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Protokół Nr  2/14 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu  

Rady Powiatu w Pleszewie 

w dniu 29 grudnia 2014 r., o godz. 13:30  

  w siedzibie Starostwa Powiatowego,   przy ul. Poznańskiej 79 w Pleszewie,  

w sali nr 107. 

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji  oraz zaproszeni goście według załączonej 

listy obecności (zał. nr 1 prot). 

 

Ad I. 

Powitanie i stwierdzenie quorum 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty (...), Zenon Lisiak otworzył  II posiedzenie komisji,  

powitał zebranych oraz stwierdził quorum. W posiedzeniu    uczestniczy  3 członków  

komisji, spóźnienie na obrady zgłosili członkowie komisji: Renata Reszel, Mirosław  

Kuberka.  

 

Ad. II 

Przyjęcie porządku  obrad  

 

Komisja, przez aklamację, przyjęła do realizacji  porządek obrad stanowiący zał. nr  2 prot. 

Uwag  nie zgłoszono.  

 

Ad.1. 

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia 

 

Komisja,  w głosowaniu (jednogłośnie, 3 głosy „za”),  przyjęła protokół nr 1/14 z posiedzenia  

w dniu 1 grudnia 2014 r.  (uwag nie wniesiono). 

 

W dalszej  części obrad uczestniczą członkowie komisji: Renata Reszel, Mirosław  Kuberka.  

 

Ad. 2.  

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie:  

a) ustalenia  regulaminu  określającego wysokość oraz szczegółowe warunki  przyznawania  

nauczycielom  dodatków:  motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz  niektórych  

innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku  pracy, szczegółowy sposób 

obliczania  wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny   doraźnych  zastępstw,  a 

także  wysokość  i szczegółowe  zasady  przyznawania  i wypłacania  dodatku   

mieszkaniowego (zał. nr 3 prot.),  

 

Przewodniczący Komisji Oświaty (...), Zenon Lisiak – poinformował, że przedmiotowy 

projekt  regulaminu (zał. nr 3 prot.) został  uzgodniony   ze związkami zawodowymi 

nauczycieli. Poprosił naczelnika wydziału oświaty (...) o omówienie zapisu  § 7 ust. 3 

regulaminu.  

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, Sławomir Sobczyk -    wyjaśnił, że  zapis  

określa również dolną granicę dodatku motywacyjnego. W momencie przyznania  

nauczycielowi  dodatku motywacyjnego  nie będzie on  niższy   niż  5% wynagrodzenia  

nauczyciela stażysty. Dodatek nie jest obligatoryjny.  Taki zapis ma zapewnić właściwy 

wymiar dodatku motywacyjnego. Taki zapis  funkcjonuje już od kilku lat.  
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Członek Komisji Oświaty (...), Andrzej Madaliński – zapytał, czy wysokość dodatku 

motywacyjnego dla zastępcy dyrektora,  w sytuacji gdzie dyrektorowi dodatek przyznaje  

Zarząd Powiatu, nie grozi sytuacją, w której  zastępca  dyrektora otrzyma wyższy dodatek od  

dyrektora.  Zarząd obniżył dodatki dla dyrektorów.  

 

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, Sławomir Sobczyk -  poinformował, że  

Zarząd przyznał dodatki motywacyjnie dla dyrektorów na pół roku. Obecnie  jest to  do  

końca lutego 2015 r.   Zarząd podejmuje decyzje w zakresie dodatków motywacyjnych 

dyrektorów, natomiast wysokość dodatków motywacyjnych wicedyrektorów   ustala dyrektor.   

 

Przewodniczący Komisji Oświaty (...), Zenon Lisiak –poprosił naczelnika wydziału 

oświaty (...) o omówienie zapisu  § 7 ust.7 regulaminu.  Zapytał, czy należy  rozumieć, że 

dodatek  motywacyjny  przysługuje  każdemu nauczycielowi   po powrocie  z urlopu dla 

poratowania zdrowia.  

 

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, Sławomir Sobczyk -  wyjaśnił, że nie jest  

to obligatoryjne, ale dyrektor może również w tym przypadku nauczycielowi przyznać  

dodatek motywacyjny.  

 

Przewodniczący Komisji Oświaty (...), Zenon Lisiak –poprosił naczelnika wydziału 

oświaty (...) o omówienie zapisu § 10 ust. 2 pkt. 6 regulaminu.   

 

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, Sławomir Sobczyk -  wyjaśnił, że w 

związku z uruchomieniem gimnazjum dwujęzycznego konieczne jest uwzględnienie 

dodatków za trudne warunki pracy dla nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne  w 

szkołach,  w których są prowadzone  zajęcia dwujęzyczne oraz dla nauczycieli  języka obcego 

w   oddziałach  dwujęzycznych.  Dodatek  ten  ustalono na poziomie  5% wynagrodzenia 

nauczyciela stażysty.  

 

Przewodniczący Komisji Oświaty (...), Zenon Lisiak – zapytał, czy   rozważano możliwość    

dla uczniów   gimnazjum dwujęzycznego kontynuowania nauki  w  dwujęzycznym  liceum 

ogólnokształcącym. Taka oferta może mieć pozytywny wpływ na wyniki naboru.  

