PROTOKÓŁ nr 45/18
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
odbytego w dniach 22 maja 2018 r. w sali nr 11 (ratusz, I piętro),
pod przewodnictwem Panią Bożenę Żurek
Obecni na posiedzeniu członkowie komisji:
1. Robert Duda
2. Franciszek Dydyna
3. Honorata Freus-Grzelak
4. Kazimierz Leś
5. Marek Mikuś
6. Wojciech Psuja – zastępca
7. Piotr Radowski
8. Bożena Żurek– przewodnicząca
Spoza członków komisji w posiedzeniu udział wzięli:
1. Paweł Okrasa
- Burmistrz Wielunia
2. Magdalena Majkowska - Sekretarz Miasta
3. Romuald Kucharczyk
- Z-ca Dyrektora ZOPOW
4. Andrzej Dąbrowski
- Dyrektor ZOPOW
5. Zbigniew Dąbrowski
- Naczelnik Wydziału Podatków
6. Waldemar Kluska
- Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
7. Michał Janik
- Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa
Lista obecności stanowi zał. nr 1
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu 33/17, 34/17 poprzednich posiedzeń komisji.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXI/335/09 w sprawie
ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy
Wieluń dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy
oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
5. Informacja dotycząca organizacji „DNI WIELUNIA” w 2018 roku.
6. Informacja dotycząca pozyskiwania środków zewnętrznych za 2017 rok.
7. Zaopiniowanie wniosku Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Rudzie.
8. Wyrażenie opinii na temat przedłożonego projektu „Poczet osobistości Wielunia”.
9. Sprawy różne i wolne wnioski.
10. Zamknięcie posiedzenia komisji.
Porządek obrad zawiera zmiany jakie zostały dokonane podczas posiedzenia komisji.

Punkt 1
Otwarcie posiedzenie 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 8).
Punkt 2
Prezentacja porządku obrad (zał. nr 2).
Przewodnicząca Bożena Żurek dokonała prezentacji porządku obrad. Zapytała czy ktoś
zgłasza uwagi do porządku obrad? Głos zabrali:
Przewodnicząca Bożena Żurek zaproponowała zdjęcie punktu 7 tj. informacja dotycząca
oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Wieluń za rok 2017. Zarządziła głosowanie kto
jest za zdjęciem ww. punktu, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „za”) przyjęła
wniosek i tym samym zdjęła punkt 7 z porządku obrad.
Radny Wojciech Psuja zaproponował zdjęcie punktu 4 tj. Zaopiniowanie projektu uchwały
zmieniającej uchwałę Nr XXXI/335/09 w sprawie ustalenia regulaminu określającego
wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych
jednostkach organizacyjnych Gminy Wieluń dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
Przewodnicząca Bożena Żurek zarządziła głosowanie kto jest za wnioskiem Radnego
Wojciech Psui o zdjęcie punkt 4, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja większością głosów (przy 1 głosach „za”,
7 głosach „przeciw”) nie przyjęła wniosku.
Punkt 3
Przyjęcie protokołu 33/17, 34/17 poprzednich posiedzeń komisji.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy ktoś zgłasza uwagi do protokołu nr 33/17? Nikt
się nie zgłosił. Zarządziła głosowanie: kto jest za przyjęciem protokołu nr 33/17, kto jest
przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „za”) przyjęła
protokół nr 33/17.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy ktoś zgłasza uwagi do protokołu nr 34/17? Nikt
się nie zgłosił. Zarządziła głosowanie: kto jest za przyjęciem protokołu nr 34/17, kto jest
przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 8 głosach „za”) przyjęła
protokół nr 34/17.

