PROTOKÓŁ nr 23/20
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
odbytego w dniu 13 listopada 2020 r. w trybie zdalnym
pod przewodnictwem Pana Tomasza Grajnerta
Obecni na posiedzeniu członkowie komisji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Akulicz Tomasz
Bryś Maciej – z-ca przewodniczącego
Buda Radosław
Duda Robert
Grajnert Tomasz – przewodniczący
Mituła Bronisław
Paluszek Jerzy
Rozmarynowski Jarosław
Grzegorz Żabicki

Spoza członków komisji w posiedzeniu udział wzięli:
1. Paweł Okrasa – Burmistrz Wielunia;
2. Andrzej Dąbrowski – Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych
w Wieluniu;
3. Romuald Kucharczyk – Zastępca Dyrektora Zakładu Obsługi Placówek OświatowoWychowawczych w Wieluniu.
Lista obecności stanowi zał. nr 1.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja o sporządzonym protokole nr 22/20 z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020,
w tym o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez
kuratora oświaty.
4. Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
5. Zamknięcie posiedzenia.
Prezentacja porządku obrad stanowi zał. nr 2 do protokołu.
Punkt 1
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Tomasz Grajnert dokonał otwarcia posiedzenia oraz stwierdził prawomocność obrad na stan 9 członków, obecnych 9.
Zapytał czy ktoś zgłasza jakieś uwagi do proponowanego porządku obrad? Nikt się nie zgłosił.
Uwag nie zgłoszono.
Punkt 2
Informacja o sporządzonym protokole nr 22/20 z poprzedniego posiedzenia komisji.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś zgłasza jakieś uwagi do protokołu? Nikt się nie
zgłosił.
Komisja przyjęła informację o sporządzonym protokole z poprzedniego posiedzenia komisji tj. nr 22/20.
Uwag nie zgłoszono.
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Punkt 3
Zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020, w tym o
wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty
zał. nr 3.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Głos zabrali:
Radna Anna Dziuba-Marzec zasygnalizowała pilną potrzebę rozbudowy bazy sportowej przy Szkole
Podstawowej nr 5 oraz Szkole Podstawowej nr 2 w Wieluniu. Poprosiła, aby Burmistrz Wielunia
przedstawił na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Wieluniu sposób ich finansowania. Podkreśliła
następnie, iż martwi ją fakt, że nauczyciele nielicznie korzystają ze środków, które przysługują im na
odbycie szkoleń. Oznajmiła, iż wedle jej wyliczeń na jednego nauczyciela w 2019 r. przypada 109 zł, a w
2020 r. - 52 zł. Dodała, że jej zdaniem nauczyciele powinni systematycznie dokształcać się z przedmiotu,
jakie nauczają. Poprosiła o poprawienie tabelki o konkursach przedmiotowych. Zadała następnie pytanie,
jak Gmina Wieluń motywuje uczniów i nauczycieli?
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych Andrzej Dąbrowski powiedział,
że stwierdzenie radnej Dziuby-Marzec o tym, iż nauczyciel mógł skorzystać z kwoty 109 zł rocznie nie
odpowiada stanowi faktycznemu. Podkreślił, że nauczyciele mogli skorzystać z całkowitej kwoty, która
została przeznaczona w planie finansowym na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli. Kontynuował,
mówiąc że informacja, którą przedstawiono przekazuje dane w jakim wymiarze nauczyciele skorzystali z
przysługujących im uprawnień do udziału w szkoleniach. Zaznaczył, że Gmina Wieluń ma obowiązek
przekazać środki na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli, lecz nie może ich do tego zmusić.
Wyjaśnił, że jest to indywidualna decyzja nauczyciela, która podyktowana jest zasadami motywacyjnymi
poszczególnego dyrektora danej szkoły. Poprosił następnie o doprecyzowanie błędów, które zostały
umieszczone w informacji.
Radna Anna Dziuba-Marzec powiedziała, że na całą Gminę Wieluń tylko siedmiu uczniów zdobywa
sukcesy. Zapytała ,,czy to jest dla Państwa dużo?”. Oznajmiła, iż dla niej jest to bardzo mała liczba.
