RG.0012.4.19.2021
P r o t o k ó ł nr 19/21
z posiedzenia Komisji Oświaty z dnia 15 marca 2021 r.
Posiedzenie Komisji trwało od godz. 1502 do godz. 1725.
Na ustalony 8 osobowy skład Komisji udział w posiedzeniu wzięło 8 członków. Posiedzenie Komisji
jest prawomocne. Potwierdza to załączona lista obecności.
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
- Przewodniczący Rady Gminy Pan L. Nowaczyk,
- Kierownik Referatu Oświaty Pan T. Kąkolewski,
- Kierownik Referatu Promocji Pan A. Mendrala,
- radny W. Dorna.
Tematy posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
- z posiedzenia z dnia 7.01.21 r.,
- z posiedzenia z dnia 18.01.21 r. (WPK),
- z posiedzenia z dnia 15.02.21 r. (WPK),
2. Szczepienia nauczycieli w ramach Narodowego Programu Szczepień.
3. Rekrutacja do przedszkoli.
4. Analiza działalności kanałów komunikacyjnych Gminy Dopiewo.
Przewodniczący Komisji Oświaty Pan P. Jazy: proponuję przesunąć pkt 4 jako pkt 2.
Głosowanie w sprawie przyjęcia zmienionego porządku obrad - 8 głosów „za”.
1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
- z posiedzenia z dnia 7.01.21 r.,
Przewodniczący Komisji Pan P. Jazy: czy są uwagi do protokołu? Nie ma.
Przystępujemy do głosowania – kto jest za przyjęciem protokołu, proszę o głosowanie przez
podniesienie ręki – 8 głosów „za”.
- z posiedzenia z dnia 18.01.21 r. (WPK),
Przewodniczący Komisji Pan P. Jazy: czy są uwagi do protokołu? Nie ma.
Przystępujemy do głosowania – kto jest za przyjęciem protokołu, proszę o głosowanie przez
podniesienie ręki – 8 głosów „za”.
- z posiedzenia z dnia 15.02.21 r. (WPK),
Przewodniczący Komisji Pan P. Jazy: czy są uwagi do protokołu? Nie ma.
Przystępujemy do głosowania – kto jest za przyjęciem protokołu, proszę o głosowanie przez
podniesienie ręki – 8 głosów „za”.
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2. Analiza działalności kanałów komunikacyjnych Gminy Dopiewo.
Kierownik Referatu Promocji Pana A. Mendrala: Gmina Dopiewo komunikuje się z otoczeniem
społecznym, za pomocą/za pośrednictwem różnych środków.
Ranking - pod względem czasu wykorzystywania
1. Czasopismo Echo Dopiewa 1994/ Czas Dopiewa 2011
2. Strona internetowa
3. BIP 2006
4. Profil gminny na fb 2011
5. Kanał You Tube 2011
6. Nasz Głos Poznański 2011
7. Strona DBO 2016
8. Powiadomienia SMS 2017
9. Konsultacje Metropolitalne 2017
10. Budżet JST 2020
11. Instagram 2020
Ranking - po względem zasięgu
1. Profil gminny na fb
2. Strona internetowa
3. Nasz Głos Poznański
4. Czasopismo Echo Dopiewa / Czas Dopiewa
5. BIP
6. Strona DBO
7. You Tube
8. Powiadomienia SMS
9. Konsultacje Metropolitalne
10. Budżet JST
11. Instagram
Czas Dopiewa – ukazuje się od 10 lat i jest następcą Echa Dopiewa. Gazeta ma profil magazynowy, jest
to miesięcznik bezpłatny o nakładzie 10 000 egzemplarzy. Objętość – około 40 stron. W 16 na 17 gmin
Powiatu Poznańskiego wydawane są gazety gminne.
Nasz Głos Poznański – dwutygodnik, nakład około 20 000 egz., sprawuje funkcję promocyjną i
informacyjną, ukazuje się od 2011 r., objętość około 16 stron.
Dopiewo.pl – główny portal informacyjny, zarejestrowany w sądzie tytuł prasowy. Zawartość –
aktualności, relacje, zaproszenia, ważne informacje, ważne dokumenty, ważne kontakty, działalność.
234 000 użytkowników, średni czas spędzony na stronie – 1.40 min. Sposoby korzystania – 61,3% przez
telefon komórkowy, 37,1% przez komputer, 1,5% przez tablet.
Najwięcej odwiedzin na stronie głównej – 281 tys.
Odwiedziny podstron, zakładek: odbiór odpadów – 85 tys., raport koronawirus – 46 tys., rozkłady jazdy
– 36 tys., praca – 35 tys., aktualności – 32 tys., kontakt – 23 tys..
Wiadomość budząca największe zainteresowanie – Wójt Gminy nie żyje – 23 tys.
Facebook.pl/Ugdopiewo: Gmina Dopiewo – strona oficjalna – generuje największe zainteresowanie, na
koniec 2020 r. posiadał 8,2 tys. sympatyków, wzrost o 2,7 tys. przez rok.
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Profile związane z Gminą Dopiewo na FB: Gmina Dopiewo strona oficjalna, Gmina Dopiewo
„niebieska”, Puls Gminy, Konarzewo, Dąbrówka, Więckowice, Dop i Ewo, Orkiestra Dęta Gminy
Dopiewo, Gmina Dopiewo – Powstanie Wielkopolskie 1918-1919.
Gmina Dopiewo strona oficjalna – liczba odbiorców 358 036, liczba komentarzy 8 461, liczba
udostępnień informacji 6 084, liczba polubień 8 215 (kobiety 65%, mężczyźni 35%). Statystyki z 2020r.
obejmujące: liczbę odsłon, polubień, komentarzy, udostępnień wskazują, że jest to skuteczne narzędzie
komunikacji i promocji.
Posty z największym zasięgiem TOP 5 - 2020 r.:
#1 „Fałszywi policjanci”, 19.05.2020 – 66 897 osób,
#2 „Wysadzony bankomat”, 27.11.2020 – 25 486 osób,
#3 „Wójt Gminy Dopiewo – nie żyje”, 9.12.2020 – 19 265 osób,
#4 „Wyniki II tury wyborów prezydenta RP”, 13.07.2020 – 19 139 osób,
#5 „Wykryto pierwszy przypadek covid-19 w szkole”, 11.10.2020 – 13 257 osób.
Instagram @gminadopiewo - kanał uruchomiono 1 maja 2020 r.
Statystyki: 2020:

