PROTOKÓŁ nr 32/17
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
odbytego w dniach 21 czerwca 2017 r. w sali nr 11 (ratusz, I piętro),
pod przewodnictwem Pana Wojciecha Psuja
Obecni na posiedzeniu członkowie komisji:
1. Pan Robert Duda
2. Pan Franciszek Dydyna
3. Pani Honorata Freus-Grzelak
4. Pan Grzegorz Kucharski
5. Pan Kazimierz Leś
6. Pan Marek Mikuś
7. Pan Wojciech Psuja – zastępca
8. Pan Piotr Radowski
9. Pani Bożena Żurek– przewodnicząca
Ponadto obecni na posiedzeniu:
1. Pan Paweł Okrasa – Burmistrz Wielunia
2. Pani Magdalena Majkowska – Sekretarz Miasta
3. Pan Kucharczyk Romuald – Z-ca Dyrektora ZOPOW
4. Pan Michał Janik – Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa
5. Pan Maciej Preś – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
Lista obecności stanowi zał. nr 1
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad.
3. Zapoznanie się z informacją o organizacji roku szkolnego 2017/2018 w szkołach
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wieluń.
4. Sprawy różne, korespondencja
5. Zamknięcie posiedzenia komisji.
Punkt 1
Otwarcie posiedzenie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Zastępca Przewodniczącego Wojciech Psuja dokonał otwarcia posiedzenia witając
serdecznie członków komisji i zaproszonych gości. Następnie stwierdził prawomocność obrad
(na stan 9 członków, obecnych 9).
Punkt 2
Prezentacja porządku obrad (zał. nr 2).
Zastępca Przewodniczącego Wojciech Psuja dokonał prezentacji porządku obrad.
Uwag nie wniesiono.

Punkt 3
Zapoznanie się z informacją o organizacji roku szkolnego 2017/2018 w szkołach
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wieluń (zał. nr 3);
Z-ca Przewodniczącego Wojciech Psuja powiedział, że w wydatkach na bieżące
funkcjonowanie, w tym remonty w szkołach i gimnazjach prowadzonych przez Gminę
Wieluń oraz dotacje dla szkół prowadzonych przez SPSK w Częstochowie wynoszą w roku
2016 20 910 737 zł a w roku 2017 wg uchwały budżetowej 21 192 977 zł. Zapytał jaką kwotę
oddajemy do szkół katolickich?
Z-ca Dyrektora ZOPOW Romuald Kucharczyk powiedział, że sprawdzi to dokładnie i
odpowie. Zapytał, czy to ma być za ten rok i za rok poprzedni.
Z-ca Przewodniczącego Wojciech Psuja odpowiedział, że prosi za rok bieżący i ubiegły.
Radny Piotr Radowski zapytał, czy w związku ze zmianą reformy oświaty, która wejdzie od
1 września dyrektorzy szkół zgłosili ewentualne zmiany w zatrudnieniu, czy jest taka
sytuacja, że część nauczycieli nie znalazło zatrudnienia i czy są nauczyciele którzy stracili
pełne etaty?
Z-ca Dyrektora ZOPOW Romuald Kucharczyk odpowiedział, że stosunek pracy zostanie
rozwiązany z osobami:
4 osoby – odchodzące na emeryturę z pełną odprawą;
1 osoba – z własnej woli przechodzi na emeryturę;
8 osób – nie będą mieli pełnych etatów (nieoficjalnie wiadomo, że 7 osób będzie miało pełny
etat)
Radny Piotr Radowski powiedział, że ci pracownicy, którzy mieli dodatkowe godziny to
wiadomo, że został im pełny etat. Zależy nam jednak, aby każdy nauczyciel miał pełny etat.
To czy będzie miał nadgodziny, czy nie będzie miał jest rzeczą nieistotną. Jeżeli dyrektor
mówi, że takich osób, które nie maja pełnego etatu jest tylko 8 a z nieoficjalnych informacji
wynika, że tak naprawdę tylko jedna to dobrze byłoby, aby we wrześniu wszystko się
potwierdziło. Dodał, że jest zadowolony, że udało się jako gminie Wieluń przejść przez tę
reformę oświaty bezboleśnie.
Z-ca Dyrektora ZOPOW Romuald Kucharczyk dodał, że w szkołach wiejskich dyrektorzy
nadal szukają osób do pracy do przedmiotów tzw. gimnazjalnych (chemia, fizyka, geografia),
gdyż w tych szkołach tego typu przedmiotów nie było. W tych szkołach pozostali
nauczyciele, którzy kiedyś mieli uprawnienia do tych przedmiotów, jak była szkoła
ośmioklasowa. Nauczyciele z gimnazjów prowadzonych przez gminę nie specjalnie są
zainteresowani tymi godzinami, gdyż jest to uciążliwe.
Radna Honorata Freus-Grzelak zapytała, czy osoby które osiągnęły wiek emerytalny i
mogłyby odejść na emeryturę, czy są prowadzone z nimi rozmowy, żeby odeszły jednak i
pozwoliły pracować osobom, które chciałyby pracować. Dodała, że młodym ludziom trzeba
dać szansę.
Z-ca Dyrektora ZOPOW Romuald Kucharczyk odpowiedział, mówiąc, że formalnie
takich rozmów prowadzić nie mogą, gdyż byłoby to działanie niezgodne z prawem. Nikt nie