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych Andrzej Dąbrowski zaznaczył, iż
zgadza się w tej kwestii z radną Dziubą-Marzec.
Radna Anna Dziuba-Marzec powiedziała, iż z wymienionej liczby siedmiu uczniów, znajduje się jej
dwójka dzieci, które sama nauczała przez 8 lat. Zaznaczyła, że istnieją inne formy kształcenia uczniów,
lecz jest to kwestia motywacji, finansowania czy nagradzania. Wskazała następnie błędy, które zostały
zawarte w przedstawionej informacji.
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych Andrzej Dąbrowski odpowiedział,
że Gmina Wieluń w kwestii motywacyjnej może zrobić tylko to, co leży w jej kompetencjach. Oznajmił, iż
w ramach wspomnianych kompetencji radni Rady Miejskiej w Wieluniu ustalili regulamin przyznawania
nagród Burmistrza Wielunia dla uczniów uzdolnionych i osiągających wysokie wyniki w nauce, wedle
którego uczniowie co roku otrzymują stypendia. Zapytał, czy radna Dziuba-Marzec wymaga, aby Gmina
Wieluń pracowała z uczniami?
Radna Anna Dziuba-Marzec odpowiedziała, że nie. Wyjaśniła, iż od pracy z uczniami odpowiedni są
nauczyciele, a Gmina Wieluń powinna zapewnić system motywacyjny nauczycieli. Zaproponowała
zorganizowanie szkolenia dla nauczycieli, które pokazałoby, że nauczyciel w szkole nie jest tylko jej
pracownikiem ale oprócz wiedzy, posiada również serce. Dodała, iż najgorszym jest, gdy nauczyciel
myśli, że musi wiedzieć więcej od swojego ucznia. Podkreśliła, że zadaniem gminy jest pokazanie
nauczycielowi, co chce zrobić, aby uczeń mógł osiągnąć sukces. oznajmiła, iż wypowiada się na
poruszany temat z uwagi na fakt, jej wieloletniego doświadczenia w kształceniu swoich dzieci zarówno na
poziomie szkoły podstawowej jak i średniej.
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych Andrzej Dąbrowski oznajmił, iż
zgadza się ze wszystkim, co poruszyła radna Dziuba-Marzec. Zwrócił następnie uwagę, że Gmina Wielun
nie jest adresatem jej uwag, ponieważ Gmina Wieluń nie pracuje z uczniami ani nauczycielami.
Podkreślił, że kompetencje gminy są jasno określone w ustawie Prawo oświatowe, której działania
powinny opierać się na podstawie i w granicach obowiązującego prawa. Podkreślił, że wszystkie uwagi,
które radna Dziuba-Marzec zgłosiła na dzisiejszej komisji powinny zostać skierowane do dyrektorów
szkół.
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Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że ważnym jest aby ,,uczniowie nie byli szufladkowani”.
Podkreślił, że szkoła powinna zapewnić szerokie możliwości rozwoju talentów. Oznajmił, iż każdy uczeń
jest dobry w czymś innym. Oznajmił, że kluczem do całej edukacji jest uświadomienie rodziców i dzieci, iż
uczą się one dla siebie, a nie dla burmistrza, dyrektora szkoły, radnych, nauczycieli czy statystyk.
Podsumował, iż każdy rodzic ma prawo kształtować swoje dziecko wedle swoich przekonać, a inny rodzic
nie powinien w to ingerować.
Radny Tomasz Grajnert zgodził się z Burmistrzem Wielunia w powyższej kwestii. Podkreślił, iż oprócz
rodzica ważną rolę pełnią w tej kwestii również nauczyciele, którzy motywują ucznia do pracy.
Radna Anna Dziuba-Marzec zwróciła się do Burmistrza Wielunia, mówiąc, iż nie przekona się
pierwszoklasisty, że uczy się dla siebie. Oznajmiła, iż jej zdaniem, dziecko zrozumie to na etapie szkoły
średniej. Wspomniała, że była świadkiem sytuacji, w której dziecko chciało wziąć udział w konkursie, lecz
nauczyciel nie wyrażał swojego zainteresowania. Zapytała, w jaki sposób wynagradzani są nauczyciele
przez swoich dyrektorów? Podkreśliła, że spotkała się z sytuacją, w której nauczyciel po przyjeździe z
konkursu otrzymał nagrodę od rady gminy. Zapytała następnie, ile Gmina Wielun przekazuje środków na
zajęcia z dziećmi zdolnymi?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że kiedy Iga Świątek została zawieziona przez swoje tatę