liczba obserwujących: 603 osoby,

liczba postów: 88 zdjęć,

odbiorcy:
- 67% kobiety,
- 33% mężczyźni,

na portalu pojawiają się zdjęcia wykonane przez pracowników UG, portal bazuje jednak
na zdjęciach mieszkańców.
Komunikacji z mieszkańcami służą także:
 spotkania bezpośrednie z przedstawicielami władz – ograniczone ze względu na epidemię,
 spotkania, zebrania i konsultacje – przeprowadzane cyklicznie – zebrania wiejskie (luty), komisje i
sesje Rady Gminy (ograniczenia koronawirusowe),
 ogłoszenia na tablicy w Urzędzie Gminy Dopiewo,
 ogłoszenia w gablotach sołeckich i na słupach ogłoszeniowych,
 plakaty, banery – epidemiczne (w poprzednich latach: Dni Gminy, Gminne Dożynki, festyny),
 informator - powiadomienia SMS: 2,7 tys. osób zapisanych.
Każdy przedstawiciel samorządu: Urzędnik, Wójt, Radny, Sołtys, pracownik jednostki gminnej, jest
„kanałem komunikacji”.
Radny Krzywosądzki: zabrakło mi wspomnienia o Biuletynie Informacji Publicznej, bo to jest także
kanał informacyjny. Uważam, że dużo jest tutaj do poprawy w tej zakładce, informacja powinna dłużej
ukazywać się na stronie, bo przy wielu informacjach ona ginie. Druga sprawa: fanpage powiązany z
Gminą Dopiewo - co to znaczy Gmina Dopiewo „niebieska”? Czy to jest profil gminny?
Kierownik Referatu Promocji Pana A. Mendrala: ten profil jest tematycznie związany z Gminą
Dopiewo. Nie znam administratora tej strony, ale funkcjonuje on jako portal mieszkańców gminy
Dopiewo. Takie portale funkcjonują w każdej Gminie i często są mylone z oficjalną stroną Gminy, ale
my na niego wpływu nie mamy. Rzeczywiście o BIP-ie nie wspomniałem, ale jest on powiązany ze
stroną dopiewo.pl.
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Radny Krzywosądzki: zgadzam się, że taka strona może być myląca dla mieszkańców. Mnie zależy na
tym, aby BIP był czytelny dla mieszkańców, możemy się wspólnie zastanowić co zrobić, żeby on był
bardziej zrozumiały.
Radny Nnorom: Pan Kierownik wspomniał, że mieszkańcy wysyłają zdjęcia dla Urzędu. W jaki sposób
Gmina weryfikuje te materiały przed publikacją?
Kierownik Referatu Promocji Pana A. Mendrala: w większości materiały, które otrzymujemy są nam
wysyłane od osób które znamy, ale czasem nie idzie tych informacji zweryfikować i wtedy ich nie
umieszczamy na naszych nośnikach.
Radny Krzywosądzki: facebook - mieszkaniec Dąbrowy napisał, że został zblokowany na profilu
Gminy Dopiewo i na tym przykładzie chce poruszyć temat co zrobić, aby mieszkańcy nie czuli się, że
zamykamy im usta. Powinna być jasna informacja kto ich zablokował i za co - należy stworzyć czytelny
regulamin w tej kwestii.
Kierownik Referatu Promocji Pana A. Mendrala: facebook był kiedyś księgą twarzy, nie był forum
dyskusyjnym, my nie kupujemy tzw. „laików”, a mamy ich dużo, więc to jest dowód, że to w miarę
dobrze funkcjonuje. Jeżeli treści zaczynają być kontrowersyjne lub nie etyczne to staram się taką
dyskusję szybko zakończyć. Co do regulaminu - on powstał, choć nie musiał, bo facebook należy do
Marka Zuckenberga i pewne reguły obowiązują wszystkich jednakowo. Jeden z radnych stwierdził, że
regulamin czegoś zakazuje, a nam chodzi tylko o to, aby wypowiadać się na temat. Regulamin był
tworzony przez prawników, więc nie będę dyskutować, czy regulamin jest poprawny czy nie, ale pewne
wartości muszą być respektowane.
