PROTOKÓŁ nr 3/15
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
odbytego w dniu 24 lutego 2015 r. w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im.
Powstańców Śląskich w Wieluniu, pod przewodnictwem Pani Bożeny Żurek
Obecni na posiedzeniu członkowie komisji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pan Robert Duda
Pan Franciszek Dydyna
Pani Honorata Freus
Pan Grzegorz Kucharski
Pan Kazimierz Leś
Pan Marek Mikuś
Pan Wojciech Psuja –zastępca
Pan Piotr Radowski
Pani Bożena Żurek –przewodnicząca

Lista obecności stanowi zał. nr 1
Ponadto obecni na posiedzeniu:
1. Pan Paweł Okrasa - Burmistrz Wielunia
2. Pan Andrzej Dąbrowski – Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo – Wychowawczych
3. Pan Romuald Kucharczyk - Zastępca Dyrektora Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo –
Wychowawczych
4. Pani Marzena Abramek – Dyrektor Przedszkola nr 4 w Wieluniu
5. Pani Ewa Adamska - Dyrektor Przedszkola nr 2 w Wieluniu
6. Pani Danuta Frysiak – Dyrektor Przedszkola nr 3 w Wieluniu
7. Pani Anna Płuciennik – Dyrektor Przedszkola nr 1 w Wieluniu
8. Pani Alicja Nowak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sieńcu
9. Pani Jolanta Ustyniak – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Jarczaka w Gaszynie
10. Pani Małgorzata Żuchowska – Dyrektor Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Sportowymi im.
Kazimierza Wielkiego w Wieluniu
11. Pan Janusz Jasiński – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Masłowicach
12. Pani Lidia Piwnicka – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w
Kurowie
13. Pani Małgorzata Jachowicz - Wróblewska – Dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami
Sportowymi im. Wieluńskich Batalionów Obrony Narodowej w Wieluniu
14. Pani Mariola Szczepańska – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Powstańców Śląskich w Wieluniu
15. Pani Izabela Nowak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudzie
16. Pani Jadwiga Jerzyńska – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Sportowymi im.
Henryka Sienkiewicza w Wieluniu
17. Pan Zbigniew Gajda – Dyrektor Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ireny
Sendlerowej w Wieluniu
18. Pani Elżbieta Ranoszek – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Władysława Bełzy w
Bieniądzicach
19. Pani Urszula Urwanowicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Królowej Jadwigi w
Wieluniu
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów nr 1/15 i 2/15 z poprzednich posiedzeń komisji.
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4. Zapoznanie się z potrzebami i funkcjonowaniem placówek oświatowych prowadzonych przez
Gminę Wieluń.
5. Sprawy różne, korespondencja.
6. Zamknięcie posiedzenia komisji.
Punkt 1
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Bożena Żurek dokonała otwarcia posiedzenia witając serdecznie członków
komisji i zaproszonych gości. Następnie stwierdziła prawomocność obrad (na stan 9 członków,
obecnych 9).
Punkt 2
Prezentacja porządku obrad.
Przewodnicząca Bożena Żurek zaprezentowała porządek posiedzenia.
Radna Honorata Freus złożyła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu:
„Informacja Dyrektora Gimnazjum nr 3 w sprawie zmiany planu podjazdu do gimnazjum i
Szkoły Podstawowej Nr 5 w Wieluniu”. Poprosiła, by był to punkt 5 porządku obrad.
Radny Robert Duda uznał, że wniosek radnej ściśle wiąże się z punktem 4 porządku
posiedzenia.
Radna Honorata Freus zgodziła się z przedmówcą, jednocześnie zaznaczyła, że sprawą nie będą
zainteresowani wszyscy dyrektorzy szkół.
Radny Grzegorz Kucharski zaznaczył, że w punkcie 4 obrad mieści się informacja, o którą
wnioskuje radna Freus.
Radna Honorata Freus wycofała wniosek.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 3
Przyjęcie protokołów nr 1/15 i nr 2/15 z poprzednich posiedzeń komisji.
Uwag do protokołu nr 1/15 nie stwierdzono.
Głosowało 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „za”) przyjęła protokół nr 1/15.
Uwag do protokołu nr 2/15 nie stwierdzono.
Głosowało 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „za”) przyjęła protokół nr 2/15.
Punkt 4
Zapoznanie się z potrzebami i funkcjonowaniem placówek oświatowych prowadzonych przez
Gminę Wieluń (zał. nr ).
Przewodnicząca Bożena Żurek nawiązała do dodatkowych 3 godzin jednostek samorządu
terytorialnego, które są przydzielane w II semestrze roku szkolnego. Zapytała, czy te godziny nie
mogą być rozłożone przez cały rok?