na pierwszy trening tenisa w wieku pięciu lat również nie miała świadomości, że za 14 lat wygra turniej,
ponieważ to była decyzja jej rodziców. Odpowiedział następnie radnej Dziubie-Marzec, że nauczyciel
motywowany jest chociażby tym, iż otrzymuje on swoje wynagrodzenie ,,z góry” tj. pierwszego dnia
danego miesiąca. Dodał, że dyrektor szkoły posiada w swojej kompetencji przekazanie dodatku
motywacyjnego dla poszczególnych nauczycieli. Uzupełnił, iż nauczyciel może otrzymać od dyrektora
szkoły dodatek motywacyjny, który jest trzykrotnie wyższy od nagród fundowanych przez organ
wykonawczy gminy. Podsumował, że rodzice powinni być świadomi i odpowiedzialni za edukację swoich
dzieci, a szkoła jest po to, aby taką edukację umożliwić.
Radny Grzegorz Żabicki zwrócił uwagę, na niepełny załącznik, który został przekazany członkom
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Podkreślił następnie, że państwo nie zapewnia finansowania oświaty w
pełnym stopniu, a gminy z dochodów własnych jest zobowiązana do uzupełnianie brakującej kwoty.
Powiedział, że wobec powyższego motywacja nauczycieli jest na niskim poziomie, z powodu złego
sposobu finansowania rządowego. Oznajmił, iż zgadza się z radną Dziubą-Marzec, iż w Gminie Wieluń
nie ma zdrowej konkurencji między szkołami.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zwrócił uwagę, że w jego materiałach również załącznik jest
niepełny.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz oznajmił, iż materiały, które zostały przekazane przez Biuro
Rady są materiałami otrzymanymi od Dyrektora Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy z Kuratorium Oświaty otrzymano pełny załącznik?
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych Andrzej Dąbrowski odpowiedział,
że w tym okresie był w samoizolacji. Przeprosił za zaistniałą sytuację i zadeklarował wyjaśnienie kwestii
związanej z niepełnym załącznikiem. Powiedział, że dyrektor szkoły przygotowując arkusz organizacyjny
na każdy etap edukacyjny ma do swojej dyspozycji po trzy godziny tygodniowo, które w głównej mierze
przeznaczane są na organizacje zajęć służących potrzebom rozwojowym zainteresowaniem uczniów.
Oznajmił, że ww. godzin jest najprawdopodobniej więcej niż godzin, które przeznaczane są dla uczniów z
trudnościami w nauce. Podsumował, że jeżeli członkowie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu są
zainteresowani szczegółami, to zostanie im to przekazane w liczbach.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w dyskusji? Nikt się
nie zgłosił.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Punkt 4
Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
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Przewodniczący
Tomasz
Grajnert
poinformował,
że
do
Komisji
Oświaty,
Kultury
i Sportu wypłynęło pismo od Rady Rodziców Oddziału Przedszkolnego w m Masłowicach w sprawie
wniosku o wydłużenie czasu pracy Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Marii
Konopnickiej w Masłowicach z dnia 12 października 2020 r. zał. nr 4.
Poprosił o podanie stanowiska Urzędu Miejskiego w Wieluniu w ww. sprawie.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał, czy kwestia związana z wynagrodzeniem nauczycieli w
związku z prowadzeniem zajęć w formie online została wyjaśniona?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że Gmina Wieluń wypłaca wynagrodzenia zgodnie z
wyleczeniem dyrektora danej szkoły. Podkreślił, że nikt z nauczycieli i dyrektorów nie zgłaszał takiego
problemu.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? Nikt się nie zgłosił.
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych Andrzej Dąbrowski odpowiedział,
że wspomniana przez radnego Grajnerta petycja wpłynęła odpowiednio do Komisja Skarg, Wniosków i
Petycji oraz do Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Oznajmił, że w omawianej sprawie kierowano również
