PROTOKÓŁ nr 5/15
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
odbytego w dniu 9 kwietnia 2015 r. w sali nr 11 (ratusz, I piętro),
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
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 3/15 z poprzedniego posiedzenia komisji.
4. Opracowanie zmian w uchwale Nr XVI/186/12 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 13.02.2012 r.
w sprawie określania zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono
stanowiska kierownicze w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez
Gminę Wieluń oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórym nauczycielom.
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.
Uwag nie stwierdzono.
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Punkt 3
Przyjęcie protokołu nr 3/15 z poprzedniego posiedzenia komisji.
Uwag do protokołu nr 3/15 nie stwierdzono.
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „za”) przyjęła
protokół nr 3/15.
Punkt 4
Opracowanie zmian w uchwale Nr XVI/186/12 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 13.02.2012 r.
w sprawie określania zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono
stanowiska kierownicze w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę
Wieluń oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych niektórym nauczycielom (zał. nr 2).
Przewodnicząca Bożena Żurek poinformowała, że wpłynęła odpowiedź na wniosek z
poprzedniego posiedzenia komisji, dotyczący przydziału dodatkowych godzin z JST.
Zaproponowała, aby zmiana w ww. uchwale polegała na
1) zwiększeniu tygodniowego wymiaru obniżki godzin zajęć w przypadku dyrektora i
wicedyrektora przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum o dwie godziny;
2) zmianie ilości oddziałów związanych z wymiarem obniżki godzin w przypadku szkoły
podstawowej i gimnazjum, co przedstawiła w następujący sposób (Uchwała nr XVI/186/12 z
dnia 13 lutego 2012r):
a) do 6 oddziałów,
b) 7-11 oddziałów,
c) 12 – 16 oddziałów,
d) 17 i więcej oddziałów.
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że nie ma reguły na ilość oddziałów
w szkołach.
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, że sprawiedliwy będzie podział równo co pięć
oddziałów.
Radny Robert Duda upewnił się, czy dyrektorom przedszkoli liczącym do 5 oddziałów
przydzielono by tygodniowy wymiar godzin w wysokości 13?
Przewodnicząca Bożena Żurek odpowiedziała, że tak.
Radny Piotr Radowski zapytał, czy przedział oddziałów w przedszkolach ( w drugiej grupie)
mieściłby się w liczbie 5 – 9 oddziałów?
Przewodnicząca Bożena Żurek zaznaczyła, że pierwsza grupa oddziałów mieściłaby się
w liczbie 1- 4 oddziałów przy zapisie do 5 oddziałów.
Radny Franciszek Dydyna uważał, że należy pozostać przy istniejącym zapisie.
Radny Robert Duda oznajmił, że w ten sposób dyrektorzy będą mieli więcej czasu na wypełnianie
swoich kierowniczych obowiązków.
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Radny Piotr Radowski zapytał, jakie przyniesie to zmiany dla dyrektorów?
Przewodnicząca Bożena Żurek odpowiedziała, że dyrektor będzie miał więcej czasu na
wykonywanie spraw służbowych, prowadzenie dokumentacji i na nadzór.
Radny Piotr Radowski zapytał, czy dyrektor będzie mógł pracować w godzinach nadliczbowych?
Przewodnicząca Bożena Żurek odpowiedziała, że zgodnie z uchwałą dyrektor nie może pracować
w godzinach nadliczbowych, chyba, że wynika to z planu nauczania. Zwróciła uwagę na zastępstwa,
które nie mogą przekraczać dwóch godzin tygodniowo. Zapytała, jakie będą skutki finansowe
proponowanych zmian?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że jeżeli nastąpi powrót do zapisów uchwały nr
XXXIV/380/09 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 26 maja 2009 r., to kwota roczna na ten cel
będzie wynosiła 180 000 zł. Dodał, że pomimo tego, że wzrosło pensum, to dyrektorzy pracowali
w godzinach nadliczbowych. Zaznaczył, że jeżeli dyrektor szkoły chce mieć więcej godzin na
wypełnianie swoich obowiązków, to jednocześnie powinna zmniejszyć się ilość godzin
ponadwymiarowych, a tak się nie stało.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, jak to możliwe?
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski wyjaśnił, że jeżeli dyrektor w danej szkole uczy
matematyki, to musi pracować w godzinach nadliczbowych, żeby prowadzić zajęcia tego przedmiotu
z daną klasą.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, dlaczego innego oddziału nie może nauczać inny
nauczyciel, nawet dojeżdżający?
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że nauczyciel, który będzie zatrudniony,
albo będzie miał dojeżdżać, będzie zatrudniony na oddzielnej umowie, co wpłynie na obniżenie
średniego wynagrodzenia. Zaznaczył, że takie rozwiązanie nie jest wskazane.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, że wzrost godzin obowiązkowych nie ma charakteru
dramatycznego. Podkreślił, że radni powinni mieć świadomość, że gmina dopłaca do oświaty
3 500 000 zł. Dodał, że każda manipulacja dotycząca wzrostu wynagrodzeń spowoduje zwiększenie
deficytu o kolejne tysiące złotych i niemożność przeznaczenia tych pieniędzy na inne potrzeby.
Przewodnicząca Bożena Żurek wyjaśniła, że chodzi o to, by nie dopłacać do „czternastej” pensji.
Burmistrz Wielunia
ponadwymiarowe.