Punkt 4
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXI/335/09 w sprawie ustalenia
regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Wieluń dodatków: za
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych
składników wynagrodzenia (zał. nr 3).
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytał czy ktoś zgłasza się do dyskusji? Głos zabrali:
Przewodnicząca Bożena Żurek „jest to kolejna zmiana w uchwale z roku 2009. Już kiedyś
dokonywaliśmy zmian dotyczących w dodatku za wychowawstwo. Kolejna zmiana będzie
powodowała to że obowiązującą uchwałą będzie uchwała z 2009 roku, a będą zmienione
kolejne 2 punkty czyli tych zmian w tej ustawie będzie już bardzo dużo. Czy nie należy
zastanowić się nad nową uchwałą w całości aby była tekstem jednolitym? Ta uchwała
zmieniana jest m.in. Dlatego że nie ma już gimnazjów. Wykreślone są pewne zapisy i są tylko
szkoły podstawowe. W paragrafie pierwszym punkt pierwszy pozostaje zapis: " ilekroć w w
regulaminie jest mowa o szkole bez bliższego określenia rozumie się przez to szkołę
podstawową, gimnazjum i przedszkola. Czyli z tego punktu na pewno należy wykreślić
gimnazjum. Kolejne jest w punkcie e, pozostaje zapis, że wysoki poziom wyników
uzyskanych przez uczniów na egzaminach i sprawdzianach zewnętrznych. Sprawdzianach
zewnętrznych już nie będzie, będę tylko egzaminy więc należy to również wykreślić.
Wykreślony będzie również cały punkt dotyczący dodatków mieszkaniowych dla
nauczycieli. Porównałam poprzedni wzór uchwały z tą która ma być teraz i zastanawia mnie
to, że w tej uchwale jest mnóstwo różnych wskaźników procentowych. Zmienił się punkt 3.
Poprzednio punkcie 3 ten dodatek, wysokość procentowa była uzależniona od ilości i
oddziałów, a w tej chwili dodatkowo jest uzależniona od ilości uczniów w oddziale i ilości
oddziałów. Jeżeli tak uszczegółowione są wskaźniki (dalej są wskaźniki dotyczące
osiąganych wyników na egzaminach, dodatkowe wskaźniki dotyczące powoływania, kiedy
jest dyrektor lub go nie ma oraz dodatkowo są minimalne procenty i
maksymalne procenty) to jeżeli jest procent minimalny 20% to według tego który jest to np.
Jeżeli są wszystkie szkoły ośmioklasowe i w tych szkołach w jednej klasie będzie 10
uczniów, w drugiej będzie 20, w trzeciej 25 więc szkoła która będzie miała mniej niż 10
uczniów będzie miała 78 uczniów w szkole-jest to średnia bo taki jest zapis. Szkoła powyżej
20 uczniów to średnia liczba uczniów w tej szkole będzie 199 przez uczniów. Różnica jest
duża. Natomiast ten procent niewiele się różni. Przy ośmiu klasach kiedy nie byłoby innych
dodatków to dyrektor miałby 13,2%, dyrektor szkoły do 20 uczniów 14%, a dyrektor który
ma powyżej 20 uczniów 14,8%. Czyli tych dyrektorów tak naprawdę zrównujemy. Ta różnica
wychodzi wtedy kiedy oddziałów jest w którejś szkole więcej. Jeżeli tych oddziałów jest dużo
to dyrektor osiąga ten pułap prawie 50%. Jest to dla mnie mało spójne. Są również teraz
dodatkowe kryteria dotyczące np. zwiększenia lub zmniejszenia tego dodatku w zależności
od oceny jakości pracy szkoły. Czy rzeczywiście co roku ten dodatek dla dyrektorów jest
przeliczany, uwzględniający te dodatkowe kryteria? Dla mnie albo przyjmujemy te wskaźniki
i nie ma dolnej i górnej granicy albo mamy dolną i górną granicę i upraszcza my te
regulaminy. Przeglądałam wiele regulaminów które są proste i przejrzyste i jest to
zróżnicowane. Dodatkowo i jest również pula za te szczególne osiągnięcia szkoły jest
dodatek motywacyjny dodatkowo są nagrody burmistrza wśród wyróżniający się dyrektorów
Proponuję skończyć te spekulacje i spotkać się z dyrektorami aby i oni wiedzieli w jakich
granicach i w jakich kwotach możemy się poruszać. Wypracować ten regulamin który
zadowalał by wszystkich rozwiązał by te wątpliwości i uwagi które są w tej chwili”.