Radny Grzegorz Kucharski zastanawiał się, czy godziny są obligatoryjne. Zwrócił uwagę, że
dzieci przebywają w szkołach coraz dłużej. Uważał, że dokładanie godzin budzi pewne
kontrowersje. Zaznaczył, że przepisy prawa nie regulują, ile godzin dziecko ma przebywać w
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szkole. Zapytał, dlaczego godziny pojawiają się w II semestrze. Uważał, że godziny powinny być
wliczane do zajęć już od miesiąca września. Poruszył kwestię uczniów dojeżdżających do szkół.
Radny Wojciech Psuja zwrócił uwagę, że przez dodatkowe godziny, dzieci nie mają możliwości
uczestnictwa w innych zajęciach m. in. organizowanych przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy,
WDK, czy w lekcjach językowych.
Radny Robert Duda podkreślił, że w ten sposób wydłuża się powrót dzieci do domu. Zaznaczył,
że dzieci spoza Gminy Wieluń są w domach po godz. 17:00.
Przewodnicząca Bożena Żurek zaznaczyła, że nie jest przeciw dodatkowym godzinom, tylko
chciałaby, aby godziny te rozłożono w całym roku szkolnym.
Radny Kazimierz Leś uważał, że dyrektorzy szkół mogą zagospodarować nadwyżki, które
pojawiają się w II semestrze. Uznał, że dodatkowe godziny są zajęciami fikcyjnymi. Zastanawiał
się, czy wynagrodzenia nauczycieli na poziomie zasadniczym mogłyby ulec zwiększeniu.
Radna Honorata Freus nie zgodziła się z radnym Lesiem.
Radny Robert Duda zaznaczył, że nauczyciel pełniący funkcje wychowawcy otrzymuje bardzo
niskie pobory. Wyliczył, że nauczyciel za pełnienie tej funkcji w szkole podstawowej otrzymuje
dzienne wynagrodzenie w wysokości 1,33 zł netto. Uważał, że powinno się zwiększyć dodatek
z tego tytułu oraz dodatek dla dyrektorów szkół, którzy swoją pracę wykonują również w soboty
i niedziele, oraz organizują pracę szkoły pod każdym względem. Dla porównania podał, że
w Sieradzu za pełnienie funkcji wychowawcy nauczyciel otrzymuje dodatek w wysokości 400 zł
w gimnazjum, 300 zł w szkole podstawowej, 200 zł w przedszkolu, w Sędziejowicach jest to
kwota 320 zł, a w Łodzi 200 zł.
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że Ministerstwo Edukacji Narodowej
wprowadziło trzy dodatkowe godziny jednostek samorządu terytorialnego. Podkreślił, że MEN
uznało, że jest możliwe zwiększenie liczby godzin do trzech na każdy oddział. Podkreślił, że
godziny j.s.t. są potrzebne dla dobra dzieci. Zaznaczył, że organ prowadzący szkoły, nie narzuca
żadnej ze szkół przeznaczenia tych godzin. Dodał, że zależy to do decyzji dyrektorów szkół.
Zaznaczył, że zajęcie nie są zajęciami fikcyjnymi, a gdyby tak było to byłby to czyn karalny.
Wyrażanie opinii, że zajęcia nic nie dają, oznacza niską efektowność nauczycieli w proces
nauczania. Uważał, że dyrektorzy szkół mogą przeprowadzić analizę, z której można byłoby
dowiedzieć się, czy te godziny ograniczają dzieciom udział w korepetycjach. Odpowiedział, że
godziny mogą być rozłożone w ciągu całego roku szkolnego, jednakże wiąże się to z
ograniczeniami finansowymi.
Przewodnicząca Bożena Żurek zwróciła uwagę, że godziny dokładane są nie ze względu na
potrzeby dzieci, tylko na ilość godzin nauczycieli. Stwierdziła, że przydzielanie trzech godzin
w II semestrze jest dużym obciążeniem dla dzieci. Złożyła wniosek o przeznaczenie jednej
godziny na każdy oddział w ciągu całego roku szkolnego.
Radny Robert Duda uważał, że w sposób szczególny należy dbać o dzieci dojeżdżające do szkół
wieluńskich i zapewniać im dowóz. Zgodził się z radną Żurek odnośnie przeznaczenia godzin
jednostek samorządu terytorialnego.
Dyrektor Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Sportowymi im. Kazimierza Wielkiego w Wieluniu
Małgorzata Żuchowska odnośnie dzieci dojeżdżających do wieluńskich szkół powiedziała, że w
żaden sposób nie można było uczulić ich rodziców, czy będą wprowadzone dodatkowe godziny,
gdyż ona jako dyrektor szkoły nie miała wówczas takiej informacji. Poparła wniosek
przewodniczącej Żurek argumentując, że przedzielając dodatkowe godziny na cały rok szkolny, z
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budżetu gminy zostaną wydane takie same pieniądze, jak na dodatkowe godziny przeznaczone
tylko w II semestrze.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich
w Wieluniu Mariola Szczepańska zwróciła uwagę, że przydzielanie dodatkowych godzin
w II semestrze stanowi również problem dla dzieci niepełnosprawnych.
