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Protokół nr 43/2018 

Komisja oświaty Kultury i Sportu 

z dnia 3 września 2018r. 

 

 

Porządek posiedzenia:  

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru 

obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym 

powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, 

doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych, jak również nauczycieli 

niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i 

przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok. 

4. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, 

klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami prowadzącymi działalność na 

terenie gminy Santok (projekt 6)  

5. Wolne wnioski i zapytania.  

6. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 1  

Przewodniczący Komisji Damian Kochmański o godz. 15
00

 dokonał otwarcia posiedzenia 

witając wszystkich przybyłych i stwierdzając quorum. Komisja uczestniczyła w pełnym 5 

osobowym składzie. Spoza Komisji udział wzięli: Wójt Gminy Józef Ludniewski, Pani 

Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak.  

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.  

  

Ad. 2  

Komisja w drodze głosowania przyjęła proponowany porządek obrad jednogłośnie – 5 

głosami za. 

 

Ad. 3 

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko 

kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych, 

jak również nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w 

szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok omówiła Pani Kierownik 

CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak. 

 

Zgodnie z kompetencjami określonymi w art. 91d ustawy Karta Nauczyciela organ 

prowadzący szkołę określa zasady i rozmiar zniżek dla nauczycieli, którym powierzono 
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stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach. Proponowane zniżki zostały utrzymane 

na tym samym poziomie, który został zatwierdzony uchwałą Nr XXXIV/190/09 Rady Gminy 

w Santoku z dn. 19 marca 2009 r. 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela  zatrudnionych 

w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Santok wynika 

z art. 76 pkt. 22 wprowadzonego ustawą z dn. 27 października 2017 o finansowaniu zadań 

oświatowych (Dz. U. 2017, poz. 2203). Przywołany artykuł ustawy o finansowaniu zadań 

oświatowych wprowadza zmianę w art. 42 ust. 7 pkt. 3 ustawy Karta Nauczyciela i daje 

organowi stanowiącemu podstawę do określania w drodze uchwały tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 

pedagogicznych, doradców zawodowych, który nie może być wyższy niż 22 godziny. 

Wcześniejszymi uchwałami Rada Gminy Santok określiła obowiązkowy wymiar godzin dla 

nauczycieli pedagogów (Uchwała Nr XXXIV/190/09 Rady Gminy w Santoku z dn. 19 marca 

2009 r.) oraz dla logopedy (Uchwała Nr XV/110/15 Rady gminy Santok z dn. 17 grudnia 

2015 r.) na 20 godzin. Przedstawiony projekt uchwały weryfikuje i ujednolica obowiązkowy 

tygodniowy wymiar godzin w oparciu o porównywalne warunki pracy nauczycieli 

niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela na 22 godziny tygodniowo. 

Wzrost pensum o 2 godziny tygodniowo będzie korzystny dla coraz większej grupy uczniów, 

którzy wymagają pomocy wspomnianej grupy nauczycieli. W/w nauczyciele tworza grupę 

wsparcia psychologiczno-pedagogicznego i wspomagania w procesie nauczania uczniów 

niepełnosprawnych lub uczniów z dysfunkcjami. Prowadzone przez nich zajęcia mają 

charakter indywidualnej pracy z uczniem lub niewielką grupą uczniów. 

W uchwale uregulowano również kwestię określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych realizujących zajęcia w tzw. 

grupach mieszanych, czyli w oddziałach, do których uczęszczają dzieci sześcioletnie 

i młodsze. Dokonano tego na podstawie Wyroku NSA w Warszawie z dnia 12 lipca 2016 r. 

I OSK/880/16, w myśl którego „obowiązek określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru zajęć – stosownie do art. 42 ust. 7 pkt. 3 Karty nauczyciela –spoczywa na organie 

prowadzącym szkołę”, bowiem w tej kwestii „przepisy Karty Nauczyciela nie są jasne i budzą 

uzasadnione wątpliwości”. 

W celu uporządkowania przepisów, projekt uchwały zakłada wycofanie z obrotu prawnego 

podejmowane dotychczas w tym zakresie uchwały. 

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ustawy z dn. 23 maja 1991 r. o związkach 

zawodowych 

(t.j. Dz. U. 2015, poz. 1881 ze zm.) projekt niniejszej uchwały przedstawiono związkom 

zawodowym celem zaopiniowania. Rada OPZZ Powiatu Gorzowskiego i Strzelecko-

Drezdeneckiego oraz Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność" 

wyraziły pozytywną opinię na temat przedmiotowej uchwały. Oryginały tych dokumentów są 

do wglądu w biurze Rady Gminy Santok. 
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Wprowadzenie w życie przedmiotowej uchwały nie powoduje konieczności zaangażowania 

dodatkowych środków budżetowych, ani też nie zwiększa zatrudnienia w administracji 

samorządowej. Wobec powyższego podjęcie uchwały należy uznać za zasadne. 