Radny Piotr Radowski powiedział: „w dużej części podzielam wypowiedź Pani
Przewodniczącej. W uchwale z 2009 r., jak i później tych dwóch nowelizacji uchwały,
wynika że ten cały proces naliczenia ile dyrektorowi przysługuje i jaki dodatek funkcyjny
przysługuje jest ten proces skomplikowany. Niektóre wskaźniki nie są uznaniowe, liczy się
współczynnik razy ilość oddziałów. Są również czynniki uznaniowe czyli za realizację
podstaw programowych to się mówi że dyrektor może otrzymać dodatkowo 0,5%. Jest to
dodatkowy wskaźnik który dyrektor nie wie, kto o tym decyduje i na jakiej podstawie jest
przyznawany. Co będzie w sytuacji jeżeli np. w szkole miejskiej gdzie jest 8 klas szkoły
podstawowej i jeden oddział przedszkolny. Czy oddział przedszkolny doliczamy jako
oddział? Przy zaproponowanym współczynniku (załóżmy przy uznaniowych za realizację
podstaw programowych dyrektor nie dostanie) 1,75 x 9 oddziałów to nie wychodzi 20%.
Rozumiem, że jeżeli z tych współczynników nie osiągnie dolnej granicy to i tak ma dolną
granicę?”
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski odpowiedział: tak. Mogę pana zapewnić że nie
zdarzyło się jeszcze tak żeby którykolwiek z dyrektorów miał tylko i wyłącznie liczony
wskaźnik za liczba oddziałów.
Radny Piotr Radowski powiedział: regulamin powinien wprost o tym mówić czy ktoś
otrzymuje czy nie otrzymuje.
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski dodał: ten zapis zapewnia że minimalny dodatek
funkcyjny wynosi 20%. Niezależnie od tego to każdy z dyrektorów to minimum musi
otrzymać. tak jest skonstruowany mechanizm tego regulaminu żeby był on w maksymalnym
stopniu zobiektywizowany. Tylko jeden lub dwa wskaźniki są wskaźnikami
uznaniowymi. pozostałe wynikają z obiektywnych wyników uzyskiwanych przez uczniów,
nauczycieli, dyrektora szkoły.
Przewodnicząca Bożena Żurek dodała: zdarza się że jest szkoła która nie dostanie nic za
wyniki bo ma bardzo niskie, ma tylko 8 oddziałów z badania jakości pracy też ma bardzo
niską ocenę i powinna dostać 13,2%, a ona dostanie 20% bo tyle musi. A inny dyrektor który
ma tyle samo uczniów ale ma wysokie wyniki to też będzie mieć 20% według wskaźników.
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski jest to tylko teoria. Natomiast chciałbym się
odnieść do wypowiedzi Pani Przewodniczącej. Dla mnie niezrozumiałą jest kwestią 199
uczniów średnio. Co to ma oznaczać?
Przewodnicząca Bożena Żurek odpowiedziała: tzn. czyli nie ma 20 uczniów. Powyżej jest
20 uczniów x 8 klas.
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski pod uwagę bierze się średnią liczebność uczniów w
oddziale.
Przewodnicząca Bożena Żurek średnio, czyli wszystkich uczniów, podzielono przez ilość
oddziałów. Więc zakładam, że we wszystkich jest maksymalna liczba 25 uczniów.
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski ale jest to czysto teoretyczne założenie. W praktyce
funkcjonuje to zupełnie inaczej. Mamy oddziały liczące od 2 uczniów do 25. Więc nie można
zakładać że wszystkie klasy mają 25 uczniów.

Przewodnicząca Bożena Żurek ale może się zdarzyć że wszystkie mają po 25
uczniów. wzięłam pod uwagę te maksymalne liczby które mogą być jako średnia.
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski stwierdzenie, że my bawimy się w coś jest zupełnie
nieusprawiedliwione myślałam że także w odniesieniu do oceny pracy dyrektorów
przyznawanie dodatku funkcyjnego nie jest zabawa i czemu mają służyć wskaźniki które w
regulaminie są zawarte. Mają służyć obiektywizacji wysokości przyznanych dodatków
funkcyjnych. Oczywiście dodatki funkcyjne stara się w pewnym określonym momencie a nie
co roku tylko w momencie kiedy następuje regulacja wynikająca z Ministerstwa Edukacji
Narodowej w zmianach wynagrodzenia nauczycieli. Dlatego też usunięcie z tego regulaminu
wskaźników w sprawi, że przyznanie dodatku funkcyjnego będzie czysto uznaniowym
procesem. Chcieliśmy takiej sytuacji uniknąć i jak wynika z praktyki przez 9 lat
funkcjonowania tego regulaminu (a poprzedni regulamin miał również zawarte wskaźniki
procentowe) takie rozwiązanie sprawdzało się w praktyce. Wydaje się że propozycje by
usunąć te wskaźniki nie mają poparcia w rzeczywistości.
Przewodnicząca Bożena Żurek Pan mówi że dodatek się różnicuje nie co roku lub 23. Sprawdziany przecież w szkołach egzaminują każdego, a ten dodatek ma w swoim
regulaminie że zwiększa go się lub zmniejsza w zależności od uzyskiwanych wyników na
sprawdzianie i egzaminie. czyli praktycznie co roku zgodnie z tym zapisem powinny być
weryfikowane dodatki funkcyjne dla dyrektorów szkół.
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski jeżeli taki zapis znajdzie się w regulaminie to
będziemy oczywiście robić co roku.
Przewodnicząca Bożena Żurek taki zapis już jest w regulaminie i jest niestosowany.
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski Jest stosowany w momencie ustalania wysokości
dodatku funkcyjnego.
Przewodnicząca Bożena Żurek jeżeli dodatek jest z osiągane wyniki, a wyniki
sprawdzianów i egzaminów są każdego roku to dodatek funkcyjny dyrektora powinien to
uwzględniać każdego roku.
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski istnieje taka możliwość.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa dodatek funkcyjny nie jest jedyną formą dodatkowego
wynagrodzenia dla pracowników szkół. jest jeszcze nagroda burmistrza Która właśnie te
sprawy o których mówi przewodnicząca czyli to że dana placówka ma wyniki np. Z olimpiad
sportowym lub jakikolwiek innych, to też jest brane przeze mnie przy wynagrodzeniu. Nie
możemy jednym dodatkiem funkcyjnym załatwić wszystkich spraw bo jest to niemożliwe.
Dodatek funkcyjny ma pewne kwestie uregulować i w tych zapisach chodziło głównie o to
żeby zobiektywizowana kwestie tego dodatku.
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski warto zwrócić uwagę że ustalenie wskaźników
procentowych zapewnia nam też funkcjonowanie takiego regulaminu przez znacznie dłuższy
okres czasu niż wskazanie wartości kwotowej. Wskazanie wartości kwotowej prędzej czy
później traci swoją właściwość.