Radny Wojciech Psuja stwierdził, że wieluńskie szkoły są dobrze postrzegane, o czym świadczy
fakt, że dzieci z innych miejscowości chcą w nich kontynuować naukę. Zwrócił uwagę, że
dokładanie dodatkowych godzin powoduje, że uczniowie bardzo późno wracają do domów.
Radny Grzegorz Kucharski zgodził się z przedmówcą.
Radny Wojciech Psuja zapytał, czy te godziny mogłyby być przeznaczone na zajęcia
pozalekcyjne?
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że nie. Przyjął zgłoszone uwagi
i powiedział, że są racjonalne i będą przez nich rozważone, choć ostateczną decyzja będzie
należała do burmistrza. Odpowiadając radnemu Dudzie na temat zwiększenia dodatków
funkcyjnych powiedział, iż wolałby, aby trzymano się stanu rzeczywistego. Poinformował, że
dodatki funkcyjne dla nauczycieli wahają się od 550 zł do 1100 zł.
Zastępca Dyrektora ZOPO-W Romuald Kucharczyk stwierdził, że radny Duda dokonał
błędnych wyliczeń.
Radny Robert Duda odczytał kwoty wynagrodzeń, jakie otrzymują nauczyciele poszczególnych
szczebli. Zwrócił uwagę, że dyrektorzy szkół katolickich dokonują agitacji, po to, by pozyskać
uczniów ze szkół podstawowych. Stwierdził, że takie działanie nie jest korzystne ani dla gminy,
ani dla szkół.
Przewodnicząca Bożena Żurek poprosiła, by dyrektorzy szkół wypowiedzieli się na temat
przydziału trzech godzin jednostek samorządu terytorialnego. Zwróciła uwagę, że to rada w 2012
r. podjęła uchwałę, w której podniosła pensjum dla dyrektorów szkół. Zapytała, czy jest
możliwość, aby wrócić do poprzedniego pensjum? Podkreśliła, że w ubiegłej kadencji dokładano
dyrektorom godziny i przyznawano znacznie mniej nagród.
Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 2 Ewa Adamska zaznaczyła, gdy 6-latki pójdą do szkół,
wówczas w przedszkolach nie będzie pensjum 22-godzinnego. Dodała, że dyrektorzy przedszkoli
będą zabierać godziny z godzin etatowych swoich nauczycieli, co spowoduje, że nauczyciele nie
będą mieli pełnych etatów pracy.
Przewodnicząca Bożena Żurek złożyła wniosek o obniżenie pensum godzin dla dyrektorów
szkół.
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski przypomniał, że to dyrektorzy szkół decydowali, ile
godzin na oddział są w stanie zagospodarować.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Sportowymi im. Henryka Sienkiewicza w
Wieluniu Jadwiga Jerzyńska zwróciła uwagę, że przyznając różne ilości dodatkowych godzin
uczniowie z poszczególnych szkół kończą lekcje o różnych godzinach, dlatego nie można
porównywać do siebie tych sytuacji.
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski podkreślił, że każdy dyrektor szkoły mógł przyznać po
jednej godzinie na oddział.
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Zastępca Dyrektora ZOPO-W Romuald Kucharczyk zwrócił uwagę, że nie wszyscy
dyrektorzy wykorzystali maksymalną liczbę godzin na oddział.
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski przypomniał, że nadzór nad realizacją programu
nauczania sprawuje kurator oświaty.
Dyrektor Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ireny Sendlerowej w Wieluniu
Zbigniew Gajda stwierdził, że należy wprowadzić zasadę określającą, w jakim czasie dodatkowe
godziny mają zostać przyznane. Podkreślił, że gmina ponosi duże koszty z tytułu oświaty. Dodał,
że przyznawanie trzech dodatkowych godzin ogranicza kwestię wypłaty dodatków.
Radny Grzegorz Kucharski zastanawiał się, czy w ogóle muszą być przyznawane te godziny.
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Masłowicach Janusz Jasiński
podsumował, że w dyskusji ścierają się dwa interesy. Uznał, że propozycja przewodniczącej
komisji jest godna rozważenia. Zwrócił uwagę, że nie jest poruszany problem finansowy,
a z punktu gminy korzystniejszym jest płacenie nauczycielowi za rzeczywiście wykonaną pracę.
Zapytał:
1) jaka jest różnica finansowa przyznania trzech godzin w ciągu całego roku, a jaka
z przyznania godzin od lutego?;
2) czy dołożenie dodatków dla poszczególnych nauczycieli zrekompensuje obniżkę dodatku
wyrównawczego?
Powiedział, iż dyrektorzy szkół chcieliby, aby dodatkowe godziny były rozłożone w ciągu całego
roku.
Dyrektor Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ireny Sendlerowej w Wieluniu
Zbigniew Gajda stwierdził, że lepiej byłoby wypłacać pieniądze za faktycznie przepracowany
czas. Zaznaczył, że obecnie dodatek za wychowawstwo jest karą finansową dla nauczycieli, nie
jest żadną przyjemnością, ani profitem. Zapytał, czy zna ktoś przypadek, w którym przełożony
zarabia mniej niż jego podwładny? Zwrócił uwagę, że dodatki za wychowawstwo mogłyby
spowodować różnego rodzaju, większą konkurencję.