Paweł

Okrasa

zaznaczył,

że

dyrektorzy

szkół
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godziny

Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, że dyrektorzy chętnie oddaliby te godziny, gdyby był
nauczyciel, który może nauczać danego przedmiotu, jeśli takiego nie ma należy zatrudnić nowego
nauczyciela, a to wpłynie na zmniejszenie ilości godzin ponadwymiarowych i obniżenie średniego
wynagrodzenia.
Radny Wojciech Psuja zapytał, czy są szkoły, w których dyrektorom nie wystarcza godzin?

3

Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że tylko w jednej szkole dyrektor nie ma godzin
ponadwymiarowych.
Radny Grzegorz Kucharski zwrócił uwagę, by nie mówić, że nauczyciele zabierają z gminy jakieś
dodatkowe pieniądze. Podkreślił, że wysokość subwencji zależy od liczby uczniów. Zaznaczył, że
obowiązkiem gminy jest nie tylko wypłacanie wynagrodzeń nauczycielom, a zajmowanie się
standardem budynku, zaplecza sportowego itp. Uznał, że dziś dopłaca się do rzeczy związanych z
funkcjonowaniem szkół, a nie do wynagrodzeń nauczycieli.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, że problemem jest zmniejszająca się liczba uczniów,
i tym samym mniejsza subwencja. Dodał, że wraz z zmniejszającą się liczbą uczniów, pensum
nauczycieli wzrasta. Podkreślił, gdyby pensum nauczyciela zależało od liczby uczniów, wówczas
problemu by nie było. Poinformował, że są placówki, w których nie wystarcza subwencji na pensje
dla nauczycieli.
Radny Grzegorz Kucharski zapytał, czy gmina płaci nauczycielom pensje?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że tak. Wyjaśnił, że państwo przekazuje gminie
w ramach każdego ucznia subwencję.
Radny Robert Duda zapytał, czy w 2014 r. wypłata tzw. „czternastej pensji” wyniosła ok.
1 000 400 zł?
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że ok. 500 000 zł.
Radny Robert Duda zapytał, dlaczego wypłaca się dodatek wyrównawczy? Zaznaczył, że
w niektórych gminach w ogóle nie jest wypłacany.
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski wyjaśnił, że w 2014 r. gmina dopłaciła do oświaty ponad
3 500 000 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół podstawowych i gimnazjów. Zaznaczył, że
Gmina Wieluń uznała, że dla mieszkańców będzie lepszym, by uczniowie mieli bliżej do szkoły,
a sieć szkół była bardziej rozbudowana. Zaznaczył, że obniżenie kosztów jednostkowych kształcenia
można uzyskać poprzez zwiększenie liczebności klas, co w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia
liczby klas i tym samym likwidacji szkół, na co gmina nie wyrażała zgody. Podkreślił, że gmina
utrzymuje bardzo korzystną dla dzieci sieć szkół.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, że gmina zatrudnia młodych nauczycieli.
Radny Piotr Radowski zaznaczył, że nauczyciele obserwowali okresy, w których samorząd
proponował różne zmiany w oświacie. Wyraził wątpliwość, czy pewne zmiany, o które występuje
środowisko nauczycielskie, rzeczywiście wynikają z tego, że nauczyciele i dyrektorzy nie są w
stanie, w sposób należyty wykonywać swoich obowiązków, czy chodzi tylko o kolejne dodatkowe
kwoty. Podkreślił, że podejmując decyzję należy się zastanowić, co jest najważniejsze. Powiedział,
że należy wprowadzić zmiany, jeżeli jest taka konieczność. Oznajmił, że nie zgodzi się na to, by
poprzez dzisiejsze zmiany spowodować, że do oświaty gmina będzie musiała dopłacić więcej aniżeli
płaci obecnie.
Radny Robert Duda zaznaczył, że chodzi o to, by dokonać pewnych zmian w ramach środków,
którymi się dysponuje. Zapytał, dlaczego wypłacana jest „czternasta pensja”? Zaznaczył, że

