Komisja Rewizyjna

Protokół nr VIII/2020
8 Posiedzenie w dniu 3 czerwca 2020
Obrady rozpoczęto 3 czerwca 2020 o godz. 15:30, a zakończono o godz. 17:00 tego samego
dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 2 członków.
Obecni:
1. Agnieszka Kościelska – Przewodnicząca Komisji
2. Andrzej Florczyk – Wiceprzewodniczący Komisji
3. Beata Kmito - Członek
Ponadto w posiedzeniu wzięli udział:
1. Karol Jóźwiak – Przewodniczący Rady Miejskiej
2. Anna Strzelecka – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Błudowie
3. Jan Radziszewski – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Młynarach
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzyła Przewodnicząca Komisji Pani Agnieszka
Kościelska witając wszystkich zebranych.
Na posiedzeniu komisji obecnych było 2 radnych, co stanowi quorum do podejmowania
czynności kontrolnych.
2. Przedstawienie porządku obrad.
Przewodnicząca Komisji odczytała porządek obrad.
Radni nie wnieśli uwag do zaproponowanego w materiałach komisji porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VII posiedzenia Komisji, które odbyło się 21 maja 2020 r.
Radni nie wnieśli uwag do protokołu z poprzedniej Komisji Rewizyjnej.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu z VII posiedzenia Komisji, które odbyło się 21 maja 2020 r..
Wyniki głosowania
ZA: 2, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

4. Analiza funkcjonowania szkół i przedszkola w roku szkolnym 2019/2020, stan na dzień
31.03.2020 r.
Radny Andrzej Florczyk opowiedział o swoich spostrzeżeniach dotyczących braku dzieci w
szkole w Błudowie oraz o braku istotnych dla Radnych informacji w przygotowanych
materiałach.
Pani Anna Strzelecka odpowiedziała, że do końca nie było sprecyzowane co dokładnie mają
Dyrektorzy zawrzeć w materiałach.
Radny Andrzej Florczyk podziękował Dyrektorom za przybycie z uwagi na możliwe pytania.
Pan Jan Radziszewski powiedział, że w sprawozdaniu dla Burmistrza zawarte są obszerniejsze
informację dydaktyczne.
Radny Andrzej Florczyk zapytał Panią Strzelecką czy brakuje jakiejś klasy biorąc pod uwagę
nie dużą liczbę dzieci (88 dzieci).
Pani Anna Strzelecka powiedziała, że w tej chwili nie ma klasy 3 a w następnym nie będzie 4.
Radny Andrzej Florczyk porównał liczebność dzieci w Szkole w Błudowie do dzieci ze Szkoły
w Młynarach. Zapytał także ile dzieci uczęszczających do szkoły w Błudowie jest z
miejscowych.
Pani Anna Strzelecka odpowiedziała, że z Błudowa jest około 12 dzieci lecz ciężko teraz
określić z uwagi na przeprowadzki.
Radny Andrzej Florczyk opowiedział o braku korzyści dla dzieci, które wcześnie rano muszą
wstawać.
Pani Anna Strzelecka zgodziła się ze stwierdzeniem Pana Andrzeja oraz dodała, że zarządza
szkołą w taki sposób aby nie generować dużo kosztów.
Radny Andrzej Florczyk zapytał Dyrektorów czy z punktu widzenia celu i dobra dzieci, jedna
szkoła, która ma odpowiednie warunki wystarczy.
Pani Anna Strzelecka odpowiedziała, że jest to sprawa bardzo indywidualna każdego rodzica.
Radny Andrzej Florczyk powiedział, że chciałby usłyszeć opinie Dyrektorów.
Pani Anna Strzelecka odpowiedziała, że jej zdaniem naszej gminie wystarczy jedna szkoła a to
czy jest lepiej w dużej czy w mniejszej to kwestia indywidualna każdego dziecka.
Pani Anna Strzelecka opowiedziała Radnym o sytuacjach w których dzieci, które na co dzień
w szkole były bardzo ciche i niewidoczne, teraz na zdalnym nauczaniu zaczęły być aktywne.
Powiedziała również, że każdemu dziecku odpowiadają inne warunki, jedni wolą tłum a inni
się nie odzywają w tłumie.
Przewodnicząca Komisji powiedziała, że prawdopodobnie takie dzieci czują się bezpieczniej
w domu.