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Masłowicach Janusz Jasiński
wyjaśnił, że dodatek wyrównawczy dotyczy różnicy w wynagrodzeniach w poszczególnych
częściach kraju, to jest wyrównanie zarobku nauczycieli.
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski odpowiedział na pytanie dyrektora Janusza Jasińskiego
powiedział, że kilka lat temu nie było przyznanych godzin j.s.t. i wówczas wypłaty
jednorazowego dodatku uzupełniającego wyniosły ok. 1 200 000 zł. Dodał, że w tym roku łącznie
z pochodnymi wypłacono kwotę ok. 540 000 zł. Wyjaśnił, że kwota subwencji tzw. subwencji
oświatowej, którą otrzymuje Gmina Wieluń jest od 2,5 do 3,5 miliona niższa niż koszty
utrzymania szkół.
Radny Robert Duda powiedział, że obecnie nauczyciel za wykonywanie funkcji wychowawcy w
szkole podstawowej otrzymuje dziennie 1,45 zł. Złożył wniosek, aby od nowego roku szkolnego
dodatek za wychowawstwo kształtował się w granicach od 10 do 15 % wynagrodzenia
nauczyciela stażysty.
Przewodnicząca Bożena Żurek zaznaczyła, że musi zostać to zmienione uchwałą i szczegółowo
przeliczone.
Radny Robert Duda zaznaczył, że pieniądze za wychowawstwo są kompromitujące. Podkreślił,
że wychowawca musi przeprowadzać wizje lokalne i być dostępny w każdy dzień w miesiącu.
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Przewodnicząca Bożena Żurek zaznaczyła, że należy to rozważyć i sprawdzić jak będzie się to
kształtowało. Stwierdziła, że komisja będzie wnioskowała o przyznanie jednej godziny j.s.t. od
września oraz o rozważenie zwiększenia dodatków za wychowawstwo, a także o rozważenie
zniżek dyrektorów, tak jak było od 2005 do 2012 roku.
Radny Wojciech Psuja zapytał, czy w którejkolwiek szkole są prowadzone przez szkołę płatne
zajęcia pozalekcyjne?
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski zaznaczył, że godziny w ramach Karty Nauczyciela są
płatne i wynikają z 40-godzinnego tygodnia pracy.
Radna Honorata Freus zapytała dyrektorów szkół, ilu w ich szkołach pracuje emerytów
dorabiających, zabierających godziny nauczycielom, którym brakuje godzin?
Przewodnicząca Bożena Żurek zaznaczyła, że to nauczyciel decyduje, czy chce odejść na
emeryturę. To jest jego przywilej, a nie obowiązek.
Radna Honorata Freus podkreśliła, że nie chce nikogo zmuszać do przejścia na emeryturę.
Przewodnicząca Bożena Żurek odpowiedziała, że jedynym pracującym emerytem jest ona. Z
pracy została wyrzucona, nie chciała z niej odchodzić. Dodała, że jeżeli nauczyciel nie chce odejść
na emeryturę, to nikt nie ma prawa go zwolnić. Podkreśliła, że dyrektor może zwolnić nauczyciela
mającego uprawnienia do emerytury, w przypadku, gdy musi wybierać między tym nauczycielem,
a nauczycielem, który tych uprawnień nie ma. Nawiązała do nagród przyznawanych od Kuratora
Oświaty. Zaznaczyła, że bardzo rzadko nagrody otrzymują nauczyciela szkół podstawowych,
gimnazjów oraz dyrektorzy tych szkół. Powiedziała, że przeanalizowała wnioski złożone o
nagrodę kuratora i w większości lat, nikt nie składał wniosku o nagrodę kuratora dla dyrektorów.
Zapytała, dlaczego tak się dzieje?
Radny Wojciech Psuja podkreślił, że nie został złożony żaden wniosek, ani w roku 2011, ani w
roku 2013.
Zastępca Dyrektora ZOPO-W Romuald Kucharczyk odpowiedział, że pewne warunki muszą
zostać spełnione, aby taką nagrodę otrzymać. Dodał, że w 2014 r. były złożone dwa wnioski i jego
zdaniem osoby, których te wnioski dotyczyły powinny były otrzymać nagrodę kuratora, a
przyznano ją tylko jednej z nich. Uznał, że samo pisanie wniosków po to, by tylko je napisać jest
bezcelowe.
Radny Wojciech Psuja wywnioskował, że wnioski nie zostały złożone.
Zastępca Dyrektora ZOPO-W Romuald Kucharczyk wyjaśnił, że wnioski o nagrodę kuratora
dla nauczycieli składają dyrektorzy szkół, a przesyłane są przez organ prowadzący.
