Protokół nr 33/2017
Komisja Oświaty Kultury i Sportu
z dnia 4 września 2017r.
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Porządek posiedzenia:
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z Komisji Rodziny i Komisji Oświaty z dnia 29 sierpnia 2017r.
Opinia o projekcie uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego w sprawie zmiany uchwały
nr 59/IX/2007 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 25 lipca 2007r. w sprawie
postawienia w stan likwidacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w
Kostrzynie nad Odrą.
Opinia o projekcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Santok.
Informacje, zapytania, wolne wnioski.
Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1
Przewodniczący Komisji Damian Kochmański o godz. 1500 dokonał otwarcia posiedzenia
witając wszystkich przybyłych i stwierdzając quorum. Komisja uczestniczyła w składzie 4
osobowym (Radny Radosław Wołoszczuk był nieobecny). Spoza Komisji udział wzięli: Wójt
Gminy Józef Ludniewski, Sekretarz Gminy Paweł Pisarek, Kierownik CUW Pani Dagmara
Kowalicka-Szymczak.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 2
Komisja przyjęła proponowany porządek posiedzenia jednogłośnie – 4 głosami za.
Ad 3.
Komisja przyjęła protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rodziny i Komisji Oświaty z
dnia 29 sierpnia 2017r. jednogłośnie – 4 głosami za.
Ad. 4
Projekt uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego w sprawie zmiany uchwały nr 59/IX/2007
Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 25 lipca 2007r. w sprawie postawienia w stan likwidacji
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą omówił Sekretarz
Gminy Paweł Pisarek, który poinformował iż Rada Powiatu podjęła uchwałę o przedłużeniu
likwidacji SPZOZ w Kostrzynie nad Odrą i zgodnie z wymogami prawa należało tę uchwałę
skonsultować z samorządami, dla których placówka mogła świadczyć usługi medyczne.
W trybie nadzoru prawnego Wojewoda uchylił uchwałę i jako powód formalny wskazał
nieskonsultowanie uchwały ze Związkami Zawodowymi. Powiat zajmuje stanowisko, iż nie
musi konsultować uchwały ze Związkami Zawodowymi, ponieważ placówka nie zatrudnia
obecnie żadnych pracowników, ale nie chcąc „zadrażniać” sytuacji, Powiat nie będzie
odwoływać się do Sądu od rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody i wszcznie postępowanie
ponownie zwracając się także do Związków Zawodowych z prośbą o opinie.
Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniami:
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1. Jakiej wysokości jest zaciągnięta pożyczka na spłatę długu Szpitala?
2. Od kiedy będzie spłacana?
3. Kto jest odpowiedzialny za powstanie długu i czy poniesie jakieś konsekwencje?

