PROTOKÓŁ nr 28/21
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
odbytego w dniu 22 lutego 2021 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
Jerzy Paluszek
Rozmarynowski Jarosław
Grzegorz Żabicki

Spoza członków komisji w posiedzeniu udział wzięli:
1. Joanna Skotnicka-Fiuk – Zastępca Burmistrza Wielunia;
2. Andrzej Dąbrowski – Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych;
3. Romuald Kucharczyk – Zastępca Dyrektora Zakładu Placówek Oświatowo-Wychowawczych.
Lista obecności stanowi zał. nr 1.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Informacja o sporządzonym protokole nr 27/21 z poprzedniego posiedzenia.
3. Zaopiniowanie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego za 2020 rok.
4. Zapoznanie się z informacją o organizacji wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży w Gminie
Wieluń.
5. Zapoznanie się z informacją o osiągnięciach placówek kultury za 2020 r., dla których organem
prowadzącym lub organizatorem jest Gmina Wieluń.
6. Zapoznanie się z ofertą zajęć edukacyjnych organizowanych przez MZW, WDK, MiGBP za okres IVI 2021 r.
7. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności komisji za 2020 rok.
8. Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
9. 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.
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Zapytał czy ktoś zgłasza jakieś uwagi do proponowanego porządku obrad? Nikt się nie zgłosił.
Uwag nie zgłoszono.
Punkt 2
Informacja o sporządzonym protokole nr 27/21 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.
Punkt 3
Zaopiniowanie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego za 2020 rok zał. nr 3.
Radna Anna Dziuba-Marzec zwróciła się do Zastępcy Burmistrza Wielunia, mówiąc iż nie ma w
komunikatach inicjatywy obywatelskiej.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk odpowiedziała, że wysłała to do południa z
prośbą o publikację, więc sprawdzi zaistniałe problemy techniczne, które najwidoczniej
wystąpiły.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy w przesłanych tabelkach jest zawarte
wynagrodzenie dyrektorów szkół, czy jest to gdzieś w oddzielnej informacji?
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych Andrzej Dąbrowski powiedział,
że w informacji, którą Państwo otrzymaliście uwzględnieni są wszyscy nauczyciele.
Przewodniczący Tomasz Grajnert powiedział, że wynagrodzenie jest składową tzn. że składa się z
różnych elementów. Zapytał, czy dodatek funkcyjny i motywacyjny jest taki sam dla wszystkich
dyrektorów?
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych Andrzej Dąbrowski
odpowiedział, że wynagrodzenia dyrektorów ustalane są zgodnie z uchwałą, którą Państwo
podjęliście, więc jest ustalana w taki sposób, że po uwzględnieniu wszystkich warunków, dodatki,
w tym także dodatki motywacyjne i funkcyjne, są zróżnicowane.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nikt się nie
zgłosił.
Zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem sprawozdania z wysokości
średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2020
rok, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział wzięło 9 radnych.
Komisja (przy 9 głosach ,,za”) pozytywnie zaopiniowała ww. sprawozdanie.
Opinia nr 101/28/21 stanowi zał. nr 4.
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Punkt 4
Zapoznanie się z informacją o organizacji wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży w Gminie
Wieluń zał. nr 5.
Przewodniczący Tomasz Grajnert podziękował wszystkim dyrektorom za zorganizowanie zajęć
dla dzieci w tych trudnych czasach.
Zapytał następnie, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nikt się nie zgłosił.
Uwag nie zgłoszono.
Punkt 5
Zapoznanie się z informacją o osiągnięciach placówek kultury za 2020 r., dla których organem
prowadzącym lub organizatorem jest Gmina Wieluń zał. nr 6.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Nikt się nie zgłosił.
Uwag nie zgłoszono.
Punkt 6
Zapoznanie się z ofertą zajęć edukacyjnych organizowanych przez MZW, WDK, MiGBP za okres IVI 2021 r. zał. nr 7.
Przewodniczący Tomasz Grajnert podziękował za wszystkie osiągnięcia, pozyskanie pieniędzy
zewnętrznych i wszelkiego rodzaju sukcesów, którymi się Państwo podzieliliście, one są widoczne
nie tylko przez nas - Państwa radnych ale również mieszkańców Wielunia, którzy w trakcie roku
kalendarzowego dziękują za wkład, osiągnięcia i proponowane oferty. Zapytał następnie, czy
ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nikt się nie zgłosił.
Uwag nie zgłoszono.
Punkt 7
Zaopiniowanie sprawozdania z działalności komisji za 2020 rok zał. nr 8.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji? Nikt się nie
zgłosił.
Zarządził głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem sprawozdania z działalności
komisji za 2020 rok, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział wzięło 9
radnych. Komisja (przy 9 głosach ,,za”) pozytywnie zaopiniowała ww. sprawozdanie.
Opinia nr 102/28/21 stanowi zał. nr 9.
Punkt 8
Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
Przewodniczący Tomasz Grajnert zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Głos zabrali:
Radny Grzegorz Żabicki zapytał, jak z Państwa danych wygląda proces edukacyjny w tej chwili dla
klas 1-3? To są jedyne klasy, które mogą pracować w systemie stacjonarnym. Podkreślił, że są
bardzo sprzeczne informację ze środowisk rządkowych – jeden minister mówi, że za chwilę
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otwieramy dla innych klas, następny dementuje to, dlatego chcielibyśmy my, jako nauczyciele ale