Przewodnicząca Bożena Żurek dodała, że w 2012 roku nagrodę otrzymał jeden nauczyciel.
Zastępca Dyrektora ZOPO-W Romuald Kucharczyk zaznaczył, że nie otrzymują informacji
zwrotnej, komu została przyznana nagroda.
Radny Grzegorz Kucharski uznał, że jeżeli wnioski nie będą składane, to trudno oczekiwać by
nagrody były przyznawane.
Zastępca Dyrektora ZOPO-W Romuald Kucharczyk zaznaczył, że wniosek musi być poparty
konkretami.
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Przewodnicząca Bożena Żurek zgodziła się z radnym Kucharskim. Zapytała, czy ilość nagród
miasta Wielunia jest ilością stałą, czy zmienną?
Radny Piotr Radowski wyjaśnił, że komisja opiniująca i rekomendująca złożone wnioski, zanim
podejmie decyzję o przyznaniu nagrody miasta Wielunia, wcześniej przyjmuje, że w danym roku
ze złożonych wniosków zostanie wybrana określona ilość kandydatów. Dodał, że na tę decyzję
wpływa treść i argumentacja wniosku. Podkreślił, że rada podczas podejmowania uchwały
zaznaczała, aby nagroda nie stała się powszechna, a była uznawana za bardzo prestiżową.
Zastępca Dyrektora ZOPO-W Romuald Kucharczyk zaznaczył, że maksymalnie może być
przyznanych 5 nagród.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Sportowymi im. H. Sienkiewicza w
Wieluniu Jadwiga Jerzyńska zaznaczyła, że koszty na wyjazdy dzieci na zawody sportowe
pokrywane są z reguły z pieniędzy Rady Rodziców. Zaznaczyła, że z roku na rok wpłaty do Rady
Rodziców są coraz mniejsze. Podkreśliła, że dzieci osiągają sukcesy na szczeblu
międzyregionalnym, powiatowym. Dodała, że Rada Rodziców nie jest w stanie udźwignąć tych
obciążeń finansowych. Zapytała, czy istnieje możliwość, aby gmina w części finansowała te
koszty?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że w ramach funduszu promocyjnego takie
wyjazdy w jakieś części mogą być finansowane.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Królowej Jadwigi w Wieluniu Urszula Urwanowicz
zgłosiła wniosek, aby przy stypendium naukowym była brana pod uwagę średnia ocen, a nie
sytuacja materialna ucznia.
Radny Wojciech Psuja zgodził się z wnioskiem przedmówcy.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy jest możliwość, aby przy stypendium naukowym
nie brać pod uwagę kryterium socjalnego?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że wymaga to zmiany obowiązującej w tej
sprawie uchwały.
Dyrektor Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Sportowymi im. Kazimierza Wielkiego w Wieluniu
Małgorzata Żuchowska zwróciła uwagę, że w ich szkole jest jedna uczennica, która ma wybitne
osiągnięcia, jednak nie może otrzymać stypendium naukowego z racji tego, że jest spoza terenu
Gminy Wieluń. Podkreśliła, że uczennica swoimi osiągnięciami przynosi miastu chlubę.
W związku z tym, zapytała, czy nie mogłyby zostać zmienione zapisy uchwały?
Radna Honorata Freus zgodziła się z przedmówcą. Zaznaczyła, że należy podziękować dyrekcji
szkoły, że ma nauczycieli, którzy potrafią wypromować takiego ucznia i przekazać mu wiedzę.
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski zaznaczył, że przy rozpatrywaniu wniosków
o stypendium naukowe, w 80% brane są pod uwagę osiągnięcia, wyniki w nauce, a w 20 %
sytuacja materialna, która w jego ocenie nie powinna być pominięta.
Radny Grzegorz Kucharski uważał, że powinno być rozgraniczona kwestia przyznawania
stypendium naukowego i stypendium socjalnego.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Sportowymi im. H. Sienkiewicza Jadwiga
Jerzyńska nawiązała do dodatku funkcyjnego i do edukacyjnej wartości dodanej.
7

Dyrektor Przedszkola nr 2 w Wieluniu Ewa Adamska uważała, że „widełki” zaznaczające
granicę dodatku funkcyjnego przyznawanego dyrektorom są sprzeczne z rzeczywistością,
ponieważ ogranicza dodatek dyrektorowi, który ma więcej oddziałów. Uważała, że uchwała
stanowiąca o dodatkach funkcyjnych powinna zostać przeanalizowana.
Dyrektor Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Sportowymi im. K. Wielkiego w Wieluniu
Małgorzata Żuchowska nawiązała do wypowiedzi pana dyrektora Zbigniewa Gajdy i pani
dyrektor Jadwigi Jerzyńskiej i zwróciła uwagę, że dodatki funkcyjne dyrektorów są niższe i
powodują, że dyrektor szkoły plasuje się na czwartym miejscu na liście płac szkoły. Zapytała, czy
jest jakaś instytucja, która pozwala zarabiać podwładnemu w tym samym zakładzie pracy więcej
niż dyrektor?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, że sieć szkół w Gminie Wieluń jest w dobrej
sytuacji, nie mówi się o zamknięciu którejś ze szkół. Zwrócił uwagę, że wszystkie oczekiwania
nie mogą zostać spełnione, ponieważ na uwadze należy mieć budżet gminy.
