PROTOKÓŁ nr 11/15
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
odbytego w dniu 22 października 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:
Pan Andrzej Dąbrowski – Dyrektor Zakładu Placówek Oświatowo – Wychowawczych
w Wieluniu
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad.
3. Zapoznanie się z informacją o osiągnięciach szkół, dla których organem prowadzącym lub organizatorem
jest Gmina Wieluń.
4. Zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym, w tym o wynikach
sprawdzianu po klasie VI szkoły podstawowej i egzaminu gimnazjalnego.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz
wysokości okresowych stypendiów sportowych.
6. Sprawy różne, korespondencja.
7. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Punkt 1
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
Zastępca Przewodniczącej Wojciech Psuja dokonał otwarcia posiedzenia witając serdecznie
członków komisji i zaproszonego gościa. Następnie stwierdził prawomocność obrad (na stan 9
członków, obecnych 9).
Punkt 2
Prezentacja porządku obrad.
Zastępca Przewodniczącej Wojciech Psuja zaprezentowała porządek posiedzenia. Nikt nie wniósł
uwag do porządku obrad.
Punkt 3
Zapoznanie się z informacją o osiągnięciach szkół, dla których organem prowadzącym lub
organizatorem jest Gmina Wieluń (zał. nr 2).
1

Radny Grzegorz Kucharski zwrócił uwagę na dużą ilość konkursów i każda ze szkół stara się w
nich uczestniczyć. Wyraził słowa pochwały
Zastępca Przewodniczącej Wojciech Psuja stwierdził, że są to bardzo duże osiągnięcia i bardzo
wiele konkursów. Na podsumowaniu sportowego roku szkolnego 2014/2015jako gmina zajęliśmy 4
miejsce w szkołach gimnazjalnych, a w szkołach podstawowych zajmujemy 6 miejsce to pokazuje,
że jesteśmy w czubie województwa jako gmina licząca 30 000 mieszkańców.
Radna Honorata Freus przyznała, że są duże osiągnięcia uczniów, ale dzięki dużemu wkładowi
pracy nauczycieli. Podziękowania za zaangażowanie pedagogów oraz dyrektorów szkół. Dzięki ich
wkładom mamy takie osiągnięcia. To nie tylko wiedza osiągnięta na lekcjach, ale również na
zajęciach poza lekcyjnych.
Radny Marek Mikuś zapytał czy praktykuje się coś takiego i czy można tak zrobić, aby komisja
oświaty wystosowała podziękowanie w formie np. dyplomy dl nauczycieli, dyrektorów szkół?
Radna Honorata Freus poparła taką formę podziękowania.
Radny Robert Duda powiedział, że na zakończenie roku szkolnego jest podsumowanie
współzawodnictwa szkolnego związku sportowego na szczeblu powiatu a jeśli chodzi o uczniów
laureatów, finalistów to większość kwalifikuje się do stypendiów, które zgodnie z regulaminem
przyznajemy.
Radny Piotr Radowski stwierdził, że nie ma potrzeby wystosowywania dodatkowych dyplomów i
podziękowań, gdyż jest to praca nauczycieli i obowiązkiem każdego pracownika jest wykonywanie
zawodu jak najlepiej, za to co miesiąc otrzymują wynagrodzenie. Jest nagroda burmistrza, są
również nagrody dyrektorów oraz kuratora. Wieluńska oświata zawsze wraz ze sportem była na
wysokim poziomie. Przyznał, że największa zasługa jest w tym nauczycieli oraz trenerów, a w
następnej kolejności talent ucznia. Wieluń jest miejscem gdzie rozwija się wiele talentów i ma
zawsze szczęście, że znajduje się w gronie najlepszych. Dyplomów i nagród jest bardzo wiele. Skoro
są sukcesy to należy myśleć, aby te wynagrodzenia za osiągnięcia były wyższe, stymulujące do
dalszej pracy. Przypomniał, że komisja na poprzednim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała pismo
Polskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego i skierowała wniosek w sprawie podwyżek dla
pracowników nie pedagogicznych.
Radny Robert Duda zapytał, czy burmistrz dał w tej sprawie odpowiedź zwrotną w tej kwestii?
Radny Piotr Radowski powiedział, że burmistrz jest w trakcie tworzenia budżetu. Zapytał o to
Dyrektora ZOPOW Andrzeja Dąbrowskiego czy są przygotowywane analizy dotyczące ww.
podwyżek?.
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że odbyły się spotkania z dyrektorami
szkół, którzy byli zobowiązaniu przedstawić swoje projekty planów finansowych zestawione to
zostało w jedna całość i w ten sposób zaplanowane wydatki są wyższe o 5 000 000 zł większe niż
kwota subwencji. Na ten temat będą jeszcze prowadzone rozmowy z burmistrzem.