też dzieci i rodzice, aby większość w trybie stacjonarnym wróciła do pracy. Powiedział, że klasy 13 pracują w trybie stacjonarnym już od dłuższego czasu, stąd prosi o podanie informacji nt. ich
pracy w takim systemie.
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych Andrzej Dąbrowski powiedział,
że informacje ze szkół były zbierane w pierwszych dniach powrotu uczniów klas 1-3 do szkół –
były to bardzo pozytywne informacje zarówno ze strony uczniów i nauczycieli, mieliśmy do
czynienia niemalże ze 100 procentową frekwencją. Powiedział, że aby nie obciążać dyrektorów
ciągłym przekazywaniem informacji, zrezygnowaliśmy z tego po pierwszym tygodniu, prosząc
dyrektorów tylko i wyłącznie o sygnał w przypadku istotnych zmian, w tym co przekazywali nam
w pierwszym tygodniu. Podkreślił, że do tej pory takich sygnałów nie otrzymaliśmy. Dodał, że
pewnym problemem jest wdrążenie systemu szczepień dla nauczycieli, niestety nauczyciele w
wielu przypadkach reagują negatywnym odczynem poszczepiennym, dlatego myślę też, że
instytucje szczepiące wybierają przeprowadzenie szczepienia nauczycieli w piątki, po to aby w
poniedziałki nauczyciele w miarę zdrowi i silni mogli wrócić do swoich zajęć. Poinformował, że
przez cały czas funkcjonują przedszkola na wysokim stopniu obecności uczniów, zdarzają się jak
zwykle w tym okresie roku, zwolnienia lekarskie nauczycieli, przeziębienia dzieci ale w naszej
ocenie nie odbiegają od przeciętnej charakterystycznej dla okresu zimowo-wiosennego.
Wspomniał następnie, że w ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy metryczkę części oświatowej
subwencji ogólnej, niestety nie są to dobre wiadomości, ponieważ w stosunku do sygnalizowanej
części oświatowej subwencji faktyczna zaplanowana dla naszej gminy jest mniejsza o ponad 200
tys. zł, w związku z tym ten brak, który sygnalizowałem Państwu na moment przyjmowania
uchwały budżetowej, o tą kwotę będzie większy. Nauczycieli chciałbym uspokoić, ponieważ tak
jak w latach ubiegłych, spodziewamy się, że w marcu otrzymamy podwójną subwencję, a więc w
związku z tym będziemy mogli dokonać wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego
wszystkim nauczycielom i wszystkim pracownikom administracji i obsługi szkół i przedszkoli
prowadzonych przez Gminę Wieluń.
Radny Grzegorz Żabicki powiedział, iż cieszy się, że w taki, a nie w inny sposób przebiega proces
nauczania stacjonarnego nie ma tam jakiś znaczących wahnięć. Nie wiem czy Państwo macie
raportowane takie rzeczy ale to mnie bardzo interesuje nawet już nie kwestia ewentualnych
odczynów poszczepiennych nauczycieli, bo one są zróżnicowane w zależności od źródła –
ostatnio znalazłem wyniki, że większość nauczycieli w mieście Łodzi zgłosiła tak znaczne objawy
poszczepienne, że musiano zamknąć wiele szkół, ale mnie interesuje czy macie Państwo
raportowane np. jakikolwiek wzrost zachowań depresyjnych u tak młodych dzieci? Czy to
podlega jakiemuś raportowaniu, czy dyrektorzy mają jakiś obowiązek, nakaz zgłaszania czy jest to
zawarte w wewnętrznych statystykach przez pedagoga szkolnego?
Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych Andrzej Dąbrowski oznajmił, że
niestety nie ma takich informacji. Ministerstwo dosyć ściśle trzyma się podziału kompetencji
pomiędzy organami prowadzącymi, a swoimi i organami sprawującymi nadzór pedagogiczny.
Generalnie wszelkie decyzje podejmowane w zakresie także organizacji zajęć w szkołach są
podejmowane bez udziału organów prowadzących.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał, jak wygląda sytuacja ze zwrotem zaliczki za Dni
Wielunia? Zapytał następnie, kiedy będzie rozpoczęty proces, aby wykonać badania
hydrogeologiczne pod zbiornik w Kurowie – czy tutaj mamy już jakieś informacje,
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wystosowaliśmy jakieś zapytania do instytucji? Podkreślił, że osoby, które były zainteresowane
sprzedażą działek gminy, w tym rejonie na pewno też chciałby uzyskać powyższą informację.
Dyrektor Wieluńskiego Domu Kultury Elżbieta Kalińska odpowiedziała, że sprawa zwrotu zaliczki
wygląda następująco – firma odebrała wezwanie do oddania pieniędzy, odpisała kancelarii, czyli
nam, że potrzebuje chwilę czasu na ustosunkowanie się i czekamy teraz na odpowiedź, bo jeżeli
odpowiedzi nie będzie to kierujemy sprawę natychmiast do sądu i oprócz sumy, którą będą nam
winni dodatkowo będą musieli zapłacić jeszcze odsetki oraz koszty sądowe.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk powiedziała, że zapytanie w sprawie badań
odnośnie zbiornika w Kurowie będą wysłane w przyszłym tygodniu.
Przewodniczący Tomasz Grajnert odniósł się do wypowiedzi radnego Żabickiego dot. sprzecznych
informacji z ministerstwa, mówiąc że sprawa jest tak dynamiczna, że dla nas wszystkich jest to
zaskakująca sprawa, że zachorowań było mniej, a teraz jest więcej, dlatego te informacje mogą
być sprzeczne, a wizja powrotu uczniów do szkół coraz bardziej się oddala ,,ale z tego co
słyszałem, to Pan minister ma podjąć w najbliższym czasie decyzję co dalej”.
Zapytał następnie, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nikt się nie zgłosił.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Punkt 6
Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący Tomasz Grajnert
i Sportu.

zamknął 28 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:
Monika Kowalska

Przewodniczący Komisji
Tomasz Grajnert
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