Radny Grzegorz Kucharski dodał, że należy zbilansować wypłatę pieniędzy w ramach tzw.
„14”. Uważał, że należy zmienić sposób wydatkowania pieniędzy z tytułu dodatków funkcyjnych.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że należy znaleźć kompromis i rozstrzygnąć
sprawę w ramach budżetu, którym dysponujemy.
Przewodnicząca Bożena Żurek zaznaczyła, że dyrektorzy zarabiają mniej, ponieważ nauczyciele
mogą pracować na półtora etatu, a dyrektor szkoły nie może pracować w nadgodzinach.
Radny Piotr Radowski w jego ocenie wniosek przewodniczącej Żurek jest jak najbardziej
zasadny. Podzielił wypowiedź burmistrza, zaznaczając, że wydatki i koszty w stosunku do
subwencji powodują, że do oświaty należy dokładać. Uważał, że nie należy prowadzić do tego, by
wzrósł deficyt. Przypomniał, że koszty funkcjonowania i utrzymania szkoły, to nie tylko
wynagrodzenia nauczycieli i pozostałych pracowników. Dodał, że podejmowano różne decyzje w
stosunku do oświaty, jednak zawsze pod uwagę brano miejsca pracy, szkoły, nauczycieli,
rodziców i dzieci. Zgodził się, że obecnie obowiązujące uchwały należy przeanalizować i podjąć
racjonalne decyzje.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zwrócił uwagę, by prowadzić taką politykę, która będzie
wspierała zatrudnienie młodej kadry nauczycielskiej.
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, że powinno zostać określone, czy nauczyciele mają
pracować w godzinach nadliczbowych, czy należy zatrudniać nowych nauczycieli.
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski powiedział, że w 2013 r. została przeprowadzona
analiza średniomiesięcznych wynagrodzeń dyrektorów szkół i nauczycieli najlepiej zarabiających.
Dodał, że tylko w jednym przypadku dyrektor zarabiał mniej o 30 zł niż jego najlepiej zarabiający
nauczyciel.
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Masłowicach Janusz Jasiński nawiązał
do pisma radnego Wojciecha Psui oraz radnego Grzegorza Kucharskiego z zapytaniem o ofertę
zajęć w czasie ferii zimowych i powiedział, że organy władzy publicznej nie mogą postępować
wbrew prawu. Zaznaczył, że nauczyciel w czasie ferii zimowych jest na urlopie i nie powinien
świadczyć pracy w tym czasie, gdyż jest to niezgodne z prawem. Organizacja zajęć w tym czasie
mogłaby się odbywać, gdyby zawierano z nauczycielami umowy cywilnoprawne, co w
konsekwencji wiąże się z zapewnieniem w budżecie pewnej puli pieniędzy.
8

Przewodnicząca Bożena Żurek poinformowała, że na ostatnim posiedzeniu komisji rozmawiano
w tej sprawie i burmistrz powiedział, że nie ma w budżecie dodatkowych środków na zawarcie
umów cywilnoprawnych.
Radny Wojciech Psuja przyznał, że popełnił błąd wysyłając pismo, jednak wyjaśnił, że celem
było pozyskanie informacji, czy dzieci będą mogły skorzystać z jakiś zajęć w okresie ferii.
Zapytał, gdyby któraś ze szkół miała ofertę zajęć w czasie ferii na basenie, to kto byłby wówczas
opiekunem dzieci? Podkreślił, że chciał, aby dzieci mogły aktywnie spędzić ten czas.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy dyrektor Jasiński wnioskuje o to, by nauczyciele w
okresie ferii zimowych nie prowadzili zajęć z uczniami?
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Masłowicach Janusz Jasiński
odpowiedział, że nie jest to wniosek, gdyż wynika to z przepisów prawa. Podkreślił, że zawarcie
umów cywilnoprawnych pozwoli na wykonywanie takich zajęć.
Radny Grzegorz Kucharski uznał, że dobrze, że pisma zostały wystosowane, gdyż dzięki temu
sprawa została wyjaśniona.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy w czasie dni wolnych od zajęć dydaktycznych
wszyscy nauczyciele są zobowiązani do bycia w szkole?
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że przepisy prawa są jednoznacznie
określone.
Zastępca Dyrektora ZOPO-W Romuald Kucharczyk wyjaśnił, że z przepisów prawa
zawartych w Karcie Nauczyciela jasno wynika, kiedy nauczyciel ma urlop, co oznacza, że
pozostałe dni są dniami pracy nauczyciela.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 5
Sprawy różne, korespondencja.
