawie wniosku
dotyczącego przystanku autobusowego w Chrząstowie.
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Ad 4. Funkcjonowanie niepublicznych szkół i przedszkoli na terenie gminy Książ Wlkp., wyjazd w teren.
Przed wyjazdem w teren Zastępca Burmistrza Pani Mirela Grześkowiak tytułem wstępu
omówiła liczbę niepublicznych placówek oświatowych jakie funkcjonują na terenie gminy
Książ Wlkp. Informacja w ww. zakresie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Na terenie naszej gminy jak poinformowała Pani Mirela Grześkowiak funkcjonuje pięć
placówek oświatowych, mianowicie:
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa posiadająca uprawnienia szkoły publicznej
w Chrząstowie,
- Niepubliczne Przedszkole w Chrząstowie oraz
- Niepubliczne Gimnazjum w Chrząstowie.
Organem prowadzącym
dla ww. placówek jest Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły
w Chrząstowie oraz Dóbr Wsi Chrząstowo, Łężek i Okolic.
Kolejnymi placówkami oświatowymi funkcjonującymi na terenie gminy Książ Wlkp. są:
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa we Włościejewicach oraz
- Niepubliczne Przedszkole we Włościejewicach.
Organem prowadzącym dla placówek we Włościejewicach jest Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Oświaty i Kultury Wiejskiej we Włościejewicach.
Każdorazowo, co miesiąc funkcjonujące Stowarzyszenie, które podjęło się prowadzić
placówkę przedkłada do Urzędu Miejskiego informacje na temat liczby uczniów. Informacja
dotycząca ilości uczniów jest bardzo istotna, ponieważ na tej podstawie wypłacana jest kwota
dotacji. Wszelkie informacje dotyczące uczniów pozyskiwane są z Systemu Informacji
Oświatowej (SIO). Informacje w powyższym systemie są uzupełniane i modyfikowane przez
Stowarzyszenia.
Placówki oświatowe są dotowane przez Gminę Książ Wlkp. na podstawie dwóch uchwał;
1) Uchwały Nr XLIII/282/2014 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 12 maja 2014 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2) Uchwały Nr VI/23/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 23 lutego 2015 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystania.
W przypadku dziecka niepełnosprawnego kwota dotacja określona jest na podstawie stopnia
niepełnosprawności, który wynika od rodzaju niepełnosprawności ustalonej zgodnie
z odpowiednią klasyfikacją.
Radna Antonina Jankowiak zapytała na jakiej podstawie jest określany stopień
niepełnosprawności dziecka?
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Zastępca Burmistrza Pani Mirela Grześkowiak odpowiedziała, że w Systemie Informacji
Oświatowej (SIO) szczegółowo opisane są rodzaje niepełnosprawności. Następnie w oparciu
o wydane orzeczenie z poradni pedagogiczno- psychologicznej następuje odpowiednie
zakwalifikowanie dziecka niepełnosprawnego.
Przewodniczący komisji Pan Marek Celka podziękował Pani Mireli Grześkowiak za
omówienie funkcjonowania niepublicznych szkół i przedszkoli na terenie gminy Książ Wlkp.
W dalszym etapie posiedzenia członkowie Komisji Społeczno -Gospodarczej wraz
z Przewodniczącym Komisji i Zastępcą Burmistrza Panią Mirelą Grześkowiak udali się
w teren do ww. placówek. W pierwszej kolejności wizytę złożono w placówce we
Włościejewicach, gdzie na miejscu przywitał, oprowadził i omówił działalność prezes
Stowarzyszenia Pan Jacek Mądry. Następnie wizytę złożono w placówkach oświatowych
w Chrząstowie gdzie Prezesem jest Pan Zbigniew Szozda, który także przekazał informacje
na temat funkcjonowania i działalności placówek oraz przedstawił planowane zamierzenia na
najbliższe lata. Pan Zbigniew Szozda poinformował, że liczy na efektywną współpracę
i pomoc ze strony Urzędu Miejskiego, aby wszelkie plany oraz zamierzenia zostały
zrealizowane.
Ad 5. Zamkniecie posiedzenia.
Ponieważ wyczerpano punkty porządku posiedzenia Przewodniczący komisji podziękował
wszystkim za udział i zakończył posiedzenie o godz. 14.15.
Protokołowała

Przewodniczący komisji

Danuta Biniasz- Celka

Marek Celka
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