Przewodnicząca Bożena Żurek nie chodziło mi o podanie wartości kwotowej ja nie
zgadzam się z tymi zapisami że jest zwiększona zależności od wyniku egzaminu i od pracy
szkoły która też jest udokumentowana i tego nie stosujemy co roku tylko raz na 4 lata. Jeżeli
w jednym roku Szkoła miała wysokie wyniki nauczania, a w drugim słabszy to dodatek dla
dyrektora szkoły zostaje na takim samym poziomie. Dla mnie nie mogą być zapisy które nie
są wdrażane w życie każdego roku, a tak jest według tego regulaminu.
Radna Honorata Freus Grzelak powiedziała: mówimy o dyrektorach szkół i dyrektorach
przedszkoli. Proszę mi powiedzieć co z dyrektorami którzy prowadzą placówkę której jest
przedszkole oraz szkoła? Czy w związku z tym że prowadzą dodatkowy oddział też mają
jakiś dodatek?
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski prowadzenie oddziału przedszkolnego traktowane
jest tak jak dodatkowy oddział szkolny. Dzięki temu dyrektor ma wyższą wyliczoną
podstawę.
Radny Piotr Radowski Biorąc pod uwagę wysokość dodatku funkcyjnego jakie faktycznie
otrzymują dyrektorzy szkół na terenie naszej gminy oraz to że dokonujemy zmiany tej
uchwały z 2009 proponuję aby dyrektorem placówek oświatowo-wychowawczych czyli szkół
i przedszkoli zwiększyć górną i dolną granicę. Zaproponował następujące zmiany do
przedłożonego projektu uchwały:
a) dodatek funkcyjny dla dyrektora przedszkola wynosił od 25% do 45%;
b) dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły podstawowej wynosił od 25% do 55%
w ust. 3 uchwały dotyczącym wysokości wskaźników podstawy dodatku funkcyjnego aby:
a) wskaźnik dla dyrektora przedszkola wynosił 3% wynagrodzenia stażysty za oddział;
b) wskaźnik dla dyrektora szkoły podstawowej w której średnia liczebność oddziału jest
do 10 uczniów – wynosił 1,8 % wynagrodzenia stażysty za oddział;
c) wskaźnik dla dyrektora szkoły podstawowej w której średnia liczebność oddziału
wynosi do 20 uczniów – wynosił 2% wynagrodzenia stażysty za oddział;
d) wskaźnik dla dyrektora szkoły podstawowej w której średnia liczebność oddziału
powyżej 20 uczniów – wynosił 2,2% wynagrodzenia stażysty za oddział;
Przewodnicząca Bożena Żurek zwiększenie jeżeli chodzi o to, to byłoby porównywalne z
tym co było w gimnazjach. W gimnazjum było od 23 do 55%. Czy zwiększenie tych
wskaźników nie spowoduje tego, że dyrektor który ma dużo oddziałów osiągnie maksymalną
kwotę i za nic innego nie będzie mógł dostać. Dla mnie to, że co roku nie zmieniona jest
pensja dyrektora, biorąc pod uwagę wyniki nauczania jest nie do przyjęcia w tym
regulaminie.
Radny Piotr Radowski dodał: jest to mój wniosek formalny.
Radny Robert Duda zapytał Radnego Piotra Radowskiego czy zrobił symulacje do punktu
4? Jakby to wyglądało finansowo?
Radny Piotr Radowski jeżeli przyjmowane uposażenie stażysty w tej chwili wynosi 2700 zł,
to zwiększając o te 5 % to można policzyć że przeciętnie dyrektorzy mogliby otrzymać od
100 do 140 zł dodatku funkcyjnego więcej (..).

Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski dodał: najniższy dodatek wynosi 590 zł, Natomiast
maksymalna kwota dodatku przyznawana dyrektorowi szkoły to jest 1400 zł. Wynika to
między innymi zastosowania wskaźników. Żeby nakreślić szerszy kontekst tej dyskusji mam
prośbę aby w momencie gdy będziecie podejmować decyzje, o wysokości tych dodatków
mieć w perspektywie również fakt, że gmina Wieluń do subwencji dokłada kwotę około 5
mln zł. Więc przy planowanych zmianach w budżecie proszę abyście do końca roku tę kwotę
uwzględnili.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa dodał: dyrektorzy szkół wiejskich musieli również
prowadzić taką księgową stronę pracy w szkole. Natomiast od ubiegłego roku jest obsługa ze
całej strony pracy administracyjnej i zwalniają dyrektorów w szkołach wiejskich z tych
obowiązków. Jest to element kosztów które musimy ponieść, a jednocześnie obciążamy
dyrektorów. Zapytam czy obecne wynagrodzenia dyrektorów szkół które są na terenie
Wielunia to są wynagrodzenie niskie czy wynagrodzenie wysokie? Uważam że dyrektorzy i
nauczyciele naszych szkół nie są na w końcu wynagrodzeń w powiecie wieluńskim.
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski zostawiając wynagrodzenia dyrektorów szkół
miejskich i przedszkoli oraz dyrektorów szkół miejskich nie może nam z pola widzenia
znikać fakt, iż dyrektorzy szkół wiejskich (jak wszyscy nauczyciele) otrzymują dodatkowo
dodatek wiejski w wysokości około 330 zł. Tego dyrektorzy szkół miejskich i przedszkoli nie
mają.
Przewodnicząca Bożena Żurek zarządziła głosowanie wniosku formalnego Piotra
Radowskiego o zmiany w proponowanym projekcie uchwały, kto jest za, kto przeciw, kto
wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 6 radnych. Komisja (przy 6 głosach „za”) przyjęła wniosek.
Przewodnicząca Bożena Żurek jestem za tym aby spotkać się z dyrektorami i przeliczyć jak
to faktycznie będzie skutkowało, może należałoby zapytać dyrektorów jakie oni mają
propozycje?
Z sali słychać nieczytelne głosy.
Radny Robert Duda ponieważ komisja przyjęła poprawki zgłoszone przez Radnego Piotra
Radowskiego, Pani na wstępie sugerowała że ta uchwała w 2009 roku na którą się teraz
powołujemy wymaga zmian może należałoby zaproponować zdjęcie tego punktu z porządku
obrad i przygotować nową jednolitą uchwałę uwzględniającą naszą poprawkę? Jest to mój
wniosek formalny.
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski ten regulamin funkcjonuje, natomiast chciałbym
tylko poinformować, że był on poddawany konsultacjom wynikających z przepisów ustawy
Karta Nauczyciela oraz ustawy o związkach zawodowych. Tak więc konsultacje miały
miejsce i projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię obu związków działających w szkołach
prowadzonych przez Gminę Wieluń.
Radny Franciszek Dydyna dla mnie uzasadnieniu powinny być napisane konsekwencje
jakie będą wynikać z kwoty i jaką będziemy musieli zabezpieczyć w budżecie.
Radna Honorata Freus-Grzelak zapytała z kim były przeprowadzone konsultacje?

Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski z przedstawicielami zakładowych organizacji
związkowych.
Przewodnicząca Bożena Żurek Pan Radny złożył formalny wniosek aby z tą uchwałę
dopracować i przygotować jednolity tekst uchwały z 2018 roku. Kto jest za tym
wnioskiem aby przygotować nowelizacja uchwały i na kolejną komisję i ją przedstawić za
dwa tygodnie?
Burmistrz Paweł Okrasa zapytał kto ma przygotować ten projekt uchwały? Jako gmina
przedstawiliśmy projekt zmian tego regulaminu, zmiany które złożył radny Piotr Radowski
zostały przegłosowane, A Państwo macie propozycje żeby zdjąć to w porządku obrad i
jeszcze raz pracować. Tylko trzeba ustalić kto z państwa strony ma pracować fizycznie nad
tym?
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski termin dwutygodniowy jest nie do osiągnięcia,
dlatego że same konsultacje ze związkami zawodowymi wymagają 30 dni. Tak więc nie jest
możliwe abyśmy na najbliższą sesję Niezależnie od tego kto by miał przygotowywać projekt
uchwały projekt tekstu jednolitego.
Radny Piotr Radowski w związku z tym że ten pierwszy wniosek który złożyłem został
przyjęty wnioskuję aby ten projekt uchwały który przedłożył Burmistrz Wielunia wraz z
przyjętymi przez komisję poprawkami trafił pod obrady Rady.
Radny Robert Duda wycofał swój wniosek.
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski ujednolicenie tekstu uchwały nie wymaga podjęcia
takiej uchwały funkcjonował w praktyce tekst uwzględniający poszczególne zmiany. jeśli
chodzi o Słowo w gimnazjum w projekcie uchwały to nie zauważyłem tego. W imieniu
złożymy autopoprawkę uwzględniającą skreślenie we wszystkich paragrafach słowa
gimnazjum.
Przewodnicząca Bożena Żurek złożyła wniosek dotyczący punktu 5. jeżeli jest zapis że
zwiększona w zależności od wyników egzaminu w odniesieniu do średnich wyników
uzyskiwanych przez uczniów określonego typu szkoły, aby było to uwzględnione co roku w
dodatkach funkcyjnych dyrektorów szkół, A mnie co 4 lata.
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski w ślad za tym proszę zwrócić uwagę na
konsekwencje tego zapisu. Może się okazać że dodatek funkcyjny dyrektora zostanie
zmniejszony, a nie zwiększony. Chociażby dlatego że zmniejsza się liczba uczniów i
zmniejsza się liczba oddziałów. Jeżeli tak ustalicie, to co roku będą dokonywane zmiany
dodatku funkcyjnego.
Radny Franciszek Dydyna poprosił o informacje dotyczące
finansowych, które wykazane w budżecie? Jaka to będzie wartość?