Radna Honorata Freus poprosiła, by dyrektor Gimnazjum nr 3 przedstawił projekt zjazdu przy
szkole i przekonał, że wykonanie tego zjazdu jest uzasadnione.
Przewodnicząca Bożena Żurek stwierdziła, że temat bezpośrednio dotyczy dyrektora SP nr 5 i
gimnazjum nr 3, radnych oraz kierownictwo, dlatego uznała, że pozostali dyrektorzy, którzy nie są
zainteresowani sprawą, nie muszą uczestniczyć w tej części spotkania. Zarządziła głosowanie nad
wnioskami złożonymi na posiedzeniu:
1) kto jest za przyjęciem wniosku w sprawie wprowadzenia od początku nowego roku
szkolnego 2015/2016 minimum jednej godziny jednostek samorządu terytorialnego na
każdy oddział, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 7 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 7 głosach „za”) przyjęła ww.
wniosek.
2) kto jest za przyjęciem wniosku w sprawie zwiększenia od początku roku szkolnego
2015/2016 dodatku za wychowawstwo w granicach od 5% do 10% wynagrodzenia
nauczyciela stażysty, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
Radny Franciszek Dydyna zapytał, czy będzie można wyegzekwować tę kwotę w ramach
istniejącego budżetu?
9

Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że gmina nie będzie w stanie
wyegzekwować tej kwoty w świetle obowiązującego budżetu.
Przewodnicząca Bożena Żurek zaznaczyła, że w tym roku dopłacono pół miliona zł do
dodatkowej „14” pensji dla nauczycieli. Zapytała, czy w tych 500 000 zł zmieści się
wprowadzenie od początku roku szkolnego jednej godziny j.s.t.?
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że nie zmieści się. Wyjaśnił, że
przydzielenie trzech godzin od II semestru wpływa na wzrost wynagrodzenia przez okres 7
miesięcy w ciągu roku.
Przewodnicząca Bożena Żurek nie zgodziła się. Uznała, że jedna godzina przez cały rok to tak,
jakby były dwie godziny w półroczu. Dodała, że w ten sposób jest jedna godzina w nadwyżce.
Radny Robert Duda przypomniał, że obecnie są trzy godziny.
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski wyjaśnił, że przydzielenie trzech godzin przez 7
miesięcy tj. więcej niż powoła z trzech godzin.
Przewodnicząca Bożena Żurek zwróciła uwagę, że komisja wnioskuje o wprowadzenie jednej
godziny przez cały rok.
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski zaznaczył, że będzie to stanowiło mniej niż jest
aktualnie.
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja większością głosów (przy 5 głosach „za”, 2
głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”) przyjęła ww. wniosek.
3) kto jest za przyjęciem wniosku w sprawie zmiany zasad udzielania stypendium dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wieluń, kto jest
przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „za”) przyjęła ww.
wniosek.
4) kto jest za przyjęciem wniosku w sprawie nowelizacji uchwały XVI/186/12 i zmniejszenia
pensum dyrektorów szkół, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „za”) przyjęła ww.
wniosek.
Dyrektor Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. H. Sienkiewicza w Wieluniu
Zbigniew Gajda omówił koncepcję budowy dojazdu i zjazdu przy szkole. Zaznaczył, że projekt
otrzymał wszystkie możliwe pozwolenia i cała dokumentacja jest kompletna. Podkreślił, że
stworzonych zostałoby 70 miejsc parkingowych, dzięki czemu zapewniono by bezpieczeństwo
dzieciom i ich rodzicom.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy wykonane zostaną dwa wjazdy?
Dyrektor Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. H. Sienkiewicza w Wieluniu
Zbigniew Gajda odpowiedział, że nie.
Radna Honorata Freus zaznaczyła, że w godzinach porannych w pobliżu szkoły nie ma miejsca,
by zatrzymać samochód i bezpiecznie wysadzić dziecko. Uważała, że parking powinien zostać
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wybudowany ze względu na bezpieczeństwo. Zwróciła się z prośbą do członków komisji, by
poparli wniosek dyrektora i przyczynili się do jego realizacji.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich
w Wieluniu Mariola Szczepańska poinformowała, że na Prezydium Rady Rodziców
przedstawiła rodzicom projekt. Zwróciła uwagę, że rodzice pytają, jak zostanie rozwiązany
problem dojazdu do szkoły, gdyż boją się o bezpieczeństwo swoich dzieci, zwłaszcza tych
najmłodszych.
Radna Honorata Freus zaznaczyła, że projekt na ten cel jest wykonany.
Radny Wojciech Psuja zapytał, czy jest alternatywa dla przedstawionego projektu? Zwrócił się
z prośbą, by parkingi zostały wykonane inaczej niż parkingi pod halą.
Przewodnicząca Bożena Żurek poprosiła, by wyjaśnić na czym ma polegać „zielony parking”?