Radny Piotr Radowski powiedział, że rozmawiał już z osobami zatrudnionymi jako pracownicy
niepedagogiczni i już na tą chwilę ich wynagrodzenia wraz z dodatkami oscylują wokół kwoty 18001900 zł dlatego wydaje się, że nie powinno to być aż takim dużym obciążeniem podwyższenie do
koty 2000 zł brutto.
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Zastępca Przewodniczącej Wojciech Psuja zaproponował, aby ten wątek kontynuować w pkt. 10
Sprawy różne. Korespondencja.
Radny Grzegorz Kucharski odniósł się do wypowiedzi radnego Piotra Radowskiego nie zgadzając
się, że tylko wynagrodzenie jest formą nagrody za pracę pedagoga. Nauczyciele często nie
ograniczają się tylko do swoich godzin pracy, ale są również godziny nie ujęte w wypłacie . Dlatego
każdy by się ucieszył z docenienia.
Radny Piotr Radowski odpowiedział, że od tego jest dyrektor szkoły oraz, że został źle przez niego
zrozumiany.
Radny Robert Duda zaproponował, aby komisja oświaty przyjęła wniosek o wyrażeniu
zadowolenia z pracy nauczycieli pedagogów oraz osiągnięć uczniów jako formę podziękowania na
najbliższej sesji Rady Miejskiej.
Radny Kazimierz Leś również stwierdził, że konkursów jest bardzo wiele. Dzieci biorąc udział w
konkursach rozwijają się i jest to dodatkowa praca dla nauczycieli. Zauważył, że w podanej
informacji najwięcej 1 miejsc jest przy szkole nr 1 w Wieluniu.
Radna Honorata Freus skomentowała, że pieniądz to nie wszystko.
Radny Marek Mikuś wyjaśnił, że wychodząc z propozycją przyznania dyplomów chciałby wyrazić
podziękowania w imieniu całej komisji za pracę.
Zastępca Przewodniczącej Wojciech Psuja poparł pomysł wyrażenia podziękowania w imieniu
komisji oświaty na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Wieluniu.
Radna Honorata Freus podtrzymała swoją propozycję, aby jednak wystosować papierową formę
dyplomów.
Radny Piotr Radowski komisja oświaty nie jest organem, który wysyła dyplomy.
Radny Robert Duda zaproponował, aby komisja po zapoznaniu się z informacją o osiągnięciach
szkół, dla których organem prowadzącym lub organizatorem jest Gmina Wieluń podjęła wniosek,
aby na XXIV sesji Rady Miejskiej w dniu 27.10.2015 r. Przewodnicząca Komisji Pani Bożena Żurek
w imieniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu podziękowała za pracę nauczycieli i dyrektorów szkół
za osiągnięcia.
Zastępca Przewodniczącej Wojciech Psuja zarządził głosowanie nad wnioskiem radnego Roberta
Dudy : kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja większością głosów (przy 8 głosach „za” i 1 głosie
„wstrzymującym się”) przyjęła ww. wniosek.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 4
Zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym, w tym o
wynikach sprawdzianu po klasie VI szkoły podstawowej i egzaminu gimnazjalnego(zał. nr 3).
Radny Robert Duda wyraził, zadowolenie, że wydatki na oświatę są z roku na rok większe. Udział
wydatków oświatowych w budżecie gminy z roku na rok maleje co świadczy o stabilności finansów
3

gminy. Zauważył, że gmina dopłaca z budżetu, gdyż subwencje są nie wystarczając. Organ
prowadzący szkoły w swojej ocenie bierze również pod uwagę wyniki nadzoru pedagogicznego
kuratora oświaty. Wyraził zaniepokojenie, że ewaluacja dotycząca zorganizowania procesów
edukacyjnych w sposób sprzyjający uczeniu się wypadła na niskim poziomie w szkole nr 4. Szkoła
ma trudności, aby ten proces zorganizować. Zapytał, czy są podejmowane działania w sensie
poprawy tego?
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że w związku taką oceną realizacji swoich
zadań Pani dyrektor została zobowiązana do przygotowania programu naprawczego. Został on
przygotowany i przesłany do kuratorium.
Radna Honorata Freus zapytała o rozbudowę sali gimnastycznej.
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski na to pytanie mógłby odpowiedzieć burmistrz.
Radny Grzegorz Kucharski stwierdził, że po zapoznaniu się z wynikami egzaminów szkół
gimnazjalnych można wyrazić zadowolenie z poziomu gdyż jest on wyższy od średniej w
województwie. Udział procentowy wydatków oświatowych w budżecie gminy jest najniższy od
2012 roku i oscyluje to wciąż wokół 35 %.
