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P R O T O K Ó Ł  Nr X/07

z X sesji nadzwyczajnej
Rady Gminy Wręczyca Wielka

z dnia 14 listopada 2007 r.




Tematyka sesji:   

1.	Otwarcie sesji nadzwyczajnej i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.	Przedstawienie porządku.
3.	Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ przystąpienia do Partnerskiego Projektu Szkół Comenius w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”
b/ zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
4. Zamknięcie obrad X sesji Rady Gminy.

Protokół zawiera następujące uchwały:

- Uchwała Nr X/89/07 w sprawie przystąpienia do Partnerskiego Projektu Szkół Comenius w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”

- Uchwała Nr  X/90/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.






P R O T O K Ó Ł   Nr X/07

z X sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka,
odbytej w dniu 14 listopada 2007 r. w  godz.13.00 – 13.20
  w sali  narad Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej.
_ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

W sesji udział wzięli:
-     14 Radnych                              -   wg listy obecności  
-     Pan  Henryk Krawczyk            -   Wójt Gminy
-     Pani Marianna Liszewska        -   Sekretarz Gminy
-     Pani Maria Błaut                      -   Skarbnik Gminy
-     Pan Zenon Kudła                     -   Dyrektor GZE-A Oświaty we Wręczycy Wielkiej

Porządek obrad sesji:
1.  Otwarcie sesji nadzwyczajnej i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.  Przedstawienie porządku.
3.   Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ przystąpienia do Partnerskiego Projektu Szkół Comenius w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”
b/ zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
4. Zamknięcie obrad X sesji Rady Gminy.

Ad.1. 

        Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant na podstawie art. 20,  ust.3 ustawy o samorządzie gminnym dokonał otwarcia X sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka, informując jednocześnie, że sesja została zwołana na wniosek Wójta Gminy.
Następnie na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż sesja jest prawomocna i Rada Gminy może obradować i podejmować prawomocne uchwały, ponieważ w sesji uczestniczy 14-stu Radnych. 
Nieobecny 1 Radny – Pan Tomasz Szymański.  Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

Ad.2 
           Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż Państwo Radni otrzymali zawiadomienie o zwołaniu sesji wraz z uzasadnieniem i porządkiem obrad.
Jednocześnie oznajmił, iż z uwagi że jest to sesja nadzwyczajna porządek obrad nie może ulec zmianie, nie mniej prosiłby o jego przegłosowanie.

W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek obrad  X sesji nadzwyczajnej w brzmieniu jak na wstępie.

Ad.3.

         Przed przystąpieniem do przegłosowania projektów uchwał będących przedmiotem posiedzenia, Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant zwrócił się z prośbą do Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty, Pana Zenona Kudły o wytłumaczenie i zapoznanie Państwa Radnych ze sprawą, która była powodem zwołania sesji nadzwyczajnej w dniu dzisiejszym. 
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 Dyrektor GZE-A Oświaty Pan Zenon Kudła udzielił następującego wyjaśnienia:
	Dzisiejsza sesja nadzwyczajna związana jest z realizacją przez Przedszkole we Wręczycy Wielkiej projektu „Poznajemy przyjaciół w Europie poprzez historyjki, muzykę, dramę i rymowanki”. Jest to projekt, który wchodzi w skład wielostronnego, partnerskiego projektu Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie”. Projekt ten będzie realizowany od 1 października 2007 r. do 31 lipca 2009 r. Jest to projekt porównywalny z projektami, które były już realizowane w naszej gminie od kilku lat w ramach programu „Sokrates Comenius” – brały w nim udział szkoły. Natomiast  w tym roku po raz pierwszy chciało wziąć udział w takim programie przedszkole.