Odpowiedzi Sekretarza:
Ad. 1 Pożyczka wynosi 2 500 000 zł.
Ad. 2 Pożyczka będzie spłacana od 2018r.
Ad. 3 Dług powstał przez nieprecyzyjne prawo oraz złe zarządzanie szpitalem. Konsekwencji
nie poniesiono, ponieważ prokurator który prowadził postępowanie umorzył je.
Opinia Komisji
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały głosami – 3 za, 1 przeciw, 0
wstrzymujących.
Ad. 5
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w
szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok omówiła Pani Kierownik
CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak.
Pani Kierownik CUW poinformowała, iż projekt uchwały wprowadza aktualizację
regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Santok. Poprzedni regulamin obowiązywał od 2009 roku,
niektóre zapisy zostały zmienione, doprecyzowane lub nie ma ich wcale. Odświeżenie ma też
związek z reformą oświaty, gdyż w starym regulaminie byli dyrektorzy Zespołów Szkół, a od
1 września nie ma zespołów, są tylko szkoły podstawowe. Uchwała zgodnie z art. 30 ust. 6a
Karty Nauczyciela została skierowana do związków zawodowych i uzyskała pozytywną
opinię.
Uchwała składa się z 6 rozdziałów.
Rozdział 1. postanowienia wstępne:
został w nim zawarty słownik nazw użytych w uchwale oraz wskazanie, które elementy
wynagrodzeń ze stosunku pracy regulują odrębne przepisy.
Rozdział 2 dodatek motywacyjny:
skupiono się na ustaleniu zasad przyznawania dodatków motywacyjnych nauczycielom i
dyrektorom szkół i przedszkoli. Określono kto, może otrzymywać ten dodatek, na jaki okres i
w jakiej wysokości. Fundusz dodatku motywacyjnego dla nauczycieli to 6% ogólnej kwoty
wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli z wyłączeniem wynagrodzenia dyrektora. Nauczyciel
może otrzymać dodatek wysokość od 5% do 20% liczonego od wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela dyplomowanego. Dyrektorowi przysługuje prawo do maksymalnie 20% dodatku
motywacyjnego od kwoty jego wynagrodzenia zasadniczego.
Rozdział 3 dodatek funkcyjny:
rozdział ten poświęcono zasadom przyznawania dodatków funkcyjnych, do których zalicza
się również dodatek za wychowawstwo i za opiekuna stażu. W załączniku nr1 do niniejszego
projektu uchwały jest zawarty wykaz stanowisk wraz ze stawkami dodatków za poszczególne
funkcje.
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Rozdział 4 dodatek za warunki pracy:
Doprecyzowano zapisy o wypłacaniu dodatków za pracę w warunkach trudnych, możliwa
wypłata dodatków po spełnieniu warunków określonych w odrębnych przepisach (o
kształceniu specjalnym).
Dodatek będzie przysługiwał w trzech przypadkach:
1) gdy nauczyciel będzie prowadził zajęcia w klasach łączonych - 20% stawki
godzinowej za każdą przepracowaną godzinę,
2) gdy nauczyciel będzie prowadził zajęcia z dzieckiem zakwalifikowany do kształcenia
specjalnego - 20% stawki godzinowej za każdą przeprowadzoną godzinę,
3) gdy nauczyciel będzie prowadził zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi i
młodzieżą upośledzoną w stopniu głębokim - 20% stawki godzinowej za każdą
przepracowaną godzinę.
Rozdział 5 wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych
zastępstw: rozdział ten omawia zasady naliczania wynagrodzeń za 1 godz. nadliczbową i
wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zajęć doraźnych.
Rozdział 6 postanowienia końcowe:
uszczegółowiono tu zasady wypłacania wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w
niepełnym wymiarze czasu pracy. Otrzymują oni wynagrodzenie w proporcjonalnej
wysokości do wymiaru etatu. Wyjątkiem jest wypłata wynagrodzenia za godzinę doraźnych
zastępstw i dodatek za wychowawstwo, które wypłacane są w pełnej wysokości.
Radny Ireneusz Kucner zwrócił się z pytaniem, czy dodatek wypłacany nauczycielom za
pracę w warunkach uciążliwych regulują odrębne przepisy.
Pani Kierownik CUW odpowiedziała, że muszą być spełnione warunki określone w
przepisach o kształceniu specjalnych, aby otrzymać dodatek.
Radna Krystyna Rajczyk zapytała, ile jest dzieci niepełnosprawnych w szkole.
Pani Kierownik CUW zobowiązała się do przygotowania żądanej informacji dla Radnej.
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, iż w uchwale dodatki funkcyjne są określone „oddo” i w zawiązku z tym zapytał, kto decyduje o wysokości wskazanego dodatku.
Wójt udzielił odpowiedzi, iż o wysokości dodatku funkcyjnego decyduje Wójt.
Przewodniczący Komisji zapytał, czy zmieniła się wysokość dodatku motywacyjnego w
stosunku do poprzedniej uchwały.
Pani Kierownik CUW odpowiedziała, że w tej kwestii nic się nie zmieniło.
Przewodniczący Komisji zapytał, czy dyrektorzy szkół opiniowali przedmiotowy regulamin.
Pani Kierownik CUW udzieliła odpowiedzi, że dyrektorzy nie opiniowali regulaminu.
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Opinia Komisji
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały jednogłośnie – 4 głosami za.
Ad. 6
Podczas omawiania punktu 6 porządku obrad tj. informacje, zapytania, wolne wnioski głos
zabrali:
Przewodniczący Komisji zwrócił się z pytaniem jak wygląda sytuacja w szkołach i
przedszkolach w zakresie prowadzonych remontów.
Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, że jest pełna podziwu dla szkoły w Wawrowie w
związku z tak szybkim zakończeniem prac..
Wójt udzielił odpowiedzi, że gmina jest w trakcie odbiorów kończących termomodernizację
w Szkole w Wawrowie. Natomiast Przedszkola w Santoku i w Lipkach Wielkich do 24
września mają termin zakończenia inwestycji.
Przewodniczący Komisji upoważnił Radną Renatę Nowosad do przedstawienia
wypracowanych opinii do uchwał przez Komisję w przypadku jego nieobecności na Sesji.
Członkowie Komisji nie wnieśli zastrzeżeń.
Ad. 8
Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu w związku z wyczerpaniem porządku
posiedzenia, zamknął o godz. 1535 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
Przewodniczący Komisji

Protokolant

Damian Kochmański

Joanna Krystosik
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