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski wyjaśnił, że należy wziąć pod uwagę, że budżet gminy
systematycznie rośnie, dlatego rosną wydatki na oświatę gdyby nie to, że jednocześnie liczba
uczniów maleje. Powiedział, że w ciągu czterech lat udział pokrycia kosztów z subwencji spadł z
90% do 83%. Jest to poważny problem. Plan na ten moment nie zapewnia pełnego domknięcia
dlatego wykonywane są ruchy zwiększające wydatki. Zmniejszy się udział subwencji w kosztach
funkcjonowania szkół. Od tego roku budżetowego sztywno są ustalone wydatki na kształcenie dzieci
niepełnosprawnych. Są to pokaźne kwoty, które mogą być wydatkowane tylko i wyłącznie na ten
cel. W tej chwili mamy problem, gdyż pozostaną środki z subwencji, których gmina nie może
spożytkować. To jest problem z którym obecnie się borykamy.
Zastępca Przewodniczącej Wojciech Psuja zapytał czy zatem dobrze się dzieje, że przybywa
uczniów spoza Gminy Wieluń?
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że do każdego ucznia gmina dopłaca.
Radny Kazimierz Leś zauważyliśmy, że od czterech lat subwencje są takie same. Stąd też 14
października ZNP i Związek Solidarność protestowały w tej sprawie, aby podwyższyć subwencje dla
gmin, które sobie z tym nie radzą.
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski podał średnie wynagrodzenie brutto: konserwator 2128 zł
opiekunka do dziecka 2011 zł, pomoc nauczyciela 1998 zł, referent w sekretariacie 3150 zł, robotnik
gospodarczy 2015 zł, sprzątaczki 1853 zł. W ciągu ostatnich czterech lat pensje wzrosły o 300 zł.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, ile zarabia nauczyciel stażysta?
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski ok. 2718 zł i to zostało określone w karcie nauczyciela.
Obecnie jest 9 stażystów.
Radny Marek Mikuś zapytał dlaczego nie zostanie wykorzystana subwencja dla uczniów
niepełnosprawnych?
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Radny Grzegorz Kucharski również zastanowił się, dlaczego ta subwencja nie zostanie
wykorzystana. Wydaje mu się, że ilość tych potrzeb jest duża np. podjazdy, windy i czy w związku z
tym jest określone szczegółowe zapisy, że subwencja ma być wydana na konkretny cel?
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski środki z subwencji nie mogą być wydawane na cele
inwestycyjne tylko i wyłącznie na szkolenie. Wynagrodzenia dla nauczycieli, koszty obsługi i to w
części proporcjonalnej do liczby ogólnej dzieci.
Radny Piotr Radowski powiedział, że na ostatnim spotkaniu z okazji dnia edukacji narodowej
padły deklaracje burmistrza, że w tej kadencji nie będzie żadnych zmian oraz reorganizacji
wieluńskiej oświaty i nie będzie likwidacji żadnej z placówek oświatowych. Dlatego można szukać
oszczędności wewnątrz szkół poprzez reorganizacje.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 5
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz
wysokości okresowych stypendiów sportowych (zał. nr 4).

Radny Piotr Radowski poinformował, że projekt Klubu Radnych Sport – Zdrowie – Edukacja
został skierowany do radców prawnych w celu sprawdzenia, czy zapisy w projekcie są zgodne pod
względem formalno-prawnym. Została wydana opinia prawna zgodnie z którą naniesiono poprawki i
ostatecznie zostanie on zaopiniowany przez radczynie prawne. Zwróci się również do burmistrza o
zapoznanie się i zajęcie stanowiska. Projekt zostanie skierowany na posiedzenie Rady Miejskiej. W
związku z tym wnioskuje, aby przesunąć ten punkt na kolejne posiedzenie komisji.
Zastępca Przewodniczącej Wojciech Psuja zarządził głosowanie nad wnioskiem radnego Piotra
Radowskiego: kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja większością głosów (przy 8 głosach „za”) przyjęła
ww. wniosek.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 10
Sprawy różne. Korespondencja.
Radny Marek Mikuś zapytał o planowane przyznanie nagrody sportowca.
Zastępca Przewodniczącej Wojciech Psuja odpowiedział, że jest to nagroda uchwalona 22
października 2014 roku Sportowa Nagroda Miasta Wielunia
Radny Marek Mikuś kto typował?
Radny Piotr Radowski wszystko jest zapisane w regulaminie, a oceny dokonuje kapituła. Potem
burmistrz przedkłada to Radzie Miejskiej.
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski dodał, że jest to taka nagroda przyznawana za sezon jesień
do lata gdyż uchwała została późno ogłoszona.
Więcej uwag nie stwierdzono.
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Punkt 11
Zamknięcie posiedzenia komisji.
Zastępca Przewodniczącej Wojciech Psuja zamknął posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i
Sportu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokół podpisała:
Justyna Orżanowska
Zastępca Przewodniczącej komisji
Wojciech Psuja
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