Jeśli chodzi o cele takiego projektu – ma on na celu przede wszystkim zmotywowanie dzieci od najmłodszych lat do nauki języków obcych i rozwijanie świadomości europejskiej. Temu celowi będzie właśnie służyć wymiana, komunikacja między poszczególnymi placówkami poprzez ilustracje, e-maile, kasety, płyty oraz strony internetowe. Działanie w ramach tego programu polegać będzie przede wszystkim na rozwijaniu umiejętności  uczenia się dzieci od najmłodszych lat za pomocą różnych zmysłów dzięki wykorzystaniu znanych historyjek, rymowanek i uniwersalnych treści wspólnych dla wielu krajów i kultur. Językiem roboczym w trakcie realizacji tego projektu  będzie język angielski, ale zaplanowano także naukę prostych rymowanek i wyrażeń w językach krajów partnerskich. W realizację projektu zaangażowana będzie znaczna część nauczycieli, rodziców, instytucji i organizacji działających na terenie gminy. Przede wszystkim jednak zaangażowana będzie społeczność przedszkolna, która będzie uczestniczyć we wspólnej nauce i wizytach delegacji z krajów partnerskich.
	Zaplanowano w trakcie tego projektu również działania dla grupy dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz grupy dzieci szczególnie uzdolnionych. Jeśli chodzi o nauczycieli - główną korzyścią będzie rozwijanie umiejętności korzystania z technologii komputerowej, ponieważ  realizacja tego projektu i popularyzacja  efektu  będzie prezentowana na stronach internetowych, będą publikowane artykuły i scenariusze oraz w czasopismach pedagogicznych. Także jest to również bardzo znacząca forma promocji  gminy w różnych krajach i środowiskach.
Na realizację tego projektu przedszkole otrzyma 16 000 EURO, co przy obecnym kursie wyniesie około 61 000 zł. W dniach od 18-25 listopada tego roku 3 nauczycieli wyjedzie do partnerskiej placówki w Turcji, na 2008 rok zaplanowano wizyty robocze we Włoszech i Islandii, a w 2009 roku wyjazdy do Włoch  i podsumowujący cały projekt wyjazd do Turcji.
	W ramach projektu przewidziane są wizyty delegacji zagranicznych w naszym przedszkolu.    W takich wizytach roboczych mogą brać udział nauczyciele, rodzice oraz przedstawiciele instytucji i organizacji z terenu gminy.
	Wniosek  przedszkole złożyło w marcu 2007 roku. Z tego co nam wiadomo – tych wniosków z całej Polski złożonych było ok.3000. Pozytywnie zweryfikowano 897, a po procesie selekcyjnym na poziomie krajowym i międzyagencyjnym – akceptację w końcu października uzyskało  26 wniosków.  Także jest to na pewno ogromne wyróżnienie dla placówki, olbrzymia praca nauczycieli którzy  opracowywali ten projekt i przy okazji znaczna popularyzacja naszej gminy na dosyć rozległym terenie.
Jeśli chodzi o przedszkole we Wręczycy, należy jeszcze powiedzieć, że ten projekt który opracowywali, nie jest jedynym projektem, bo na początku października  placówka otrzymała  sprzęt wartości 21 795 zł . Jest to sprzęt „Zestaw logopedyczny do diagnozy i terapii mowy i języka”. Natomiast na początku listopada – wcześniej opracowywany projekt – dał dla placówki sprzęt wartości 50 804 zł. Jest to sprzęt który pozwala na doskonalenie kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
	Jest to w sumie placówka, która opracowuje bardzo dużo projektów i takim jakby ukoronowaniem jest ten projekt który wykracza poza ramy naszego kraju.
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Pytania do przedstawionego wyjaśnienia:

Radny Andrzej Ryś:
	czy  przedszkole otrzyma tą kwotę 16 000 EURO,  czy to będzie do 16 000 EURO?  Czy ta kwota jest gwarantowana,  czy też może być mniejsza?

Dyrektor GZE-A Oświaty Pan Zenon Kudła:
	beneficjentem końcowym jest  przedszkole. Natomiast cały nadzór nad realizacją projektu sprawuje gmina jako organ prowadzący i 16 000 EURO  jest założone w umowie. Może tych 16 000 nie być tylko w jednym, jedynym przypadku – jeśli placówka nie zrealizuje tych zakładanej ilości wyjazdów zagranicznych, lub co roku nie złoży sprawozdania z realizowanych zadań. Także ten  budżet jest rozplanowany w oparciu o projekt umowy. Po podjęciu uchwały o przystąpieniu do tego projektu można będzie dopiero podpisać umowę. Dlatego ten tryb jest taki bardzo szybki – bo jak  przedstawiałem nauczyciele już 18-tego powinni wyjechać, a przed podpisaniem umowy wyjazd byłby nie realny. Także ta kwota 16 000 EURO jest gwarantowana.

Radny Andrzej Ryś:
	chciałbym jeszcze zapytać -  kto będzie wyjeżdżał, ewentualnie w jakiej ilości będzie delegacja, w jakim składzie i kto będzie delegował?  – czy to będą głównie nauczyciele?

Dyrektor GZE-A Oświaty Pan Zenon Kudła:
	są to głównie nauczyciele, z tym że  na pierwszy wyjazd – to jest trójka nauczycieli z panią dyrektor i osoba która opracowywała ten projekt jako osoba kontaktowa,
	na drugi wyjazd w styczniu-lutym 2008 r. – planowanych jest czterech  nauczycieli,

na trzeci wyjazd do Islandii, październik-listopad 2008 r. – planowanych jest dwóch nauczycieli i jeden przedstawiciel albo instytucji, albo organizacji, albo rodziców,
na kolejny, w lutym-marcu 2009 r. – planowanych jest trzech nauczycieli  i  czterech przedstawicieli rodziców, ewentualnie organizacji,
	na wyjazd podsumowujący, czerwiec-lipiec 2009 r. – jest planowana dwójka nauczycieli i jeden przedstawiciel instytucji lub organizacji.
W związku z powyższym układa się to w takich proporcjach – ¾  to nauczyciele, ponieważ ten program jest głównie poświęcony wymianie doświadczeń i pracy dzieci. Natomiast ¼ - są to instytucje współdziałające. Z tym że są to założenia, natomiast nie ma 100%-towej gwarancji, że musi ta proporcja  zostać zachowana.

Na zapytanie Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Prubanta, czy do projektów uchwał będących przedmiotem obrad dzisiejszego posiedzenia będą jeszcze jakieś pytania – nikt nie zabrał głosu.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy odczytał kolejno projekty uchwał zgodnie z porządkiem obrad, po czym poddawał je pod głosowanie.

Przebieg głosowania:

a/ Rada Gminy Wręczyca Wielka jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr X/89/07 w sprawie przystąpienia do Partnerskiego Projektu Szkół Comenius w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”

(uchwała – załącznik do protokołu)

b/ Rada Gminy Wręczyca Wielka jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr X/90/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

(uchwała – załącznik do protokołu)
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Ad.4.

       W  związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant podziękował wszystkim obecnym za przybycie, po czym dokonał zamknięcia obrad X sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka.  

Na tym protokół zakończono i podpisano. 