Radny Krzywosądzki: jestem za tym, aby niewłaściwe treści usuwać, ale mieszkaniec musi mieć tego
świadomość, że coś zostanie usunięte, musi być jasny przekaz z Pana strony.
Radny Nnorom: uważam, że gminny fecebook powinien mieć walor informacyjny, a nie służyć do
polemiki z mieszkańcami.
Przewodniczący Komisji Pan P. Jazy: czy nasze media poruszają ważne tematy gminne, o co mi chodzi?
Np. dlaczego odpady nie są odbierane, dlaczego droga nie jest wyrównana. Czy my odpowiadamy na
takie pytania? Mnie nie chodzi o indywidulane sprawy, tylko o problemy natury generalnej.
Kierownik Referatu Promocji Pana A. Mendrala: w takich kwestiach mieszkaniec powinien zwrócić się
z wnioskiem do Urzędu w konkretnej sprawie. W mojej ocenie Czas Dopiewa, czy strona gminna
zawiera te elementy, o których Pan radny mówi, na tyle na ile może. Co do nagłych przypadków, że np.
śmieciarka uległa awarii do takie informacje pojawiają się na facebooku, ale też na naszej stronie
internetowej.
Przewodniczący Komisji Pan P. Jazy: przykład z brzegu - równanie dróg gruntowych, radni o tym
wiedzą jak to wygląda, ale mieszkaniec niekoniecznie. Ale po przeczytaniu takiego artykułu, że
równanie wiosną jest trudne powoduje, że mieszkaniec rozumie problem i nie bombarduje Urzędu
pismami. Nasze kanały powinny służyć temu, aby tłumaczyć, że nie wszystkie drogi należą do Gminy,
że nie za wszystkie dziury odpowiadamy itd. Nawet jak te informacje są, to one giną w natłoku innych
wiadomości. Druga sprawa okładka „Czasu Dopiewa” - dla mnie zawsze powinna być związana z
Gminą Dopiewo. Tytuł „Echo Dopiewa” - na jakim etapie jesteśmy? Z tego co wiem, to każdego roku
choć jeden numer tego tytułu powinien się ukazać.
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Kierownik Referatu Promocji Pana A. Mendrala: byliśmy w sporze prawnym i po kilku latach ten tytuł
do nas wrócił, ale uznaliśmy, że po uruchomieniu Czasu Dopiewa nie ma sensu do niego wracać.
Obecnie tytuł Echo Dopiewa jest nasz, ale jako rocznik. Co do okładki to wydaje mi się, że
sporadycznie zdarza się, że okładka nie jest związana z Gminą.
Radna Łysiak: otrzymuję sygnały od mieszkańców, aby ograniczyć strony związane z poezją w Czasie
Dopiewa, bo 3 strony na poezję to zbyt dużo.
Radny Krzywosądzki: może należy wykonać ankietę czego jest za dużo, a czego za mało w naszej
gazecie.
Radna Nowak: w 3 sołectwach mamy plany odnowy miejscowości, warto, aby w gazecie o tym było
więcej treści. Może warto rozważyć każdą w tych miejscowości na kolejne okładki „Czasu”.
Radna Kwaśnik: pewne tematy można poruszać cyklicznie, bo nie zawsze wszyscy wszystko
przeczytają lub nie zawsze gazeta dotrze do wszystkich.
Radna Walich: reasumując potrzebna jest jedna kolumna, gdzie będą podawane ważne informacje, np. o
harmonogramie odpadów czy wyłożeniach planów miejscowych.
Radny Nnorom: mam prośbę, aby w przypadku gdy ktoś prześle materiał do zamieszczenia na naszych
portalach i on jest niewiadomego pochodzenia, to aby nie podlikowywać strony firmy, która te
informacje przesłała.
3. Szczepienia nauczycieli w ramach Narodowego Programu Szczepień.
Kierownik Referatu Oświaty Pan T. Kąkolewski: szczepienia nauczycieli szkół i przedszkoli Gminy
Dopiewo w ramach Narodowego Programu Szczepień przedstawiają się następująco:
Placówki dla których organem prowadzącym jest Gmina Dopiewo.
Liczba osób
uprawnionych do
szczepień