Dyrektor Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. H. Sienkiewicza w Wieluniu
Zbigniew Gajda wyjaśnił, że różnica między parkingiem przy szkole, a tym który został
wykonany przy hali polegałaby na założeniu siatki o strukturze 5x5 cm. Odpowiedział, że
„zielony parking” polega na położeniu siatki, zasypaniu ziemią i zasianiu trawy.
Radny Wojciech Psuja podkreślił, by parking został wykonany dokładnie i służył przez długie
lata.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, jaka jest szerokość parkingu?
Dyrektor Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. H. Sienkiewicza w Wieluniu
Zbigniew Gajda odpowiedział, że parking będzie miał szerokość 5,5 m.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, jaka jest odległość od okien szkoły?
Dyrektor Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. H. Sienkiewicza w Wieluniu
Zbigniew Gajda odpowiedział, że 10 m.
Przewodnicząca Bożena Żurek zwróciła uwagę, że problem dojazdu do SP nr 5 był problemem
wszystkich dyrektorów szkoły, od kiedy ją rozbudowano. Podkreśliła, że najważniejsze są zajęcia
dydaktyczne. Uważała, że parking w tak niedalekiej odległości będzie przyczyniał się do
zakłócenia zajęć szkolnych. Zwróciła się z prośbą, by zostało skierowane zapytanie do wszystkich
rodziców, czy będą za tym, aby kosztem ciszy na lekcji budować parking i ulepszać dojazd do
szkoły. Zaznaczyła, że jest to bardzo duże i bardzo ważne przedsięwzięcie.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich
w Wieluniu Mariola Szczepańska nie zgadzała się z przewodniczącą Żurek, że kosztem ciszy
zostanie wybudowany parking. Zaznaczyła, że największe natężenie samochodów jest o godzinie
8:00 i 11:30-12:30, kiedy rodzice przywożą i odbierają dzieci.
Przewodnicząca Bożena Żurek prosiła, by zrobić rozeznanie wśród wszystkich rodziców.
Radna Honorata Freus powiedziała, że również jest rodzicem i odkąd pamięta ten temat był
poruszany. Wyraziła zdziwienie, że radna Żurek chce w tej kwestii kierować pytanie do rodziców.
Zaznaczyła, że rodzice wyrazili chęć ku temu przedsięwzięciu. Uważała, że nie powinno się być
przeciwko temu zadaniu, na uwadze powinno być dobro dzieci.
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Przewodnicząca Bożena Żurek wskazała, że jest inne rozwiązanie, stosowane w wielu szkołach
- rodzice przywożąc dzieci, bezpiecznie je wysadzają i nie wchodzą z nimi do szkoły.
Radna Honorata Freus zapytała, dlaczego przewodnicząca Żurek jest przeciwna?
Przewodnicząca Bożena Żurek odpowiedziała, że nie jest przeciwna, chce tylko, by o zdanie
zostali zapytani wszyscy rodzice.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich
w Wieluniu Mariola Szczepańska oznajmiła, że rodzice 7 latków przychodzą do szkoły z
rodzicami, którzy pomagają im w szatni.
Dyrektor Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. H. Sienkiewicza w Wieluniu
Zbigniew Gajda zapytał, co z dojazdem do szkoły, skoro są głosy przeciwne budowie parkingu?
Przewodnicząca Bożena Żurek odpowiedziała, że jest zrobiony podjazd do szkoły od strony ul.
Kwiatowej, gdzie dzieci bezpiecznie podjeżdżają i wyjeżdżają, dojeżdżają do sali gimnastycznej.
Uważała, że wystarczy wykonać podjazd na trzech schodach, po to, by dziecko niepełnosprawne
ze szkoły mogło dojechać do sali gimnastycznej.
Dyrektor Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. H. Sienkiewicza w Wieluniu
Zbigniew Gajda poinformował, że od szkół które w nazwie mają „integracyjne” wymaga się
wykonanych dojazdów i windy.
Radny Grzegorz Kucharski podkreślił, że problem dojazdu nie dotyczy tylko tej szkoły. Nie
sądził, że rodzice mieliby inne zdanie. Popierał wykonanie zadania.
Przewodnicząca Bożena Żurek przystawała przy tym, by w tej kwestii wypowiedzieli się
rodzice. Podkreśliła, że jeżeli rodzice będą za takim rozwiązaniem, ona na pewno nie będzie tego
bojkotować.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich
w Wieluniu Mariola Szczepańska zadeklarowała, że szkoła wystosuje zapytanie do rodziców,
o którym mówiła przewodnicząca Żurek.
Radny Wojciech Psuja uważał, że Straż Miejska w godzinach 7:40 – 8:10 powinna kierować
ruchem w tym miejscu, by zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i ich rodzicom.
Radna Honorata Freus uważała, że propozycja radnego Psui jest zasadna.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 11
Zamknięcie posiedzenia komisji.
Przewodnicząca Bożena Żurek zamknęła porządek obrad posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokół podpisała:
Agnieszka Badera
Przewodnicząca komisji
Bożena Żurek
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