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Protokół Nr 12/2020 
z posiedzenia Komisji Oświaty 

  w dniu 29 stycznia 2020 r. 
 
 Na posiedzeniu Komisji obecni byli Radni – członkowie Komisji oraz zaproszeni 
goście wg załączonej listy obecności. Przewodnicząca Komisji radna Stefania Szyp 
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 11/2019 z posiedzenia Komisji w dniu 11 grudnia został przyjęty   jednogłośnie 
10 głosami „za” – głosowało 10 radnych.  
 
Ad. 3 
Komisja omówiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach,                     
dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny na rok 
2020 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane 
przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, który zaopiniowała jednogłośnie 
pozytywnie.  
Naczelnik Wydziału ED Iwona Flajszok przedstawiła sprawozdanie z wysokości średnich 
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2019 
w szkołach prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny. Dodała,                           
że w 2019 roku udało się uniknąć tzw. wyrównań. Jednak nie wiadomo jak będzie dalej. 
Obecnie nauczyciele mają nadgodziny.  
Z-ca Burmistrza Andrzej Raudner powiedziała, że dzieje się tak dzięki temu, że praca 
Wydziału ED jest doskonale zorganizowana i to są efekty. 
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że jest przeprowadzany nabór do Wydziału ED 
na dwa stanowiska, podziękowała za to, że mimo braków kadrowych zadania Wydziału są 
realizowane.  
Naczelnik ED powiedziała, że dyrektorzy prowadzą przemyślaną kadrową i dzięki temu 
realne środki na dodatkowe zajęcia powodują te nadgodziny. Tam, gdzie jest jeszcze coś 
możliwe do poprawienia, zostanie to zrobione. 
Jeżeli chodzi o nabór, to rzeczywiście sytuacja Wydziału jest trudna. Oprócz niej jest 
jeszcze tylko jeden pracownik samorządowy - inspektor. Czasem nie są w stanie 
realizować zadań dodatkowych. Jesteśmy na początku roku i jest bardzo dużo pracy – 
sprawozdania, rozliczenia, nowe zadania. Po kilkunastu godzinach pracy efektywność 
spada. Mimo, że proces wdrożenia nowego pracownika potrwa, to jest wdzięczna za ten 
nabór.   
Radny Janusz Szołtysek zauważył, że zarobki w administracji są niewiele większe                      
od minimalnej krajowej, a wymagania są wysokie. Należałoby pochylić się nad zarobkami 
dla pracowników samorządowych. 
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Z-ca Burmistrza zgodził się z tym, że zarobki w administracji są żenujące. Jednak żaden 
samorząd za taką sytuację nie jest odpowiedzialny. Wiadomo jaki jest budżet, dochody                  
i wydatki gminy. Do placówek oświatowych dopłacamy 26 mln. zł, a jest to zadanie 
państwa. Subwencja i dotacja nie wystarczają. Niestety jest to problem każdego 
samorządu. 
Radny Janusz Szołtysek powiedział, że dziś o pracownika jest ciężki. Jeżeli nie 
zachęcimy go zarobkiem, stracimy go. 
Z-ca Burmistrza powiedział, że zadań i wydatków mamy coraz więcej, a dochodów coraz 
mniej. Mimo wszystko planowane są podwyżki dla pracownik, jednak nie wiadomo                      
od kiedy. 
 
Ad. 4 
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że skończyły się ferie organizowane prze MOK 
i MOSiR. MOK zorganizował wycieczki, warsztaty, gry i zabawy czy poranki filmowe.                      
W zajęciach wzięło udział 936 osób. Z kolei MOSiR zorganizował wyjazdy na narty, 
półkolonie narciarskie czy zajęcia z piłki nożnej. 
W SP nr 5 odbył się etap rejonowy wojewódzkiego konkursu przedmiotowego                                
z języka polskiego. 
Przedszkole nr 10 zorganizowało w CKE uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka.  
Biblioteka Publiczna nadal prowadzi akcję „Mała książka, wielki człowiek”. 
Radny Gabriel Breguła zapytał czy jest zainteresowanie w związku z 6 edycją zielonej 
pracowni. 
Naczelnik ED powiedziała, że nie było w tej kwestii żadnych sygnałów od dyrektorów. 
Radny Gabriel Breguła zapytał o zajęcia z języka niemieckiego jako języka mniejszości 
narodowej. 
Naczelnik ED przedstawiła zestawienie w jakiej szkole ilu uczniów na te zajęcia 
uczęszcza. Powiedziała, że w tym przypadku wystarczy oświadczenie woli rodziców.                  
W większość szkól są to 3h tygodniowo dla każdej z grup. W stosunku do zeszłego roku 
mamy tu znaczne zwiększenie  ilości uczniów. Dla rodziców jest to  dodatkowa możliwość 
nauki języka obcego w małych grupach. 
Radny Waldemar Mitura zapytał o powierzenie stanowiska dyrektora w Przedszkolu Nr 3. 
Z-ca Burmistrza powiedział, że już to nastąpiło, za zgodą kuratora od 1 lutego stanowisko 
to obejmie Pani Joanna Wieczorek. 
Radna Izabela Rajca zapytała co dalej dzieje się z wnioskiem o dotacje dla żłobków                        
i klubów malucha. 
Z-ca Burmistrza powiedział, że wniosek został podjęty, a teraz będą odpowiednie 
działania.  
 
Radny Marcin Stempniak zwrócił uwagę na fakt, iż na Komisji Oświaty powinny być 
podejmowane tematy oświatowe o wymiarze lokalnym. Jest wiele problemów, o których 
musimy rozmawiać, a my tylko mówimy o kwestiach finansowych. Musimy rozmawiać                   
z rodzicami, z osobami ze środowiska. Musimy pochylić się także nad strategią, która 
obowiązuje ostatni rok.  
 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała:        
Sylwia Gruszkiewicz     Przewodnicząca Komisji  

           Radna Stefania Szyp 