Liczba osób
zgłoszonych do
szczepień

Nauczyciele wychowania przedszkolnego,
pomoce nauczyciela

98

77

79

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej,
nauczyciele świetlicy, bibliotekarze,
psycholodzy, pedagodzy, kadra kierownicza

211

141

67

Nauczyciele klas IV-VIII, nauczyciele w wieku
do 65 lat

132

83

63

RAZEM:

441

301

68

w%

Rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla nauczycieli I grupy rozpoczęła się 8 lutego i trwała
do 10 lutego. Szczepienia rozpoczęły się od 12 lutego.
W pierwszej grupie mogli zaszczepić się:
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nauczyciele wychowania przedszkolnego,
pracownicy żłobków, klubów dziecięcych, placówek pieczy zastępczej oraz dziennych
opiekunów (kadra pedagogiczna),

osoby zatrudnione na stanowisku pomoc nauczyciela,

osoby zatrudnione na stanowisku pomoc wychowawcy,

nauczyciele klas I-III szkół podstawowych (w tym wychowawcy świetlic, nauczyciele
bibliotekarze, specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej),

nauczyciele szkół i placówek specjalnych,

nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu,

pracownicy pedagogiczni poradni psychologiczno-pedagogicznych,

kadra kierownicza pedagogiczna wymienionych szkół i placówek.
15 lutego rozpoczęła się rejestracja dla II grupy pracowników placówek oświatowych. Na szczepienia
mogli zarejestrować się:
 nauczyciele wszystkich szkół i placówek do 65. roku życia, w tym również ci, którzy nie zgłosili się
na szczepienie w pierwszej turze, a byli do tego uprawnieni,
 nauczyciele akademiccy oraz inne osoby prowadzące zajęcia na uczelniach do 65 roku życia
Na szczepienie mogły zarejestrować się osoby urodzone od 1 stycznia 1956 do 31 grudnia 2003.
W trzeciej turze rejestracji, która trwała od 2 do 3 marca, uprawnieni byli m.in. nauczyciele w wieku 6569 lat (urodzeni w 1955 r. i wcześniej) ale też pracownicy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i
okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz osoby, które nie zarejestrowały się we wcześniejszym
terminie, a były do tego uprawnione.
Podobnie jak przy wcześniejszych zapisach zgłoszenia były rejestrowane w dwóch systemach – dla
nauczycieli oświaty w Systemie Informacji Oświatowej, a dla akademickich w systemie POL-on.
Do dnia 3 marca do północy zarejestrowało się w systemach blisko 590 tys. nauczycieli (589 556).
W tej chwili każdego dnia otrzymujemy informacje, że dana klasa idzie na kwarantannę, ale tymi
roznosicielami nie są już tylko nauczyciele, ale w większości przypadków dzieci.



