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 Protokół Nr 6/2019 
z posiedzenia Komisji Oświaty 

  w dniu 29 maja 2019 r. 
 
 Na posiedzeniu Komisji obecni byli Radni – członkowie Komisji oraz 
zaproszeni goście wg załączonej listy obecności. Obrady prowadziła radna Stefania 
Szyp – Przewodnicząca Komisji, która powitała wszystkich zebranych i przedstawiła 
następujący porządek obrad:  
 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
4. Sprawy bieżące. 

 
Ad. 1 
Porządek obrad został przyjęty „jednogłośnie” – głosowało 10 radnych. 
 
Ad. 2  
Protokół Nr 5/2019 z posiedzenia Komisji w dniu 25 kwietnia został przyjęty   
jednogłośnie 10 głosami „za” – głosowało 10 radnych.  
 
Ad. 3 
Komisja omówiła projekt uchwały w sprawie nadania imienia Przedszkolu w Bełku, 
które zaopiniowała pozytywnie. 
Dyrektor Przedszkola Stefania Baluch omówiła przeprowadzoną procedurę  
związaną z wyborem i nadaniem imienia Przedszkolu. Poinformowała, że na                        
20 września zaplanowana jest uroczystość związana z nadaniem imienia.  
Przewodniczący RM zapytał ile oddziałów ma przedszkole. 
Dyrektor Przedszkola odpowiedziała, że pięć. Dodała, że jest tam luksus, duże sale 
i obszerne korytarze, które są wykorzystywane doi zabaw i gimnastyki. Mają dużo 
sprzętu sportowego. 
Radna Jolanta Szejka poinformowała, że przedszkole odniosło sukces w Śląskim 
Śpiewaniu i laureaci pojadą na finał do Koszęcina. 
Dyrektor Przedszkola dodała, że w finale weźmie udział 4 solistów, 1 duet                             
i 1 zespół.  
 
Ad 4.  
Radny Janusz Szołtysek zapytał czy są u nas nauczyciele, którzy nabędą prawa 
emerytalne i będą pobierać emerytury, a do tego będą mieli godziny. Ma on 
informacje, że będą tacy, którzy przejdą na emeryturę i dalej będą uczyć, a jest 
powiedziane, że 7 nauczycieli jest do zwolnienia.  
Iwona Flajszok Naczelnik Wydziału ED powiedziała, że na dzień 31.12.2018 r. 
uprawnienia emerytalne nabyło 11 nauczycieli. W 2019 będzie ich jeszcze 5. Jednak 
nikt z uprawnienia emerytalnego nie skorzysta i wszyscy będą dalej uczyć. Może się 
jednak zdarzyć taka sytuacja np. ze względu na kwalifikacje.  
Radny Artur Szwed zauważył, że mamy tu do czynienia z dwiema sytuacjami. 
Chodzi tu o osoby, które nabędą prawa emerytalne ale będą dalej uczyć i takie, które 
na emeryturę odejdą, ale dalej będą pracować. 
Iwona Flajszok powiedziała, że nauczyciele z uprawnieniami emerytalnymi, którzy                         
z prawa do emerytury nie skorzystali, to są nauczyciele z dużym stażem i zatrudnieni 
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przez mianowanie, dlatego mają pierwszeństwo zatrudnienia z Karty Nauczyciela                    
i dla nich trzeba znaleźć godziny.  
Radny Janusz Szołtysek zapytał czy dyrektorzy w gminie konsultują miedzy sobą 
informacje na temat etatów, godzin i kwalifikacji. 
Iwona Flajszok powiedziała, że powiadamiają oni o tym Wydział Edukacji, wtedy       
jest przekazywana informacja do reszty dyrektorów i godziny są zapełniane 
nauczycielom. Jeżeli chodzi o nauczycieli do zwolnienia, to sytuacja wygląda tak,                   
że 7 mianowanych nie ma pełnego wymiaru godzin. W związku z tym do 31 maja 
muszą dostać informację, że rozwiązuje się z nimi stosunek pracy, ale w piśmie 
będzie także informacja na temat możliwości zmniejszenia etatu lub przejścia w stan 
nieczynny. 
Radny Janusz Szołtysek poprosił, aby się sytuacji przyjrzeć. 
Z-ca Burmistrza Andrzej Raudner powiedział, że czasem zdarzają się jakieś 
przypadki, że dyrektor nie zachowuje się tak jak powinien, ale wtedy reagujemy. 
Rozumie obawy, ale nie może zagwarantować, że takich przypadków nie będzie. 
Jednak staramy się je wyłapywać.  
Radna Izabela Rajca zapytała czy sprawa łączenia klas jest już na 100% 
przesądzona. 
Z-ca Burmistrza Andrzej Raudner powiedział, że wszystkie arkusze organizacyjne 
uzyskały pozytywną opinię Kuratora Oświaty. 
Radny Gabriel Breguła zapytał ile środków nie zostało wypłaconych nauczycielom 
w związku ze strajkiem 
Dyrektor ZEAS Barbara Pifczyk powiedziała, że w różnych jednostkach wyglądało 
to różnie. Ogółem kwota to 530 tys. zł. 
Radny Gabriel Breguła zapytał na co zostanie to przeznaczone. Może przeznaczyć 
te środki na remonty szkół. 
Z-ca Burmistrza powiedział, że pieniądze te zostały w budżetach szkół. Zobaczymy 
jak zostaną one rozdysponowane.  
Dyrektor ZEAS powiedziała, że aktualnie jest wniosek do budżetu o dodatkowe 
środki w wysokości 350 tys. zł właśnie na remonty w placówkach oświatowych. 
Z-ca Burmistrza powiedział, że wniosek poprzedzony był analizą potrzeb                                
i możliwości, po protokołach pokontrolnych. I na tej podstawie będziemy decydować. 
Radny Stanisław Breza zapytał czy rzeczywiście przepisy zmieniły się tak,                           
że dyrektor szkoły nie może mieć lekcji w swojej szkole. Na jakich warunkach 
dyrektorzy zatrudniani są w innych szkołach.  
Iwona Flajszok powiedziała, że chodzi tu o nadgodziny. Dyrektor Może je mieć, 
jeżeli wynika to z ramowego planu nauczania. Jeżeli zatrudniamy nauczyciela 
pozyskanego z innej jednostki, to na podstawie dodatkowej umowy.  
Rany Marek Szczech zapytał czy jeżeli nauczyciele nie dostali wynagrodzenia za 
strajk, to zostanie obniżona średnia z art. 30 a i będziemy musieli wypłacić im 
wyrównania. 
Dyrektor ZEAS powiedziała, że może się tak wydarzyć. Składają  się na to różne 
czynniki. Jeżeli ktoś ma czysty etat, to wypłacamy mu wyrównanie. Na dziś nie wie 
czy za strajk obniży się średnia etatu. 
Radny Gabriel Breguła zapytał czy dodatek wiejski wlicza się w średnią. 
Dyrektor ZEAS powiedziała, że nie, ponieważ jest to dodatek specjalny. 
 
