XX sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce która odbyła się 25.09.2012r.
poświęcona została funkcjonowaniu szkół w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce
w nowym roku szkolnym. Nowy rok szkolny 2012/2013 w palcówkach oświatowych na
terenie gminy rozpoczęło 733 uczniów, 66 dzieci w oddziale przedszkolnym oraz 145 dzieci
w przedszkolach. W roku szkolnym 2012/2013 z dowozu, który realizuje na rzecz gminy
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej i Spedycji Oświęcim S.A. skorzysta 486
uczniów, 17 uczniów niepełnosprawnych dowożonych będzie do placówek oświatowych
busem. Przewóz realizuje Radio TAXI Partner. Zatrudnienie w szkołach i przedszkolach na
terenie gminy wynosi 87,06 etatu zaznaczyć należy, że aż 68,24 etatu zajmują nauczyciele z
najwyższym stopniem awansu zawodowego. Pani M. Stawarz dyrektor Gminnego Centrum
Edukacji w Wawrzeńczycach, Pani D. Ryńca-Ropek Dyrektor GCE w Igołomi a także
dyrektorzy szkół podstawowych przedstawili sprawozdania w zakresie przeprowadzonych
remontów w poszczególnych palcówkach oświatowych. Okres wakacji był bardzo
pracowitym okresem w Gminnych Centrach Edukacji w Wawrzeńczycach, Igołomi, szkole
podstawowej w Dobranowicach min. wykonano remonty sal lekcyjnych, korytarzy, łazienek,
uzupełniono pomoce dydaktyczne min. zakupiono tablice interaktywne. Dzięki pomocy
sponsora Pana Leszka Bętkowskiego z Wawrzeńczyc właściciela Firmy „LECH” wykonano
podbudowę pod kostkę przy szkole w Wawrzeńczycach. Ze środków budżetu gminy
wybrukowany został plac wokół szkoły, droga dojazdowa a obok nowo powstałej bieżni
wykonano chodnik. Oprócz odpowiedniej bazy w palcówkach oświatowych na terenie naszej
gminy realizowanych jest szereg projektów dla dzieci i młodzieży mających na celu
rozwijanie zainteresowań uczniów wybitnie uzdolnionych a przede wszystkim projekty
obejmują formy wsparcia dla dzieci z trudnościami. Pomoc obejmuje między innymi: zajęcia
dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, z trudnościami w zdobywaniu umiejętności
matematycznych. Ponadto w ramach projektów prowadzone są zajęcia logopedyczne itp.
Projekty o których wspomniano to projekt systemowy pt. „Mogę więcej – indywidualizacja
procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych
w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce, projekt „Uczenie się przez całe życie” Comenius oraz
„Moja Natura 2000”, „Energia z kosza”, „Kibic przez duże „K”, kółka zainteresowań itp.
Następnie Pani A. Majka Kierownik GZEAS w Wawrzeńczycach poinformowała
o rozpoczętej procedurze mającej na celu przekazanie przez organ prowadzący- Gminę dwu
szkół, szkołę podstawową w Tropiszowie i szkołę podstawową w Dobranowicach do
prowadzenia stowarzyszeniom. Szkołę podstawową w Tropiszowie wyraziło wolę przejąć
stowarzyszenie, które już działa na terenie wsi, natomiast w Dobranowicach zawiązało się
nowe stowarzyszenie, które w chwili obecnej kończy procedury związane z rejestracją
stowarzyszenia. Decyzja o przekazaniu szkół do prowadzenia stowarzyszeniom podyktowana
jest tym, że w w/w szkołach liczba dzieci jest mniejsza niż 70 i w związku z tym rok rocznie
przeznaczane są coraz większe środki na funkcjonowanie szkół. Subwencja oświatowa
pokrywa tylko częściowo koszty ich funkcjonowania. Przekazanie szkół stowarzyszeniom
odbędzie się w drodze uchwały i przyczyni się do efektywnego i racjonalnego ich
funkcjonowania. Pan J. Rysak Wójt Gminy zwrócił uwagę na rosnące koszty funkcjonowania
szkół oraz nakładane na samorządy coraz większe obciążenia wynikające między innymi z
podwyżki płac dla nauczycieli w tym roku o 3,8 %, wypłacanie dodatku wiejskiego 10%
pensji zasadniczej, uprawnieniami do skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia i
wyrównywanie pensji do określonych ustawowo średnich. Wszystkie te koszty spoczywają na
samorządach. W dobie obecnego kryzysu sytuacja staje się coraz trudniejsza. Zmiany w
strukturze szkół i przekazanie dwu szkół w Tropiszowie i Dobranowicach do prowadzenia
stowarzyszeniom jest szansą dla tych małych szkół, aby uchronić jej przed likwidacją. Duże
szkoły na terenie naszej gminy nadal będą się rozwijać natomiast budynki szkoły
podstawowej w Tropiszowie i Dobranowicach nadal pozostaną własnością gminy.

W kolejnym punkcie porządku obrad podsumowano V Małopolskie Święto Warzyw, które
odbyło się 2.09.2012r. Pan Wójt złożył gratulacje i podziękowania dla Pani J. Murek
Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego święta, sołtysom za pomoc w przygotowaniu
koszy, paniom z KGW, orkiestrze Hejnał, zespołowi Alebabki, Infułatowi Jerzemu Bryle,
proboszczowi parafii Wawrzeńczyce za odprawienie Mszy Świętej, pracownikom Urzędu
Gminy i wszystkim którzy przyczynili się do uświetnienia uroczystości.
Gratulacje i słowa uznania przekazywali również radni i sołtysi.
W kolejnych punktach porządku obrad Rada dokonała zmian w budżecie polegających na
wprowadzeniu do budżetu kwoty 11.500zł. będącej darowizną mieszkańca Igołomi z
przeznaczeniem na remont drogi w Igołomi, wprowadzono pozyskane środki na realizację
projektu „Uczenie się przez całe życie” Comenius partnerskie projekty Regio kwota
124.000zł. wprowadzono kwotę 164.000zł. będącej zwrotem podatku VAT od realizowanej
inwestycji budowa wodociągu, kwotę w wysokości 20.000zł. przeznaczono dla Komendy
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego, kwota w
wysokości 3.000zł. przeznaczona została na realizację wspólnie z powiatem programu
„Badanie wad postawy uczniów klas I gimnazjum”. W wyniku złej koniunktury w roku
bieżącym nie powiodła się sprzedaż 25 działek w miejscowości Tropiszów, (sprzedaż ta
będzie realizowana w roku przyszłym) w związku z tym brakujące dochody uzupełniono
kredytem bankowym w wysokości 900.000zł.
W końcowych punktach porządku obrad Pan H. Jończyk poinformował o czekającej gminę i
mieszkańców „rewolucji śmieciowej” mającej na celu nowe zarządzanie odpadami
komunalnymi. Zgodnie z nową ustawą najpóźniej od lipca 2013 roku gmina zapewnia odbiór
i właściwe zagospodarowanie odpadów komunalnych i możliwość selektywnego zbierania
odpadów. Odpady odbierać będzie od mieszkańców wyłoniona w drodze przetargu firma.
Aby jednak nowy system mógł zafunkcjonować od przyszłego roku Rada Gminy
w najbliższym czasie musi podjąć szereg uchwał począwszy od regulaminu, po ustalenie
odpłatności i zasad ich uiszczania. Na tym posiedzenie zakończono.