Radny Krzywosądzki: ile obecnie mamy klas na kwarantannie?
Kierownik Referatu Oświaty Pan T. Kąkolewski: w tej chwili 5-6 klas w całej Gminie.
Radny Krzywosądzki: czy w związku ze szczepieniem nauczycielom przysługuje dzień wolny?
Kierownik Referatu Oświaty Pan T. Kąkolewski: nie, ale problemy po szczepieniu wśród nauczycieli
się zdarzały.
Przewodniczący Komisji Pan P. Jazy: co z obsługą szkół?
Kierownik Referatu Oświaty Pan T. Kąkolewski: na razie to jest wielka niewiadoma, nie ma informacji
na ten temat. Mają być szczepieni w późniejszym terminie.
Radna Walich: czyli dzieci do szkoły na pewno nie wrócą? Przydałaby się szkoła chociaż raz w
tygodniu dla zdrowia psychicznego.
Kierownik Referatu Oświaty Pan T. Kąkolewski: do świąt na pewno szkoły dla dzieci z klas IV-VIII nie
zostaną otwarte.
Przewodniczący Komisji Pan P. Jazy: czy Ministerstwo ma plan jak nadrobić zaległości?
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Kierownik Referatu Oświaty Pan T. Kąkolewski: zorganizowano spotkanie nauczycieli zajmujących się
w szkołach pomocą psychologiczno – pedagogiczną i wypracowano wspólnie stanowiska dotyczące
następujących działań:
1. Współpraca z OPS w sprawie uruchomienia Grupy Eksperckiej dla rodziny potrzebującej
wsparcia psychologicznego, rodzinnego.
2. Umieszczenie na stronach www szkół Narzędziownika z numerami telefonów do osób i instytucji
udzielających wsparcia uczniom i rodzicom w różnych obszarach pomocy psychologicznej i
społecznej.
3. Aktywizowanie uczniów poprzez udział w projektach i innych wydarzeniach (online)
skierowanych do całej społeczności.
4. Przygotowanie w ciekawy sposób Porad dla rodziców ze wskazówkami działań możliwych do
zrealizowania przez nich samych.
5. Propozycja dla rodziców założenia blokad na komputery używane przez dzieci w celu
ograniczenia czasu korzystania ze sprzętu oraz blokowania niewłaściwych stron internetowych.
6. Przypomnienie rodzicom ich obowiązków wynikających z przepisów prawa.
7. Spotkanie dla rodziców przedstawiające stan psychologiczny uczniów konkretnej szkoły oraz
zasygnalizowanie zagrożeń płynących z izolacji młodego człowieka spowodowanej pandemią i
panującymi obostrzeniami.
8. Zorganizowanie grupy wsparcia dla psychologów szkół z Gminy Dopiewo.
9. Przeprowadzenie treningu kompetencji wychowawczych dla nauczycieli naszych szkół.
10. Uaktywnienie pomocy koleżeńskiej w szkołach (online).
11. Zwrócenie uwagi na to, co dzieci robią po zajęciach szkolnych.
Kierownik Referatu Oświaty Pan T. Kąkolewski: co planuje Ministerstwo Edukacji: przygotowano
program poprawy stanu zdrowia fizycznego uczniów po powrocie do zajęć stacjonarnych „Aktywny
powrót do szkoły”. Program podzielono na dwa etapy; w pierwszym nauczyciele wychowania
fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej poznają metody m.in. przeciwdziałania skutkom hipokinezji bezczynności ruchowej i izolacji społecznej. Na drugim etapie szkoły będą mogły ubiegać się o
pieniądze na dodatkowe zajęcia sportowe.
Ponadto przygotowano program wsparcia psychologiczno – pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli
w pandemii. Eksperci zidentyfikują pojawiające się u uczniów problemy, a następnie opracują model
wsparcia i pomocy uczniom, którzy borykają się z trudnościami psychicznymi. W marcu powinny
zostać przedstawione propozycje dotyczące pomocy okulistycznej.
Radny Krzywosądzki: cieszę się, że Pan Kierownik wychodzi wraz z kadrą nauczycielską naprzeciw
temu co się dzieje. Wydaje mi się, że najbardziej pokrzywdzonymi w tej sytuacji są dzieci, ale jakaś
forma pomocy powinna być także znaleziona dla nauczycieli oraz dla rodziców, bo oni, a w zasadzie my
też potrzebujemy pomocy. Czy Kuratorium planuje coś zrobić z nauczaniem z klas IV-VIII, bo jak 50%
materiału zostanie przez uczniów przyswojone podczas nauczania zdalnego to będzie sukces.
Kierownik Referatu Oświaty Pan T. Kąkolewski: w IV etapie Ministerstwo mówi o programie
związanym ze wsparciem w nauce i nadrabianiem zaległości wynikających z trybu nauki zdalnej. Ale
to dopiero po powrocie dzieci da nauczania stacjonarnego.
Przewodniczący Komisji Pan P. Jazy: czy mamy nowe informację na temat punktu szczepień w
Dopiewie?
Kierownik Referatu Oświaty Pan T. Kąkolewski: na chwilę obecną - nie.
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4. Rekrutacja do przedszkoli.
Kierownik Referatu Oświaty Pan T. Kąkolewski: rekrutacja do przedszkoli publicznych w roku
szkolnym 2021/2021 – stan na dzień 26.02.2021 r.
L.p.