4

wypłacanie „czternastej pensji” jest niesprawiedliwe, dlatego, że nauczyciel o różnej liczbie godzin
otrzymują dodatek w takiej samej wysokości.
Radny Piotr Radowski zapytał, czy jest możliwe, by nauczyciel pracujący 18 godzin i nauczyciel
pracujący 24 godziny otrzymywał taki sam dodatek?
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski powiedział, że tak jest.
Radny Grzegorz Kucharski powtórzył, że chodzi o słuszne wydanie pieniędzy wypłacanych
w ramach tzw. „czternastek”.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że na spotkaniu z dyrektorami szkół zaproponował
dołożenie godzin j.s.t., by w ramach tego płacono za faktycznie przeprowadzone zajęcia.
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, że dołożenie 1 godz. przez cały rok jest jak
najbardziej słuszne, ale można również dołożyć 2 godz. również przez cały rok..
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski podkreślił, że najważniejszym jest zapewnić dzieciom
dobry dostęp do edukacji, co jest bardzo kosztowne. Powiedział, gdyby w gminie działało mniej
szkół, wówczas subwencji by nie brakowało.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, że w 2009 r. jeden z dyrektorów szkoły miał 3
godziny obowiązkowe i dodatkowo 6 godzin nadliczbowych, a w 2015 r. miał 6 godzin
obowiązkowych i 5 nadliczbowych.
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski zaznaczył, że dochodzą godziny j.s.t.
Przewodnicząca Bożena Żurek uważała, że niemożliwym jest, aby dyrektor miał więcej nadgodzin
niż pensum. Jeśli tak było, to kto zatwierdził taki projekt?
Radny Piotr Radowski poprosił, by burmistrz odniósł się do wniosków zgłoszonych na poprzednim
posiedzeniu komisji. Zapytał, jakie zmiany w budżecie spowodowałyby złożone dziś propozycje?
Zaznaczył, że w porównaniu do innych zawodów nie można twierdzić, że nauczyciele mają marne
pensje.
Radny Grzegorz Kucharski poprosił, by radny nie porównywał pensji nauczycieli do innych.
Radny Piotr Radowski powiedział, że przy obecnych zapisach w Karcie Nauczyciela
wynagrodzenie nauczycieli jest odpowiadające trudowi pracy. Zaznaczył, że każda osoba
wykonująca swoją pracę chciałaby zarabiać więcej.
Radny Robert Duda uznał, że radny Radowski odbiega od tematu. Poprosił, by nie porównywać
wszystkich nauczycieli do siebie. Zaznaczył, że dyskusja odbywa się w kwestii nauczycieli
pełniących funkcję wychowawcy. Podkreślił, że dodatek za pełnienie tej funkcji jest na żenującym
poziomie.
Radny Piotr Radowski zwrócił uwagę, że ludzie wykonują zawody, w których nie otrzymują
żadnych dodatków, „13” pensji i też muszą funkcjonować.
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Radny Grzegorz Kucharski podkreślił, że nie dążą do podwyżki zarobków dla nauczycieli,
a sprawiedliwszego podziału środków z tzw. dodatku wyrównawczego.
Przewodnicząca Bożena Żurek uznała, że wprowadzenie jednej godziny j.s.t. od początku nowego
roku szkolonego, spowoduje, że dyrektor szkoły nie dołożą sobie godzin.
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski powiedział, że należy mieć świadomość, że trzy godziny
j.s.t. w II semestrze dawały średniorocznie dwie godziny w ciągu roku szkolnego.
Przewodnicząca Bożena Żurek odpowiedziała, że można dołożyć dwie godziny j.s.t. od początku
roku szkolnego, które będą rozłożone względem potrzeb dzieci.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, jeżeli wolę taką wykaże dyrekcja poszczególnych
szkół, wówczas kwestia przydziału godzin j.s.t. zostanie rozwiązana.
Radny Robert Duda zaznaczył, że uczniowie od początku roku szkolnego planują udział
w poszczególnych zajęciach, a dokładanie godzin j.s.t. od II półrocza burzy ich plan zajęć.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa sprostował wypowiedź członków komisji z poprzedniego
posiedzenia odnośnie wysokości dodatków za pełnienie funkcji wychowawcy.
Radny Franciszek Dydyna poprosił, by burmistrz i dyrektorzy ZOPO-W przeanalizowali