pisma do Burmistrza Wielunia, na które została udzielona odpowiedź.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zadał pytanie, czy istnieje możliwość zapoznania się z odpowiedzią,
która została udzielona przez Burmistrza Wielunia?
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych Andrzej Dąbrowski odpowiedział,
że nie jest on nadawcą tych pism, dlatego pytanie powinno być skierowane do Burmistrza Wielunia.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zwrócił się z zapytaniem do Burmistrza Wielunia.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, że nie widzi żadnych przeszkód w przekazaniu
przedmiotowej korespondencji do członków Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zaproponował, aby przegłosować wniosek formalny o
udostepnienie korespondencji, ponieważ ,,będzie to miał swój ślad na papierze”.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zarządził głosowanie: kto jest za wnioskiem radnego Akulicza
polegającego na udostepnieniu korespondencji przekazanej do Rady Rodziców Oddziału Przedszkolnego
w Masłowicach w sprawie wniosku o wydłużenie czasu pracy Oddziału Przedszkolnego w Szkole
Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Masłowicach, kto jest za, a kto wstrzymał się od głosu? W
glosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja (przy 7 glosach ,,za”, 2 głosach ,,przeciw”) przyjęła wniosek
w ww. sprawie.
Wniosek nr 21/23/20 stanowi zał. nr 5.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zapytał, czy ma czekać na oficjalne pismo od przewodniczego
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Wieluniu? Podkreślił, że radni mogliby otrzymać
takową korespondencję ,,od ręki”, natomiast wedle zgłoszonego wniosku, czeka na oficjalne pismo.
Przewodniczący Tomasz Grajnert odpowiedział, że wniosek został już przegłosowany, wobec
powyższego wystosuje pismo do Burmistrza Wielunia.
Radny Jerzy Paluszek zapytał, czy występują problemy uczniów związane z dostępem do sprzętu
umożliwiające uczestnictwo z lekcjach online?
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych Andrzej Dąbrowski wspomniał o
zakupie ponad 100 tabletów i 40 laptopów przez Gminę Wieluń ze środków Ministerstwa Cyfryzacji.
Oznajmił, że w szkołach pozostały tylko dwa tablety, po które nie zgłosili się rodzice z rodzin
wielodzietnych. Uzupełnił, iż z przeprowadzonych rozmów z dyrektorami szkół wynika, że z reguły rodzice
nie zgłaszają problemu z brakiem dostępności do sprzętu umożlwiającego uczestnictwo dzieci w lekcjach
zdalnych.
Radna Maria Zarębska zapytała, ile dzieci powinna mieć rodzina, aby spełniała wymogi rodziny
wielodzietnej?
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Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych Andrzej Dąbrowski odpowiedział,
że rodzina wielodzietna to rodzina powyżej trójki dzieci i więcej.
Radna Anna Dziuba-Marzec zapytała, czy jeżeli dzieci nie pochodzą z rodziny wielodzietnej to nie
rodzice nie mieli prawa do składać wniosku o udostepnienie sprzętu?
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych Andrzej Dąbrowski odpowiedział,
iż rodziny wielodzietne miały prawo do otrzymywania laptopów, których zakup był realizowany w drugiej
części programu rządowego, natomiast pozostała ilość dzieci mogły zgłaszać się po tablety.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał następnie, czy ktoś chciałby zabrać jeszcze glos w dyskusji?
Nikt się nie zgłosił.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Punkt 8
Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący
i Sportu.

Tomasz

Grajnert

zamknął
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posiedzenie

Komisji

Oświaty,

Kultury

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:
Monika Kowalska

Przewodniczący Komisji
Tomasz Grajnert
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