może zmusić nauczyciela do tego, żeby odszedł. Te 5 osób o których wcześniej była mowa to
skutek działań, które zostały podjęte oraz połączenia w zespoły szkół, ponieważ to była taka
presja, że możemy dać te godziny komuś, kto nie może odejść na emeryturę już w tym roku. I
to jest efekt tych pięciu etatów i ktoś te pięć etatów z ludzi którzy nie mają uprawnień będzie
realizował. Stwierdził, że dla każdej z tych osób to ważna sprawa. Można to tylko zrobić w
przypadku gdy na tej samej placówce dwie osoby z których jedna może odejść na emeryturę,
druga nie może, ale godzin mamy dla jednej i wtedy można to zrobić bez żadnego problemu.
Natomiast jeżeli są godziny dla tych dwóch osób, to nie możemy przyjąć osoby z zewnątrz i
spowodować, że ta osoba zupełnie nam nie odejdzie na emeryturę, bo każdy sąd pracy
przyzna rację tamtej osobie i przywróci do pracy. Nie ma innej możliwości.
Radny Kazimierz Leś powiedział, że z informacji wynika, iż 32 osoby mają niepełny
wymiar godzin, 10 w porównaniu do ubiegłego roku, czyli mamy 22 osoby poniżej etatu.
Dodał, że dodatkowo go interesuje ilu nauczycieli jest poniżej ½ etatu. Pocieszające jest to co
dyrektor mówił, że są w dalszym ciągu ruchy kadrowe i może być lepiej. Jeżeli chodzi
natomiast o dotacje to liczba uczniów w tym roku zwiększy się a subwencji mamy mniej.
Z-ca Dyrektora ZOPOW Romuald Kucharczyk odpowiedział, że w informacji jest
przedstawiona ogólna liczba osób, które nie mają pełnego etatu, ale te pozostałe osoby nigdy
nie miały pełnego etatu i mieć nie będą, bo np. w szkole wiejskiej nauczyciel religii nigdy nie
miał i nie będzie miał pełnego etatu bo nie ma tylu godzin i nigdy ich nie będzie nawet jak
dojdzie teraz siódma i ósma klasa. Pozostałe osoby to osoby, które przyszły do pracy wiedząc,
że będzie tam tylko kilka godzin i ten stan po prostu się nie zmienił.
Radna Bożena Żurek zapytała, ilu obecnie jest jeszcze nauczycieli, którzy maja uprawnienia
emerytalne a nie skorzystali z tego przywileju?
Z-ca Dyrektora ZOPOW Romuald Kucharczyk odpowiedział, że dokładnie nie odpowie
na to pytanie gdyż pracodawca nie jest informowany o tym, czy ktoś ma te uprawnienia, czy
ich nie ma. Dodał, że myśli, iż jest to ok. 10 osób, ale jeśli będą wprowadzone nowe zasady i
nauczyciele będą chcieli pracować dłużej to ta liczba osób będzie większa.
Z-ca Przewodniczącego Wojciech Psuja stwierdził, że powyższa informacja została przyjęta
Więcej uwag nie wniesiono.
Punkt 4
Sprawy różne, korespondencja.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa poprosił o rozszerzenie porządku obrad sesji o punkt
związany z dofinansowaniem źródeł ciepła. Powiedział, że dofinansowanie będzie pochodziło
z WFOŚ.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś powiedział, że jeśli chodzi o
przyjęcie regulaminu to nie ma większego pola manewru. Środki są pozyskane wyłącznie z
WFOŚ więc zapisy odnośnie wyłączeń musiałyby się zawrzeć, bo musi to być zgodne z
regulaminem. Ten program dotyczy tylko terenu miasta, nie dotyczy terenów wiejskich.

