Protokół Nr 18/2012
z posiedzenia
Komisji Edukacji i Promocji Powiatu
w dniu 15 październik 2012 r.
Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/.
Miejsce posiedzenia: Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu, przy ul. Olszewskiego 2.
Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi kworum wymaganego do podejmowania
wniosków.
Zaproszone osoby:
Bogumiła Goryczka – Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Oświęcimiu;
Aleksandra Bibrzycka – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych
w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu;
Maciej Hejnowicz – Radny Powiatu Oświęcimskiego.
Porządek posiedzenia:
1. Działalność Młodzieżowego Domu Kultury w Oświęcimiu.
2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach egzaminów maturalnych
i zawodowych w roku szkolnym 2011/2012.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Sprawy bieżące – ustalenie terminu następnego posiedzenia Komisji.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 1. Działalność Młodzieżowego Domu Kultury w Oświęcimiu.
Przewodniczący Komisji Waldemar Klisiak poprosił Panią dyrektor o omówienie funkcjonowania
placówki.
Bogumiła Goryczka – dyrektor MDK poinformowała, iż zajęcia odbywają się w całym powiecie
w 14 różnych placówkach głównie w szkołach /zał. nr 2/. Młodzieżowy Dom Kultury swoim
zasięgiem obejmuje 717 wychowanków (stan na 30.09.2012 r.), w ciągu roku liczba dzieci
zwiększa się i przekracza 800 osób. Prowadzone są zajęcia plastyczne i rękodzielnicze, muzyczne,
edukacyjne i sportowe /zał. nr 3/.
Pani dyrektor przedstawiła również wybrane osiągnięcia wychowanków MDK w roku szkolnym
2009/2010 /zał. nr 4/., 2010/2011 /zał. nr 5/ i 2011/2012 /zał. nr 6/ oraz informację na temat
bezpłatnych zajęć w roku szkolnym 2012/2013 /zał. nr 7/.
W ramach zajęć stałych funkcjonuje 55 grup, oprócz tego 3 h tygodniowo okazjonalnych zajęć oraz
istniejący Ośrodek Informacji Młodzieżowej, w którym do dyspozycji są stanowiska internetowe
i różnego rodzaju publikacje.
Pani dyrektor stwierdziła, że dość specyficznie wygląda zatrudnienie kadry pedagogicznej
ponieważ na pełnych etatach są tylko 3 osoby, a trzy inne mają co najmniej pół etatu, aż 16 osób
zatrudnionych jest w nie pełnym wymiarze godzin i to są osoby, które potrafią czymś ciekawym
zainteresować dzieci i niestety nie jest to na tyle atrakcyjne dla młodzieży i dzieci, aby zatrudnić
takie osoby w pełnym wymiarze godzin. Jeśli chodzi o administrację i obsługę jest to tylko 2,5
etatu, w tym 1 etat obsługi.
Pani dyrektor poinformowała, iż zaproponowała stworzenie zespołów przedmiotowych dzięki
czemu jest większa wymiana informacji i współdziałanie dla dobra rozwoju placówki.
1/4

W zakresie remontów to udało się wyremontować łazienki, wchodząc do budynku można
zauważyć, że miasto Oświęcim inwestuje, a powiat Oświęcimski partycypuje w kosztach tych
inwestycji. Dodatkowo w ramach swoich środków został wybrukowany chodnik prowadzący
do MDK.
Radny Maciej Hejnowicz zapytał, czy jest związek techniczny pomiędzy MDK, a Gimnazjum
Nr 2?
Pani dyrektor odpowiedziała, że nie ma żadnego związku. Większość usterek jest zlecane firmom
zewnętrznym.
Radny Sławomir Momot zapytał o odsetek dzieci spoza Oświęcimia?
Pani Bogumiła Goryczka odpowiedziała, że w ubiegłym roku było około 40 % dzieci z innych
gmin.
Radna Ewa Płonka zapytała, czy wszystkie zajęcia odbywają się w MDK?
Pani dyrektor odpowiedziała, że zajęcia odbywają się w 14 różnych placówkach na zasadzie
bezpłatnego użyczenia tj.: Chełmek, Brzezinka, Bobrek, Babice, Polanka Wielka, Dom Dziecka
w Oświęcimiu, Dom Ludowy itp.
Ponadto Bogumiła Goryczka zwróciła uwagę, iż 2 lata temu MDK jako jeden z pierwszych
otrzymał tytuł „Miejsce Odkrywania Talentów”.
Przewodniczący Komisji zapytał Panią dyrektor o sytuację finansową, czy MDK korzysta
z pomocy finansowych?
Pani Bogumiła Goryczka odpowiedziała, że MDK otrzymało dwukrotnie dotację z Miasta
Oświęcim w kwocie 30 tys. zł oraz z Ministerstwa Sportu na zajęcia sportowe głównie nastawione
na pływanie.
Komisja dokonała również wizji lokalnej Młodzieżowego Domu Kultury.