konsekwencji

Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski w tej chwili można to oszacować. Miesięcznie
będzie to 2,5 do 3 tys., czyli rocznie do 40 tys.
Więcej uwag nie stwierdzono.

Przewodnicząca Bożena Żurek zarządziła głosowanie kto jest pozytywnym zaopiniowaniem
projektu uchwały wraz z przyjętą poprawką, kto przeciw, kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja większością głosów (przy 6 głosach „za”,
2 głosach „wstrzymujących się” ) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z przyjętą
poprawką.
Punkt 5
Informacja dotycząca organizacji „DNI WIELUNIA” w 2018 roku (zał. nr 4).
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytał czy ktoś zgłasza się do dyskusji? Nikt się nie zgłosił.
Komisja informację przyjęła.

Punkt 6
Informacja dotycząca pozyskiwania środków zewnętrznych za 2017 rok (zał. nr 5).
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytał czy ktoś zgłasza się do dyskusji? Głos zabrali:
Przewodnicząca Bożena Żurek poinformowała: z przedstawionej informacji wynika, że
każda ze szkół pozyskała środki zewnętrzne. Dalej zapytała: czy wiadomo kiedy będzie
oddany do użytku dworzec kolejowy?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział: zgodnie z umową.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja informację przyjęła.
Punkt 7
Zaopiniowanie wniosku Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Rudzie (zał. nr 6).
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytał czy ktoś zgłasza się do dyskusji? Głos zabrali:
Przewodnicząca Bożena Żurek Rada Rodziców wnioskowała o utworzenie
dodatkowego oddziału, żeby zrobić podział na grupy wiekowe. natomiast burmistrz udzielił
odpowiedzi że jest to niezasadna, ponieważ wszystkie dzieci znalazły opiekę w
przedszkolach, a dwoje dzieci znalazło opiekę w przedszkolach w Wieluniu. Napisane jest
również, że jeżeli rodzice Rudy potrzebują mieć dzieci przez dłuższy okres czasu w
przedszkolu to mogą je dowozić do przedszkoli wieluńskich. Utworzenie dodatkowego
oddziału i wydłużenie czasu pracy będzie generował o kolejne koszty dla Gminy. Ja
natomiast zastanowiła bym się nad tym bo mówimy o tym że chcemy żeby w szkole w
Rudzie było więcej oddziałów, więcej dzieci, gdyż część budynku jest niewykorzystana.
Jeżeli byłoby więcej oddziałów przedszkolnych i więcej chętnych dzieci skutkowałoby tym że
więcej tych dzieci znalazłoby się w szkole w Rudzie, bo najczęściej dzieci z tego przedszkola
trafiają wtedy już do szkoły. Ograniczenie tego dostępu do tych oddziałów które są, powoduje
że jeżeli dzieci zaczną chodzić do przedszkola w Wieluniu to na pewno do szkoły też będą