Pan Jan Radziszewski porównał liczebność klas obecnych z klasami kilka lat wcześniej.
Powiedział także, że materialne przygotowanie szkół w Młynarach i w Błudowie jest bardzo
dobre także nie będzie to argumentem przemawiającym na niekorzyść dziecka.
Radny Andrzej Florczyk zapytał o strukturę dojeżdżających dzieci do Szkoły w Młynarach.
Pan Jan Radziszewski powiedział, że dzieci objętych obowiązkiem dowożenia jest około 140.
Powiedział także, że przy połączeniu szkół można by było zreorganizować te dojazdy,
zwiększyć ilość kursów aby dzieci najpóźniej wstawały o 7.
Pani Anna Strzelecka powiedziała, że generalnie dojazdy do szkół są bardzo nie korzystne dla
dzieci ale nie ma innego wyjścia.
Pan Jan Radziszewski powiedział, że jeszcze kilka lat temu w Szkole w Młynarach była
znacznie większa liczebność dzieci.
Pani Anna Strzelecka powiedziała, że przy objęciu stanowiska w Szkole w Błudowie w 2002
roku było około 178 dzieci. Te roczniki utrzymywały się na wysokim poziomie a później
zaczęło wszystko spadać.
Radny Andrzej Florczyk zapytał czy w kosztach utrzymania zawartych w dokumentach, które
zostały przekazane Komisji Rewizyjnej jest wszystko wliczone.
Pan Jan Radziszewski odpowiedział, że jest tak zawarte wszystko włącznie z opałem oraz
usługi różnego rodzaju.
Pani Anna Strzelecka powiedziała, ze stosunek kosztów utrzymania w Szkole w Błudowie jest
podobny. Koszty poniesione z tytułu wynagrodzeń są zdecydowanie większą częścią.
Radny Andrzej Florczyk zapytał czy dowożenie dzieci w ramach różnych projektów ma jakiś
związek z dowożeniem standardowym.
Pani Anna Strzelecka odpowiedziała, że nie ma nic wspólnego. Szkoła w Błudowie ma
podpisaną umowę na takie dowozy.
Pan Jan Radziszewski zgodził się z Panią Anną Strzelecką i powiedział, że musi to być
oddzielne zadanie.
Radny Andrzej Florczyk zapytał czy autobusy jeżdżą w nie wielkim odstępie czasu od siebie.
Pani Anna Strzelecka odpowiedziała, że różnica czasu między odwozami jest około 1-1,5
godziny.
Pan Jan Radziszewski powiedział, że teoretycznie może być taka możliwość, że jakieś dziecko
pojedzie autobusem projektowym ale rzadko co się to zdarza.
Radny Andrzej Florczyk zapytał Dyrektorów co w ich szkołach robi się dodatkowego dla
dzieci.

Pan Jan Radziszewski opowiedział o organizowanych konkursach przez Szkołę w Młynarach
oraz konkursach kuratoryjnych w których uczniowie zajmują wysokie wyniki. Opowiedział
także o zajęciach dodatkowych z projektów, w których uczniowie mają okazję uczestniczyć.
Poinformował także, że praktycznie każdy z nauczycieli ma dwa fakultety do prowadzenia
zajęć.
Radny Andrzej Florczyk zapytał czy pracownicy Szkoły w Błudowie są mieszkańcami gminy.
Pani Anna Strzelecka odpowiedziała twierdząco na zadane pytanie. Opowiedziała również
o oszczędnym trybie funkcjonowania szkoły. Wskazała w dokumentacji także liczbę
zatrudnionych pracowników, która zawsze była prowadzona oszczędnie.
Pani Anna Strzelecka opowiedziała o organizacji konkursów w Szkole w Błudowie.
Radny Andrzej Florczyk powiedział, że nawet te dzieci, które nie czują potrzeby
konkurencyjności lub nie mają dopingu ze stron rodziców to w większym otoczeniu część
z nich zobojętnieje a części wyjdzie na dobre.
Pani Anna Strzelecka zaznaczyła, że to jest bardzo indywidualne podejście każdego dziecka,
którego nie da się zaplanować. Opowiedziała także o uczniach Szkoły w Błudowie, chwaląc
ich pracowitość i sprawność fizyczną mimo braku sali gimnastycznej oraz o konkursach
organizowanych w szkole.
Przewodnicząca Komisji zapytała Panią Annę Strzelecką co było spowodowane nie
utworzeniem klasy 3 w tym roku.
Pani Anna Strzelecka odpowiedziała, że na klasę trzecią przypadało 4 dzieci i w związku z tym
zrobiła wszystko aby dzieci chodziły do Szkoły w Młynarach.
Radny Andrzej Florczyk zapytał z jakiej miejscowości są te dzieci.
Pani Anna Strzelecka odpowiedziała, że są z okolic Młynar.
Radny Andrzej Florczyk zapytał czy rodzice nie narzekają.
Pani Anna Strzelecka odpowiedziała, że trzeba by było zapytać rodziców. Poinformowała
również, że zawsze miała na uwadze potrzeby gminy oraz potrzebę podejścia gospodarczego.
Radny Andrzej Florczyk zapytał jakie są odczucia Dyrektorów wobec zdalnego nauczania.
Pan Jan Radziszewski odpowiedział, że nie ma zastrzeżeń do nauczycieli. Poinformował także,
że jeśli rodzice mają wątpliwości to informują Dyrektora lub wychowawców o nich.
Pani Anna Strzelecka powiedziała, że na programie Teams pracują nawet uczniowie 2 klasy.
Radny Andrzej Florczyk zapytał czy są uczniowie, którzy nie realizują materiału z klasą.
Pan Jan Radziszewski odpowiedział, że nie liczna część uczniów unika części lekcji ale nie ma
takich, którzy wcale nie realizują materiału.

Pani Anna Strzelecka opowiedziała o korzyściach prowadzenia zdalnego nauczania w Szkole
w Błudowie oraz o negatywnych jego aspektach.
Przewodnicząca Komisji podziękowała za spotkanie Dyrektorom Szkół.
5. Sprawy różne.
Radni nie zabrali głosu w sprawach różnych.
6. Zakończenie obrad.
Przewodnicząca zamknęła obrady komisji Rewizyjnej.

Przygotował(a): Sylwia Kaczyńska
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