Z-ca Przewodniczącego Wojciech Psuja odniósł się do powyższego program mówiąc, że
dotyczy on dofinansowania wymiany źródeł ciepła. Zapytał, czy zawiera się w tym także
fotowoltanika itp.?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś odpowiedział, że tutaj jedyne
odnawialne źródło energii jakie WFOŚ dopuścił to jest pompa ciepła. Był jeden lub dwa takie
wnioski na pompę ciepła, reszta to jest przyłączenie się do sieci cieplnej
Z-ca Przewodniczącego Wojciech Psuja zapytał, jaki jest koszt dofinansowania przez
gminę?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś odpowiedział, że w regulaminie są
podane wszelkie maksymalne wartości i jest to uzależnione zarówno od osiągniętego efektu
ekologicznego jak i od zainstalowanej mocy. Na pompy ciepła maksymalne dofinansowanie
to 2 000 zł na zainstalowany kilowat. W innych przypadkach jest dużo mniej, czyli do
kotłowni gazowej 1 000 zł maksymalnie do zainstalowanego kilowata jednak nie więcej niż
40% wartości przedsięwzięcia, czyli nikt nie dostanie połowy.
Radna Bożena Żurek zapytała, czy do tego przedsięwzięcia składa się wnioski na nowo, czy
one obejmują osoby które złożyły do programu Kafka.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś odpowiedział, że jest to regulamin
przyjęty do tego programu, który był prowadzony. W tej chwili do tej edycji dopisać się nie
można. Lista jest zamknięta. Tą uchwałę o przyjęciu regulaminu musimy podjąć przed
podpisaniem umowy z WFOŚ. Jeszcze w tej chwili nie ma oficjalnej informacji ani listy
komu przyznano te pieniądze ale prawdopodobnie te pieniądze dostaniemy. Jeżeli dostaniemy
propozycję umowy to musimy załączyć tą uchwałę, która tak naprawdę powinna wejść w
życie. Podpisanie tej umowy to będzie prawdopodobnie koniec lipca.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że jeżeli ten program będzie dobrze
rozliczony, będzie duże zapotrzebowanie to być może WFOŚ uruchomi podobny program. Ta
edycja jest edycją pilotażową. Informacja na ten temat była bardzo szeroka: była nagłośniona
w mediach i były spotkania na placu.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś odpowiedział, że listą rezerwową są
ci, którzy nie są uwzględnieni w naborze, a składali na Kafkę. Jest to jedyna lista rezerwowa i
tylko te osoby będą mogły być dopuszczone ale też po spełnieniu warunków. Osoby, które
zapisały się do Kafki i zrealizowały inwestycję w 2016 roku mogą trafić na listę rezerwową
pod warunkiem, że wypadną osoby z tej podstawowej listy i będą musieli spełnić szereg
warunków.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska powiedziała, że trzeba zaglądać również na
stronę internetową gminy Wieluń gdzie podawane są również różne informacje.
Więcej uwag nie wniesiono.
Punkt 5
Zamknięcie posiedzenia komisji.

Z-ca Przewodniczącego Wojciech Psuja zamknął posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i
Sportu.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokół podpisała:
Agnieszka Badera

Przewodnicząca komisji:
Wojciech Psuja