staram się tam chodzić. Czy są na wsi w któryś szkołach oddziały przedszkolne, które
funkcjonują dłużej, czyli do godziny 17? W których szkołach tak jest?
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski odpowiedział: oddziały przedszkolne funkcjonują
przez okres około 5,5 godziny dziennie w tygodniu we wszystkich szkołach wiejskich.
Natomiast jest to informacja nieoficjalna, dyrektorzy we własnym zakresie udostępniając
świetlicę i zapewniają opiekę na tej świetlicy dzieciom, także uczęszczającym do oddziałów
przedszkolnych, do momentu odbioru ich przez rodziców.
Przewodnicząca Bożena Żurek czy jest to zgodne z prawem i formalne?
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski dodał: powiedziałem, że jest to informacja
nieformalna.
Przewodnicząca Bożena Żurek czyli jak coś się z tym dzieckiem będzie działo to kto bierze
odpowiedzialność za te dzieci przedszkolne?
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski: organizacja pracy szkoły przewiduje 5,5 godziny
dzień w pracy oddziału przedszkolnego.
Przewodnicząca Bożena Żurek czy odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci kto ponosi
w tym czasie? Czy rodzice piszą oświadczenie?
Radny Piotr Radowski za dzieci na terenie szkoły odpowiada dyrektor.
Radna Honorata Freus-Grzelak dodała: dyrektorzy oddziałów przedszkolnych zadbają o to
aby dziecko było odebrane w terminie.
Radny Piotr Radowski dodał: jeżeli zostaje powyżej 5, 5 godziny, to nauczyciel
przedszkola zostaje wtedy dłużej. Myślę że dyrektorzy decydując się na takie rozwiązania
wychodzę naprzeciw tym rodzicom że dzieci mogą zostać chwilę dłużej.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa: weźmy również pod uwagę ile jest takich sytuacji.
Jeżeli przedszkole czynne jest do 13:00, a rodzic pracuje do 15:00, to czy ten nauczyciel ma
to dziecko wypuścić z przedszkola?
Przewodnicząca Bożena Żurek wiadomo że dziecko nie zostanie w przedszkolu.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa dziecko będzie bardziej bezpieczne w szkołę, niż
gdyby miało czekać na boisku lub placu przy szkole.
Przewodnicząca Bożena Żurek Dziecko nie może opuścić przedszkola i na pewno
wychowawczyni każda zostanie.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa czy to jest coś złego że pani z przedszkola wiedząc o
tym że jest taka sytuacja godzi się na taką formę pracy?
Radny Franciszek Dydyna myślę, że w tym piśmie nie mówi się o wydłużonych godzinach
pracy, tylko wyraźnie się mówi że grupach dzieci 5-6 lat jest po 30 osób w klasie, i trzeba 5
osób przesłać do młodszych dzieci. Zajmowanie się 3-4 letnimi dziećmi zajmuje więcej

czasu, a te są odosobnione. Nie możemy tych dzieci z tej szkoły przenosić do innych
placówek. Myślę że jest to sprawa przejściowa, bo nie zawsze będzie tyle samo 5-6 latków.
W następnych latach może być ich mniej. Musi to być w pewien sposób elastyczna sprawa.
Według mnie, rodzice tych pięciu dzieci nie chcą aby chodziły do grupy 3-4 latków, bo w tej
grupie dzieci głównie się bawią a nie mają jeszcze zajęć edukacyjnych.
Radna Honorata Freus – Grzelak dodała: taka sytuacja jest również w przedszkolu nr 1.
Dzieci również są łączone i rodzice także maja o to pretensje. Należałoby pomyśleć o
utworzeniu nowych grup przedszkolnych.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa my jako Gmina mamy obowiązek zapewnić dzieciom w
wieku przedszkolnym zajęcia w przedszkolu. Żaden dziecko z terenu Gminy Wieluń nie
pozostaje bez opieki przedszkolnej. Zdarza się, że nie zawsze miejsce jest w tym miejscu aby
pasowało rodzicowi, bo musi dowieźć dziecko do przedszkola, w którym jest miejsce.
Natomiast nie jest tak, że dzieci z terenu Gminy Wieluń nie mają zapewnionej opieki
przedszkolnej. Ze względów finansowych, gdybyśmy w tej chwili utworzyli w Rudzie
kolejny oddział, grupę to gwarantuję Państwu, że w ciągu 3 dni mamy wnioski o takie same
oddziały z innych przedszkoli, bo tam też taka sama sytuacja. To co należy do gminy, jest
zabezpieczone.
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski dodał: jeden oddział przedszkolny funkcjonuje w
szkołach: Masłowicach, Gaszynie, Kurowie, Turowie. Przy uwzględnieniu tego wniosku
mamy wnioski rodziców z tych wszystkich miejscowości i mamy kolejne oddziały. W
odpowiedzi, którą przekazaliśmy rodzicom zawarliśmy stanowisko ministerstwa edukacji
narodowej, które takie rozwiązanie uznaje za naturalne i prawidłowe. Jeśli chodzi o formę
prawną sprawowanej opieki to istnieje możliwość zawarcia wolontariatu i wtedy takie
rozwiązanie nie wchodzące w organizację pracy szkoły jest zgodne z prawem.
Przewodnicząca Bożena Żurek ja tylko pytałam czy jest to zgodne z prawem. Dalej
zapytała: ile dzieci przebywa w przedszkolu w Rudzie?
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski odpowiedział: 50 dzieci.
Z sali słychać nieczytelne głosy.
Radny Kazimierz Leś czytając tą prośbę, wydawało mi się że w jakiś sposób będziemy
mogli wykorzystać pomieszczenia w szkole w Rudzie ale teraz słyszę, że jednak to będzie
generować koszty.
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski cechą charakterystyczną każdego oddziału, jest to
że są tam dzieci 3,4,5 – letnie. Liczba dzieci w danej grupie nie może przekraczać 25 osób.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodnicząca Bożena Żurek zarządziła głosowanie kto jest pozytywnym zaopiniowaniem
wniosku, kto przeciw, kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja większością głosów (przy 2 głosach „za”, 3
„przeciw”, 3 głosach „wstrzymujących się” ) negatywnie zaopiniowała wniosek.