Ad. 2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach egzaminów
maturalnych i zawodowych w roku szkolnym 2011/2012.
Przewodniczący Komisji oddał głos Pani Naczelnik Aleksandrze Bibrzyckiej.
Informację o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach egzaminów maturalnych
i zawodowych w roku szkolnym 2011/2012 przedłożyła i omówiła Pani Naczelnik Aleksandra
Bibrzycka /zał. nr 8/.
Pani Naczelnik poinformowała o realizowanych projektach unijnych, jeden z nich to wieloletni
projekt, który ma na celu doposażanie wszystkich szkół technicznych i zawodowych w bazę technodydaktyczną. Dodatkowo został złożony wniosek do projektu: „Bezpośrednie wspomaganie
rozwoju szkół poprzez wydawanie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli.”
Wniosek przeszedł ocenę formalną i jeżeli przejdzie ocenę merytoryczną powiaty uzyska
dofinansowanie i przez 2 lata będzie realizowany przez Starostwo Powiatowe w oparciu o Wydział
Edukacji i Wydział Finansowy. Projekt adresowany jest do nauczycieli ze wszystkich typu szkół
oraz kilku przedszkoli. Pani Naczelnik nadmieniła, iż zainteresowane były praktycznie wszystkie
szkoły, jednak z uwagi na pewne ograniczenia pod uwagę wzięto połowę zgłoszonych szkół, czyli
50 % Gimnazjów, Podstawówek oraz Techników i Zasadniczych Szkół Zawodowych.
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Radny Leszek Szuster poprosił o informację dotyczącą ilości etatów w przypadku nauczyciela
mianowanego w stosunku do ilość nauczycieli zatrudnionych.
Radny Kazimierz Homa stwierdził, że analizował w/w informację i w związku z tym
zaproponował, aby na str. 4 podzielić te wyliczenia wg schematu, który został przedstawiony czyli:
kwoty naliczonej subwencji wg metryczki, salda (subwencja-wykonanie) oraz deficyt
ale w rozpisaniu w każdym powiatowym zespole na klasy Liceum, Technikum i Szkoły
Zawodowe?
Pani Naczelnik odpowiedziała, że oczywiście jest taka możliwość.
Radna Bożena Sobocińska stwierdziła, że subwencja nie jest przydzielana na szkołę tylko
dla organu prowadzącego. Dlatego też podawana jest jako jedna kwota, a nie podzielona
na poszczególne szkoły, po to aby organ prowadzący dokonał pewnych analiz i wyborów. Radna
dodała, że ścisłe pokazywanie pieniędzy na daną szkołę jest nieprawidłowe.
Radny Maciej Hejnowicz dodał, że przedstawione zestawienie nie jest poprawne, ponieważ
kolumna pt. saldo jest ściśle zależna od tego, jaki przyjmie się system przeliczania subwencji, która
przyznana jest na daną szkołę względem tego, co szkoła wypracowała. Radny dodał,
że wspomniana kolumna obciążona jest tak dużym błędem wynikającym ze wstępnym założeń,
że nie należy tego porównywać.
Radny Kazimierz Homa poprosił, aby zastanowić się jakimi kryteriami radni maja się kierować,
aby analizować stan obecny szkoły i powody jej dalszego funkcjonowania, czy też powody
dla których szkołę należałoby ograniczać i przekształcać. Radny przyznał, że w informacji zawarto
tyle parametrów, że trudno wybrać te istotne, które pomogłyby podjąć konkretną decyzję.

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Protokół Nr 17/2012 z dnia 17 września 2012 r. został przyjęty bez uwag - jednogłośnie 8 głosów
za.

Ad. 4. Sprawy bieżące. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Komisji.
Przewodniczący Waldemar Klisiak zapoznał członków Komisji z odpowiedzią Zarządu Powiatu
na wniosek Komisji Nr 6/2012 z dnia 17 września 2012 r. /zał. nr 9/.
Komisja przyjęła do wiadomości przedstawioną odpowiedź.
Ponadto Przewodniczący poinformował, że do Komisji wpłynęło pismo z dnia 18 września 2012 r.
dotyczące konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
/zał. nr 4/. Członkowie komisji otrzymali pismo drogą e-mailową.
Następnie Przewodniczący zapytał członków Komisji o ewentualne uwagi.
Komisja nie wniosła uwag.
Dodatkowo Przewodniczący zapoznał członków Komisji z pismem z dnia 27 września 2012 r.
w sprawie planowanego ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez
podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku
/zał. nr 5/.
Przewodniczący poprosił radnych o opinię treści ogłoszenia.
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Członkowie Komisji zapoznali się z treścią ogłoszenia i zaakceptowali jego treść.
Radny Sławomir Momot zawnioskował o przygotowanie informacji na temat prowadzonej
działalności promocyjnej Wydziału Promocji Powiatu, Kultury i Sportu w roku 2012 oraz efektów
współpracy z Euroregionem Beskidy.
Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek radnego Sławomira Momota.
Planowe posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 19 listopada 2012 r. o godz. 1600.
Tematyka posiedzenia:
1. Zapoznanie się i zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013.
2. Opiniowanie bieżących projektów uchwał Rady Powiatu.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Sprawy bieżące.
Zaproszona osoba:
Katarzyna Wanat – Skarbnik Powiatu.

Na powyższym posiedzenie komisji zakończono.

Przewodniczący
Komisji Edukacji i Promocji Powiatu
Waldemar Klisiak

Protokołowała: Ewelina Stefańczyk
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