Przedszkole

1.

Przedszkole Publiczne Mądra Sowa
w Konarzewie
Przedszkole Publiczne Iskierki w
Skórzewie
Przedszkole Publiczne Leśne
Duszki w Zakrzewie

2.
3.
4.

Liczba
miejsc
ogółem
125

Deklaracje
101

Liczba wolnych
miejsc
od 01.09.2021 r.
24

200

154

46

115

84

31

176

74

33

17

127

48

104

46

102

23

174

51

92

58

202

68

1349

486

Zespół Szkolno-Przedszkolny im.
250
Jana Brzechwy w Dopiewie
Przedszkole
5.
Zespół Szkolno-Przedszkolny im.
50
Powstańców Wielkopolskich w
Więckowicach
Przedszkole
6.
Przedszkole Publiczne Kolorowa
175
Wyspa w Skórzewie, ul. Miła
7.
Przedszkole Publiczne Mali
150
Odkrywcy w Dąbrówce, ul.
Herbowa
8.
Przedszkole Akademia ArcyMalce
125
w Dąbrowie
9.
Przedszkole Publiczne Bajkowa
225
Wyspa w Palędziu, ul Malinowa
10.
Przedszkole Publiczne Diamentowa
150
Kraina w Skórzewie, ul. Grafitowa
11.
Przedszkole Publiczne nr 1 Leśna
270
Polana w Dopiewcu
RAZEM:
1835
Miejsc ogółem w przedszkolach prowadzonych przez jst: 740.

Miejsc ogółem w przedszkolach publicznych prowadzonych przez inny podmiot: 1095.
Liczymy, że wszystkie chętne dzieci powinny dostać się do przedszkoli.
Radna Kaczmarek: na zebraniu w Przedszkolu „Iskierki” Pani Dyrektor podała informację, że
większość dzieci, która przebywała z przedszkolu pochodziła z „wielodzietności”, ale znaczna część
rodziców tych dzieci nie odprowadzała podatku do Gminy Dopiewo. Wydaje mi się, że wciąż
powinniśmy propagować akcje, aby mieszańcy jednak się meldowali lub deklarowali płacenie podatków
w naszej gminie. Może warto jeszcze bardziej rozpropagować akcję „Bądź GIT z PIT”.
Przewodniczący Komisji Pan P. Jazy: może warto wraz z informacją on-line, że dziecko dostało się do
przedszkola przekazać jasny komunikat, że byłoby jeszcze lepiej gdyby rodzice płacili podatki w naszej
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Gminie. Warto im przekazać, że mogą dzięki temu wesprzeć budżet Gminy, który przecież w znacznym
stopniu finansuje gminną oświatę.
5. Wolne głosy i wnioski.
Radna Kwaśnik: czy na stronie internetowej pojawi się jakaś informacja, że odbędzie się generalne
sprzątanie sołectw? Rozmawialiśmy o tym na spotkaniu w Urzędzie Gminy.
Kierownik Referatu Promocji Pan A. Mendrala: ta informacja nie może dotyczyć jednolicie wszystkich
sołectw, bo nie ma jednomyślności wśród sołtysów. Jutro skontaktujemy się z sołtysami i ustalimy
spójny komunikat.
Protokół zawiera 9 stron, ponumerowanych od 1 do 9.
Protokołował
Damian Gryska
Inspektor ds. Rady Gminy
Przewodniczący Komisji Oświaty
Paweł Jazy
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