i zobrazowali, jakie będą skutki finansowe, propozycji składanych przez niektórych członków
komisji.
Radny Marek Mikuś powiedział, że będzie popierał propozycje członków komisji, jeżeli nie
spowodują one zmian w finansach i jednocześnie będą korzystne dla nauczycieli.
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski zaznaczył, że błędnym jest twierdzenie, że każdemu
nauczycielowi wzrośnie średnie wynagrodzenie, dlatego że zmniejszenie pensum nie ma wpływu na
to, że od nowego roku szkolnego np. do gimnazjów trafi znacznie mniej uczniów, powstanie miej
klas, będzie mniej godzin, co w konsekwencji spowoduje, że nauczyciele będą pracować w
mniejszym wymiarze.
Radny Grzegorz Kucharski uważał, że powinny być prognozy ilu uczniów w najbliższych latach
będzie w danym obwodzie.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że nie ma jeszcze kompletnych danych
o organizacji roku szkolnego 2015/2016, zwłaszcza w gimnazjach.
Radny Grzegorz Kucharski nie sądził, że można się pomylić o więcej niż 2%.
Radny Wojciech Psuja zapytał, co w sytuacji, gdy do szkoły zapisze się z terenu gminy ok. 26
uczniów, a spoza gminy ok. 10, czy powstanie wówczas 36 osobowa klasa?
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że dane o średniej liczebności klasy radni
otrzymali.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, jaka jest średnia liczebność uczniów w klasach, w
gimnazjach?
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Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że póki co nie jest określona przepisami
prawa.
Radny Wojciech Psuja ponowił swoje pytanie (ww.).
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski powiedział, że wysokość subwencji zależy od liczby
uczniów.
Radny Robert Duda zwrócił uwagę na jakość kształcenia.
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski zaznaczył, że liczebność klas nie ma wpływu na jakość
kształcenia. Podał, że w szkołach wiejskich wyniki w nauce powinny być o wiele lepsze, aniżeli
w szkołach miejskich, w których liczebność klas jest o wiele większa.
Radny Robert Duda zapytał, jaka jest opinia burmistrza na propozycje złożone na dzisiejszym
posiedzeniu?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że negatywna. Podkreślił, że należy utrzymać
stawki jakie są obecnie.
Przewodnicząca Bożena Żurek uznała, że należy przeanalizować projekty na rok 2015/2016 i
wtedy będzie wiadomo, czy zwiększenie wymiaru obniżki godzin dla dyrekcji wpłynie na wzrost
godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli i wówczas podjąć decyzję.
Radny Piotr Radowski podkreślił, że należy zwrócić uwagę na pracowników obsługi:
konserwatorów, palaczy, sprzątaczki, pomoc przedszkolanki i innych, których wynagrodzenia są na
bardzo niskim poziomie. Uważał, że należy pomyśleć o tych osobach, gdyż wykonują dużą pracę.
Zaznaczył, że będzie za zmianami, które nie zwiększą deficytu i będą dotyczyły obu grup:
nauczycieli, którym się należy i pracowników pomocniczych. Zwrócił uwagę, że należy wiedzieć,
gdzie jest granica, i do którego momentu gmina może dopłacać z dochodów własnych.
Przewodnicząca Bożena Żurek poinformowała, że podniesienie pensum godzin dla dyrektorów, to
jest zmniejszenie godzin ponadwymiarowych. Powiedziała, że chodzi o to, aby wypracować taką
uchwałę która pozwoli zmniejszyć wypłatę „czternastki”.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że propozycje zostaną przeanalizowane.
Radny Robert Duda zwrócił uwagę na paradoks polegający na tym, że dyrektorzy szkół narzekają,
że brakuje im godzin na pełnienie funkcji kierowniczej, i jednocześnie dokładają sobie godziny.
Radny Piotr Radowski zwrócił uwagę, że należy dokładnie przeanalizować zmiany pod względem
finansowym.
Radny Grzegorz Kucharski zapytał, kiedy będzie cokolwiek wiadomo?
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że problemu nie sprawia kwestia
wyliczenia, tylko niestałość warunków. Dodał, że wyliczenia nie muszą mieć nic wspólnego ze
