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PROTOKÓŁ NR 20.2020 

z posiedzenia  

Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i Inwestycji 

z dnia 22 kwietnia 2020 r. 

 

Miejsce posiedzenia komisji – Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie ul. Sportowa 

1A, sala na parterze. 
 

 W posiedzeniu uczestniczy 8 członków komisji i Komisja jest zdolna do podejmowania 

uchwał. W posiedzeniu uczestniczą: Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz, Dyrektor 

Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie Bożena Sobieszczańska, 

Sekretarz Gminy Maria Waszkiewicz – protokolant. 

Lista obecności członków komisji w załączeniu do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Tomasz Stankiewicz przywitał wszystkich obecnych na 

posiedzeniu i przedstawił porządek posiedzenia. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Opiniowanie projektu arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Danuty 

Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie na rok szkolny 2020/2021. 

2. Sprawy bieżące. 

 

 Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek posiedzenia Komisji i 

protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

 

Ad. 1. Opiniowanie projektu arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Danuty 

Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie na rok szkolny 2020/2021: 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie Bożena 

Sobieszczańska przedstawiła projekt arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Danuty 

Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie na rok szkolny 2020/2021, który obejmuje 2 oddziały 

przedszkolne przy szkole podstawowej dla 13 uczniów 6-letnich i 12 uczniów 4 i 5-letnich. 

Aby można było połączyć zajęcia w dwóch oddziałach musi być określone przez Radę Gminy 

Jeleniewo pensum nauczyciela oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole 

podstawowej, pracującego z grupą obejmującą dzieci 6-letnie i dzieci młodsze. Zgodnie z ustawą z 

dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela wymiar godzin zajęć nauczyciela w oddziale 

przedszkolnym dla uczniów 6-letnich wynosi 22 godziny a dla uczniów młodszych tj. 4 i 5 wynosi 

25 godzin. Liczba uczniów w 1 oddziale przedszkolnym nie przekracza 25 uczniów i z uwagi na 

trudne warunki w wykonywaniu zadań w 1 oddziale przedszkolnym dla uczniów 4, 5 i 6-letnich 

proponowane jest pensum nauczyciela w wymiarze 23 godzin.  
 

Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz poinformował Komisję, że projekt arkusza 

organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie na rok 

szkolny 2020/2021 jest opiniowany przez Podlaskiego Kuratora Oświaty, który  należy 

przekazać do 06.05.2020 r.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt arkusza organizacyjnego 

Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie na rok szkolny 2020/2021. 

 

Ad. 2. Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz przedstawił następujące informację: 
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- na realizację zadania pn. „Zdalna Szkoła – w zakresie kształcenia zdalnego” szkoły z terenu 

gminy otrzymały nieodpłatnie 32 szt. komputerów i laptopów,  

- gmina otrzymała mniejsze wpływy do budżetu z podatku PIT oraz zmniejszoną subwencję 

oświatową w kwocie 30 tys.zł,. Niższe wpływy do budżetu mogą spowodować opóźnienie prac 

w wykonaniu zadań z funduszu sołeckiego, w szczególności remontów dróg. Kierownicy 

jednostek organizacyjnych gminy zostali poinformowani o racjonalnym wydatkowaniu 

środków z budżetu gminy. 

 

 Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Komisji Przewodniczący Komisji zamknął 

posiedzenie. 
 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Podpisy komisji: 

1. Stankiewicz Tomasz –  Przewodniczący Komisji  ………………… 

2. Jasielon Agnieszka –  Wiceprzewodnicząca Komisji ………………… 

Członkowie Komisji:  

3. Adamski Andrzej –       ………………… 

4. Bagińska Joanna –       …………………  

5. Bartoszewicz Renata –       …………………  

6. Mysiukiewicz Ryszard –       ………………… 

7. Pietrołaj Dariusz –       …………………  

8. Zubrzycki Zbigniew –       …………………  

 

 

Protokołowała: Maria Waszkiewicz 
 

dn. 22.04.2020 r. 