Iwona Flajszok omówiła przebieg rekrutacji do przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych w naszej gminie. Powiedziała, że jest to 
już proces zakończony i każdy rodzić 128 dzieci niezakwalifikowanych do wybranego 
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przedszkola, dostał ofertę miejsca w innym przedszkolu. Z oferty tej nie skorzystało 
38 rodziców, 90 ofertę przyjęło. Nie będzie już rekrutacji uzupełniającej. Mamy 
zabezpieczone pojedyncze miejsca w przedszkolach na potrzeby dzieci 
sześcioletnich m.in. ze względu na zmianę miejsca zamieszkania. 
Radny Marcin Stempniak zapytał czy nabór elektroniczny się sprawdził i czy jest 
efektywny. 
Iwona Flajszok powiedziała, że ułatwił on wgląd do wszystkich kwalifikowanych do 
przedszkoli jednocześnie. Dał nam dostęp do preferencji, powiązań rodzinnych 
dzieci, bieżącej informacji zwrotnej czy rodzic przyjął ofertę czy nie. Jest to narzędzie 
bardzo pomocne. Ułatwiło ono komunikację z rodzicami. Koszt tego systemu to                   
10 tys. zł w skali roku. 
 
Następnie Przewodnicząca Komisji poprosiła Przewodniczącego Komisji Zdrowia 
radnego Marka Szczecha o przedstawienie sprawozdania z objazdu boisk 
przyszkolnych. 
Radny Marek Szczech odczytał sprawozdanie. Dodał, że w planie jest objazd boisk 
sportowych gminnych. 
Przewodnicząca Komisji zauważyła, że teraz trzeba dokonać analizy i wybrać 
priorytety. 
Radny Marek Szczech powiedział, że kolejny krok to opracowanie kosztów,                                 
rozpoczęcie dyskusji i wypracowanie listy.  
Komisja podjęła wniosek o umożliwienie członkom Komisji Oświaty uczestniczenia 
w procesie określenia priorytetów budowy boisk przyszkolnych.  
 
 
 
 
 
 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała:        
Sylwia Gruszkiewicz      

 

Przewodnicząca Komisji      

   Radna Stefania Szyp 