stanem przyszłym faktycznym m. in. liczbą nauczycieli, którzy wezmą urlop dla podratowania
zdrowia, liczbą zastępstw.
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Radny Grzegorz Kucharski ad vocem – nigdy nie można przewidzieć tych sytuacji. Podkreślił, że
chodzi o oscylowanie wokół pieniędzy, którymi się dysponuje, a tymi które są wypłacane w ramach
środków wyrównawczych.
Przewodnicząca Bożena Żurek stwierdziła, że ilość zastępstw w danym roku jest porównywalna.
Podkreśliła, że nikt nie idzie rotacyjnie na urlop dla podratowania zdrowia. Zapytała, czy regulamin
do uchwały nr XXXI/335/09 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 6 marca 2009 r. powinien
funkcjonować, skoro nie ma zastosowania w rzeczywistości? Zwróciła uwagę na dodatek
motywacyjny i funkcyjny tego regulaminu. Podkreśliła, że dyrektor szkoły otrzymuje dodatek
wynikający z ilość oddziałów, które są w danej szkole.
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski zwrócił uwagę, że w porządku obrad nie ma punktu
odnośnie uchwały, o której mówi przewodnicząca. Powiedział, że nie analizował regulaminu i nie
jest w stanie odpowiedzieć.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, że uchwała została podjęta przez radę i jeżeli rada
wyrazi inicjatywę znowelizowania uchwały, to nie ma w tym przeszkód.
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski zaznaczył, że w momencie, w którym regulamin był
tworzony przedszkola liczyły maksymalnie 10 oddziałów, co się zmieniło.
Przewodnicząca Bożena Żurek przypomniała, że komisja złożyła wniosek o przyznanie dodatku za
pełnienie funkcji wychowawcy.
Radny Robert Duda dodał, że komisja wnioskowała o podwyższenie dodatku za pełnienie funkcji
wychowawcy w przedszkolu do 5%, w szkole podstawowej do 7,5% i w gimnazjum 10%.
Przewodnicząca Bożena Żurek zastanawiała się, czy w szkole podstawowej kwota tego dodatku
nie powinna być zróżnicowana.
Radny Wojciech Psuja powiedział, że w porównaniu do innych miast w Wieluniu stawka za
pełnienie funkcji wychowawcy jest niska i nie wystarcza na pokrycie kosztów opłat telefonicznych.
Radny Robert Duda poinformował, że dziennie nauczyciel za pełnienie funkcji wychowawcy
otrzymuje 2,50 zł.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa nie zgodził się. Powiedział, że nauczyciel, który jest
wychowawcą ma 4 godziny wychowawcze w miesiącu, dzięki którym ma pełny etat lub pracuje w
godzinach nadliczbowych. Dodał, że zwiększenie dodatku spowoduje wzrost pensji wśród
nauczycieli wysoko zarabiających i konieczność dopłacenia nauczycielom, którzy nie mają dodatku i
nie są w średniej w gminie.
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, że większość nauczycieli pełni funkcję wychowawcy.
Radny Piotr Radowski poprosił, by zostało to przedstawione kwotowo.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa wyliczył, jakie zmiany finansowe przyniosłoby zwiększenie
dodatków za pełnienie funkcji wychowawcy. Podkreślił, że te propozycje musza być przemyślane
oraz, że pod uwagę należy wziąć całość zadań, którymi zajmuje się gmina.
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Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski stwierdził, że bardziej przedłoży się to na średnie
wynagrodzenia, aniżeli zmiana pensum dyrektora.
Radny Piotr Radowski zwrócił uwagę, aby nie okazało się, że zmiany przyniosą większe koszty
i wówczas nikt nie będzie za obniżeniem dodatków.
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski zaznaczył, że nie jest optymistą w stosunku do
propozycji, jakie składa komisja, ponieważ będzie malała liczba oddziałów w klasach, które mają
wpływ na wymiar zatrudnienia nauczycieli. Zaznaczył, że wzrośnie liczba oddziałów w klasach 1-3
szkół podstawowych, co spowoduje wzrost zatrudnienia. Podkreślił, że z jednej strony wzrosną
koszty funkcjonowania szkół, a z drugiej strony zmaleją średnie wynagrodzenie w przypadku klas
4-6 i gimnazjach.
Radny Grzegorz Kucharski zapytał, dlaczego będzie należało zatrudnić nauczycieli?