Punkt 8
Wyrażenie opinii na temat przedłożonego projektu „Poczet osobistości Wielunia”
(zał. nr 7).
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytał czy ktoś zgłasza się do dyskusji? Głos zabrali:
Radna Honorata Freus – Grzelak poinformowała, że w przedłożonym projekcie brakuje
informacji dotyczących kosztów.
Przewodnicząca Bożena Żurek podała informacje o kosztach: „figury z materiału
„brązopodobnego” – 6 figur o łącznej wartości 30 tys. zł netto, figury z brązu to 12 tys. zł
netto za 1 sztukę + postument, który mógłby być z granitu. Jeżeli byłby najdroższy granitowy
to postument 3 tys. zł. Czyli najdroższa wersja byłaby w granicach 20 tys. zł. Jeśli chodzi o
finansowanie to mogłyby to sponsorować wieluńskie firmy, a jedna czy dwie figury byłaby
sponsorowana przez Gminę Wieluń. Czy jest to dobry pomysł i należałoby się nim
zainteresować?”
Radna Honorata Freus – Grzelak zapytała: czy Pani też konsultowała wybór postaci z
Dyrektorem Wieluńskiego Muzeum?
Przewodnicząca Bożena Żurek odpowiedziała: to konsultowała wszystko autorka tego
projektu. Co na to Burmistrz?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa: rozmawiałem z autorką projektu i miała przygotować
szczegóły tego projektu. Ich jeszcze ze mną nie ustalała, zwróciła się z tym do komisji.
Uważam, że taki pomysł jest właściwy, tylko te osoby które są tutaj wymienione nie mają nic
wspólnego ze 100 – leciem odzyskania niepodległości.
Kierownik Biura Burmistrza Joanna Skotnicka – Fiuk dodała: rozmawiałam z tą Panią i
ten projektu był przesyłany do muzeum ponieważ chcieli podjąć kroki żeby znaleźć
dofinansowanie do tego projekty. Niestety Dyrektor tworzył sam projekt dla muzeum i
powiedział, że nie jest w stanie złożyć tego wniosku oraz by się tym dokładne zająć. Dodała,
że Dyrektor miał do tego projektu dużo uwag, co do osób które wybrała autorka projektu.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa dodał: mój pomysł na to jest taki aby Gmina co roku 1
postać umieściła, nie na raz wszystkie np. 12 sztuk. Uważam, że to powinien być wniosek z
Muzeum Ziemi Wieluńskiej, bo jest to instytucja która zajmuje się dokumentowaniem historii
ziemi wieluńskiej od dawna. Muzeum współpracuje z m.in. Towarzystwem Naukowym,
Towarzystwem Przyjaciół Wielunia i są to organizacje społeczników, działaczy naukowych,
historyków, fachowców w tej branży i oni by taki poczet stworzyli. Moja opinia jest taka
żebyśmy co roku na jeden taki postument znaleźli miejsce np. na plantach. Natomiast ja
osobiście nie odważę się wyznaczyć osób, tych osobistości, które do takiego poczetu powinny
należeć (..).
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała: czy ustawimy jedną w ciągu roku, czy dwie w
różnych miejscach na zasadzie ścieżki edukacyjnej. Ważne jest to aby ten pomysł zaistniał w
szerszych kręgach.

Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa dodał: pomysł już zaistniał, a autorka pomysłu
podchodzi do niego również pod kątem komercyjnym.
Radny Wojciech Psuja zapytał: czy ta Pani już cos wykonywała dla nas?
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała: projektowała kulę.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa już parę rzeczy wykonywała m.in. kulę oraz pomnik.
Dodał: mamy w Wieluniu prężnie działających rzeźbiarzy, lokalnych. Wydaje mi się, że dużo
niższym kosztem można to zrealizować lokalnymi silami.
Kierownik Biura Burmistrza Joanna Skotnicka – Fiuk dodała: rzeźbiarze składali już taki
projekt i mają właśnie powstać takie rzeźby wykonane przez nich. Będą one wyeksponowane
dla wszystkich.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 9
Sprawy różne i wolne wnioski.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała czy ktoś zgłasza się do dyskusji? Nikt się nie
zgłosił.
Punkt 10
Zamknięcie posiedzenia komisji.
Przewodnicząca Bożena Żurek zamknęła posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokół podpisała:
Anna Wróbel
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