 

Przewodniczący Komisji poddał przedłożony projekt chwały pod głosowanie 

Opinia Komisji 

Komisja wyraziła opinię pozytywną do przedłożonego projektu uchwały jednogłośnie – 5 

głosami za.  

 

Ad. 4 

Projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz 

dziennymi opiekunami prowadzącymi działalność na terenie gminy Santok omówiła Pani 

Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak. 

 

Na podstawie art. 54 ust. 1ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. opiece nad dziećmi w wieku do lat 

3 (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 603) Wójt Gminy Santok sprawuje nadzór nad funkcjonującymi na 

terenie gminy żłobkami i klubami dziecięcymi w zakresie prawidłowości w organizacji 

i funkcjonowaniu żłobka, klubu dziecięcego lub sprawowanej opieki przez dziennego 

opiekuna, prawidłowości w zakresie zgodności danych zawartych odpowiednio w rejestrze 

lub wykazie ze stanem faktycznym, wywiązywaniu się z obowiązku sporządzania 

i przekazywania sprawozdań. Sprawowanie nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi 

odbywa się na podstawie planu nadzoru ustanowionego przez Radę Gminy, uchwalonego na 

podstawie art. 55 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, jakie są wyniki kontroli przeprowadzonej 

w roku ubiegłym w przedszkolu w Wawrowie. 

 

Pani Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak udzieliła odpowiedzi, że komisja 

stwierdziła uchybienia, ale aby mieć ogląd ogólny, zlecono firmie zewnętrznej 

przeprowadzenie audytu w placówce i czynności audytorskie nadal trwają.   

 

Przewodniczący Komisji zwrócił się z pytaniem, kogo Wójt może wskazać do komisji 

przeprowadzającej kontrolę. 

 

Pani Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak udzieliła odpowiedzi, że mogą być 

to osoby np. z CUW lub z OPS. 

 

Przewodniczący Komisji zwrócił się z pytaniem, w jakim zakresie Komisja będzie 

kontrolować placówki. 
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Pani Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak odpowiedziała, że Komisja ma 

uprawnienia do: 

 wstępu na teren nieruchomości, w której działalność jest wykonywana lub powinna 

być wykonywana, 

 żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych 

nośników informacji oraz udostępniania danych mających związek z przedmiotem 

nadzoru, 

 dostępu do dokumentacji pracowniczej. 

 

Ponad to jeśli  Komisja stwierdzi nieprawidłowości lub uchybienia wyznacza termin na ich 

usunięcie, a jeżeli dojdzie do sytuacji, gdzie placówka nie usunie w wyznaczonym terminie 

tych nieprawidłowości Wójt ma prawo wykreślić ten podmiot z rejestru.  

 

 

Przewodniczący Komisji poddał przedłożony projekt chwały pod głosowanie 

Opinia Komisji 

Komisja wyraziła opinię pozytywną do przedłożonego projektu uchwały jednogłośnie – 5 

głosami za.  

 

Ad. 5 

Podczas omawiania pkt 5 porządku obrad tj. głos zabrali: 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy mieszkanie będące przedmiotem 

uchwały umieszczonej w porządku obrad na sesję to mieszkanie mieszczące się w budynku 

Przedszkola. 

 

Wójt udzielił odpowiedzi, że tak.  

 

Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, iż Wójt zawsze mówił, że nie chce doprowadzać do 

współwłasności i zwróciła się z pytaniem, dlaczego mieszkanie ma być sprzedane teraz, kiedy 

wykonano termomodernizację. 

 

Wójt wyraził zdanie, iż część nauczycieli, którzy byli najemcami lokali miała możliwość ich 

wykupienia za niewielkie pieniądze, najemcy przedmiotowego mieszkania od 30 lat są 

nauczycielami w gminie Santok i trudno się dziwić, że chcieliby to mieszkanie mieć na 

własność, jednak decyzja należy do Rady. Wójt wyraził zdanie, iż to mieszkanie należy 

sprzedać tym ludziom, ponieważ na to zasłużyli wieloletnią pracą dla dobra gminy oraz 

dzieci.  

 

Przewodniczący Komisji zwrócił się z pytaniem, czy rozwiązała się kwestia piłko chwytów 

 

Wójt poinformował, iż będzie rozpisany nowy przetarg.  
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Ad. 6 

Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu w związku z wyczerpaniem porządku 

posiedzenia, zamknął o godz. 15
30

 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.  

 

Protokolant         Przewodniczący Komisji  

 

Joanna Krystosik           Damian Kochmański 