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski wyjaśnił, że do nauki w klasach 1-3 wymagane są
odpowiednie kwalifikacje.
Radny Robert Duda uznał, że zmiana wysokości dodatków za wychowawstwo obowiązywałaby od
początku nowego roku szkolnego.
Radny Piotr Radowski nie wierzył, że przywileje, które zostaną przyznane, będzie można po
pewnym czasie odebrać. Apelował o rozsądek i racjonalizm w stosunku do zmian jakie się
proponuje. Uczulił, by po pewnym czasie nie było sytuacji, która będzie wymagała gruntowanej
restrukturyzacji sieci szkół.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że zostanie to przeanalizowane.
Radny Piotr Radowski zapytał, czy zmiany nie spowodują wzrostu średnich wynagrodzeń?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa stwierdził, że należy przeanalizować i obliczyć, jaki wpływ
będą miały zmiany w stosunku do nauczycieli pełniących i niepełniących funkcji wychowawcy.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 20
Sprawy różne, korespondencja.
Przewodnicząca Bożena Żurek poinformowała, że otrzymała pismo od nauczyciela szkoły
podstawowej, z prośbą, by komisja podjęła pewne, konkretne działania. Wyjaśniła, że chodzi
o konflikt między dyrektorem szkoły podstawowej a nauczycielem. Dodała, że adresatowi pisma
zależy na wyciągnięciu konsekwencji wobec dyrektora szkoły i umożliwienie podjęcia pracy na pół
etatu od 1 września 2015 r. Zaznaczyła, że nauczyciel pisze, iż odszedł na emeryturę na własny
wniosek, złożony pod presją dyrektora szkoły.
Radny Piotr Radowski zaznaczył, że komisja nie jest właściwym organem do rozpatrywania tego
typu spraw.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, że zna sprawę adresata pisma. Podkreślił, że sprawą
powinien zająć się nadzór pedagogiczni i sąd. Podkreślił, że ani burmistrz, ani rada nie jest właściwa
do rozstrzygnięcia tej sprawy.
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Radny Robert Duda zapytał, czy byłaby możliwość, aby radni mogli wejść do kina celem
zapoznania się z prowadzoną inwestycją?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że jest taka możliwość. Poprosił, by został
ustalony jeden termin dla wszystkich chętnych radnych. Poinformował, jakie zadania muszą jeszcze
zostać wykonane przy realizacji tej inwestycji i jakie błędy zostały popełnione.
Radny Marek Mikuś zapytał, czy inwestycja była nadzorowana?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że tak. Poinformował, że między projektem
pierwotnym a ostatecznym było ok. 17 przeprojektowań.
Radna Bożena Żurek zapytała, czy można mieć wgląd do zakresu obowiązków dyrektora WDK?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że tak.
Radny Robert Duda zapytał, czy w poprzedniej kadencji Komisja Rewizyjna kontrolowała tą
inwestycję?
Radny Franciszek Dydyna odpowiedział, że była przeprowadzona kontrola, jednak nie było
wglądu do wszystkich dokumentów.
Przewodnicząca Bożena Żurek nawiązując do pisma Stowarzyszenia Zielone Płuca Wielunia,
zapytała, czy przy skyteparku będzie wybudowany plac zabaw?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że jeżeli jest to inicjatywa właściciela
pobliskiego lokalu, wówczas gmina będzie dążyć do wspólnego sfinansowania tego zadania.
Poinformował, że w ramach środków jakie oferuje WFOŚiGW będzie można zrewitalizować parki
miejskie.
Przewodnicząca Bożena Żurek uznała, że należy podjąć działania upiększające miejsce wokół
pomnika Powstańców Styczniowych 1863 r. w Parku Miejskim.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że gmina zajmie się tym.
Radny Franciszek Dydyna poprosił, by zająć się dalszą naprawą ul. Rzemieślniczej w Rudzie.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że zajmą się sprawą.
Punkt 21
Zamknięcie posiedzenia komisji.
Przewodnicząca Bożena Żurek zamknęła posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokół podpisała:
Agnieszka Badera
Przewodnicząca komisji
Bożena Żurek
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