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Protokół Nr 14/2020 
z posiedzenia Komisji Oświaty 

  w dniu 27 maja 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 9 radnych. 
 
Ad. 2  
Protokół Nr 13/2020 z posiedzenia Komisji w dniu 26 lutego został przyjęty 1 głosem 
„wstrzymującym” i 9 głosami „za” – głosowało 9 radnych.  
 
Ad. 3 
W materiałach na sesję nie było branżowych projektów uchwał. Do pozostałych 
materiałów zawartych w porządku sesji Komisja nie zgłosiła uwag.  
 
Ad. 4 
Przewodnicząca Komisji przedstawiła informacje nt. programu Polska Cyfrowa, dzięki 
któremu można było pozyskać środki zewnętrzne na zakup sprzętu do zdalnego 
nauczania. 
Z-ca Burmistrza Andrzej Raudner powiedział, że wpłynęła już pierwsza transza,                      
za którą kupiliśmy 50 laptopów, które zostały już wypożyczone uczniom. W drugiej turze 
pozyskaliśmy 118 tys. zł i z tych środków zakupimy 56 komputerów. Szkoły zgłosiły 
zapotrzebowanie na 205 laptopów.  
Radny Gabriel Breguła zapytał wg jakiego klucza nastąpił rozdział laptopów. 
Z-ca Burmistrza powiedział, że dyrektorzy zrobili analizę wewnętrzną i zgłosili 
zapotrzebowanie. Zapotrzebowanie było na 205 komputerów, do dyspozycji mieliśmy                       
48 co daje 23,8% i wg tego wskaźnika rozdysponowaliśmy je na szkoły.   
Radny Marcin Stempniak zapytał ilu uczniów nadal jest wykluczonych cyfrowo. 
Z-ca Burmistrza powiedział, że nie ma dzieci wykluczonych całkowicie, w skrajnych 
przypadkach uczniowie komunikują się za pomocą komórek. Nawet w szkole specjalnej 
uczniowie sobie radzą. 
Radny Marcin Stempniak zapytał czy w związku z zawieszeniem zajęć w placówkach są 
z tego tytułu oszczędności?  
Z-ca Burmistrza powiedział, że trzeba by to policzyć. Na pewno są jakieś oszczędności, 
ale szkoły także nie przynoszą dochodów. Mniej więcej wyrównuje się to. Koszty stałe                   
tj. media nie są wielkie, są to dziesiątki tysięcy, a nie setki. 
Radna Izabela Rajca zapytała o zwolnienia w placówkach oświatowych dot. obsługi                          
i administracji. 
Z-ca Burmistrza powiedział, że takie działania są podejmowane. Masowych zwolnień nie 
ma. Tyczy się to okrajania etatów, utrata pracy dot. jednej osoby. 
Radna Izabela Rajca zapytała czy ma to związek z koronawirusem. 
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Z-ca Burmistrza powiedział, że nie. Jest to racjonalizowanie wydatkowanych środków                     
i ma związek z likwidacją gimnazjów. 
Radna Izabela Rajca powiedziała, że rozmawiała z innymi włodarzami i także wg nich 
zwalnianie ludzi to jest ostateczność. 
Z-ca Burmistrza powiedział, że zgadza się z tym, ale jesteśmy w takim miejscu, że boi 
się, że czekają nas ciężkie czasy. 
Radny Gabriel Breguła powiedział, że pomoc w przedszkolach ma dziwnie podzielone 
etaty, dzielą się one nawet na minuty. 
Z-ca Burmistrza powiedział, że to dyrektorzy placówek ustalają wymiar etatu. Może w tym 
przypadku dyrektorka poszła za daleko, jednak na pewno porusza się w granicach prawa.  
Radna Izabela Rajca zaproponowała wniosek, aby Burmistrz przemyślał jeszcze kwestię 
ograniczania etatów. 
Z-ca Burmistrza powiedział, że jest to wniosek na Komisję Budżetu i tam należy to 
przedyskutować. Czasem nie mamy wyjścia i pewne rzeczy musimy robić. 
Radny Janusz Szołtysek zapytał kiedy ruszą dotacje do przedszkoli prywatnych. Z tego 
co wie na dziś takie przedszkole jako jedyne w naszej gminie wznowiło swoją działalność. 
Zapytał ilu rodziców się zadeklarowało, że chce posłać teraz dziecko do przedszkola. 
Może należałoby przeanalizować otwarcie jednego przedszkola na zasadzie dyżuru. 
Z-ca Burmistrza powiedział, że nie otworzy żadnego przedszkola ze względu na 
pandemię. Taka jest też rekomendacja sanepidu. I wątpi, aby prywatnej placówce Sanepid 
przyznał inną rekomendację. W pierwszej analizie 47 osób wyraziło chęć posłania dziecka 
do przedszkola, w drugiej było ich 30.  
Radny Marek Szczech zapytał czy możemy z tarczy antykryzysowej pozyskać jakieś 
postojowe . 
Z-ca Burmistrza powiedział, że jest to pytanie do skarbnika. 
Na koniec Radna Izabela Rajca przytoczyła karygodny wpis w mediach 
społecznościowych jednej z dyrektorek placówki oświatowej. Zapytała czy takie 
zachowanie  wypada osobie publicznej, poprosiła aby zwrócić tej osobie uwagę.  
Z-ca Burmistrza powiedział, że ubolewa nad takim zachowaniem. Zdarzyło mu się już 
upomnieć ustnie czy pisemnie dyrektora, jednak nic to nie dało. Nie jest to jednak 
podstawa do pozbawienia dyrektora stanowiska. 
 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
 
Protokołowała:        
Sylwia Gruszkiewicz      

           Przewodnicząca Komisji  

           Radna Stefania Szyp 