 

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, Sławomir Sobczyk -  poinformował, że  w 

tym zakresie nie zapadła decyzja. Kontynuacja wydaje się zasadna.  Kwestia  ta zostanie   

rozpatrzona przy   tworzeniu oferty edukacyjnej na rok szkolny 2015/16. Zaznaczył, że  

problem  może stanowić  różnica w poziomie opanowania języka wśród uczniów. Ponieważ 

nie można wprowadzić kryterium, że uczeń musi być absolwentem gimnazjum 

dwujęzycznego. Roczna stawka na ucznia w klasie dwujęzycznej  jest wyższa o 1300 zł. 

Różnica w poziomie umiejętności językowych może spowodować konieczność podziałów na 

grupy, co  podniesie koszty  funkcjonowania oddziału.  

 

Wicestarosta  Pleszewski, Eugeniusz Małecki – wskazał, że  można  umieścić  w ofercie, a 

uruchomienie będzie zależało  od naboru. 

 

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, Sławomir Sobczyk -  wskazał, że  jak 

wynika z przeprowadzonych badań, uczniowie przy  wyborze szkoły  ponadgimnazjalnej  

często kierują się takimi kryteriami, jak: łatwość  dojazdu,  atmosfera  w szkole. Brakuje 

proorientacji zawodowej i badania  przydatności zawodowej.  
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Członek Komisji Oświaty (...), Andrzej Madaliński –  poprosił o podanie liczby  

nauczycieli, którzy  pobierają  dodatek   z tytułu prowadzenia zajęć w klasie dwujęzycznej.  

 

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, Sławomir Sobczyk -  wyjaśnił, że są to  

cząstki etatu u różnych  nauczycieli.  

 

Przewodniczący Komisji Oświaty (...), Zenon Lisiak – przedstawił wniosek   komisji w 

sprawie  zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie ustalenia  

regulaminu  określającego wysokość oraz szczegółowe warunki  przyznawania  nauczycielom  

dodatków:  motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz  niektórych  innych 

składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku  pracy, szczegółowy sposób obliczania  

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny   doraźnych  zastępstw,  a także  

wysokość  i szczegółowe  zasady  przyznawania  i wypłacania  dodatku   mieszkaniowego  w 

brzmieniu stanowiącym zał. nr 4 prot. 

 

Komisja w głosowaniu,  jednogłośnie (5 głosów „za”), przyjęła wniosek   w sprawie  

zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie ustalenia  regulaminu  

określającego wysokość oraz szczegółowe warunki  przyznawania  nauczycielom  dodatków:  

motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz  niektórych  innych składników 

wynagrodzenia wynikających ze stosunku  pracy, szczegółowy sposób obliczania  

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny   doraźnych  zastępstw,  a także  

wysokość  i szczegółowe  zasady  przyznawania  i wypłacania  dodatku   mieszkaniowego  w 

brzmieniu stanowiącym zał. nr 4 prot. 

 

b) przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pleszewskiego  z organizacjami   

pozarządowymi  oraz  podmiotami   wymienionymi  w art.  3  ust. 3  Ustawy  o działalności   

pożytku  publicznego i o wolontariacie na rok 2015” (zał. nr 5 prot.), 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty (...), Zenon Lisiak -  zapytał,  czy   wysokość   ogólnej 

kwoty  środków  przeznaczonej  na przedmiotowy program, tj.  82.500 zł  jest wystarczająca 

oraz jakie kwoty na ten cel przeznaczano w poprzednich latach. 

 

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, Sławomir Sobczyk -  wyjaśnił, że  kwota  

ta  od dwóch lat  jest  wyższa ponieważ program obejmuje też zadania z   zakresu   wspierania 

osób  starszych  i obłożnie  chorych.  

 

Wicestarosta  Pleszewski, Eugeniusz Małecki -   wysokość  środków  jest  zgodna  z  

projektem budżetu na  2015 rok.  Zakłada się szeroką współpracę.   Przyznanie  środków  

zależne jest  od oceny współpracy. Organizacje    pozarządowe   nie zgłosiły  uwag  do  

programu.  Program   funkcjonuje już od  kilku  lat. Jest  to sprawdzone rozwiązanie. 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty (...), Zenon Lisiak -  ocenił  pozytywnie wprowadzony w 

roku 2014 warunek finansowego wkładu  własnego organizacji pozarządowych ubiegających 

się o dotację.  

 

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, Sławomir Sobczyk -  uzasadnił, że  

wcześniejsze rozwiązanie  dopuszczające możliwość wykazania przez organizacje 

pozarządowe jedynie  wkładu własnego niefinansowego,  powodowało  zawyżoną wysokość  

wnioskowanej dotacji w oparciu  o zbyt wysoko  wyceniony wkład własny.   
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Przewodniczący Komisji Oświaty (...), Zenon Lisiak – przedstawił wniosek   komisji w 

sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pleszewskiego  z organizacjami   

pozarządowymi  oraz  podmiotami   wymienionymi  w art.  3  ust. 3  Ustawy  o działalności   

pożytku  publicznego i o wolontariacie na rok 2015”, w brzmieniu stanowiącym zał. nr  6 

prot.  

 

Komisja w głosowaniu,  jednogłośnie (5 głosów „za”), przyjęła wniosek w sprawie  

zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie przyjęcia „Rocznego 

Programu Współpracy Powiatu Pleszewskiego  z organizacjami   pozarządowymi  oraz  

podmiotami   wymienionymi  w art.  3  ust. 3  Ustawy  o działalności   pożytku  publicznego i 

o wolontariacie na rok 2015”, w brzmieniu stanowiącym zał. nr  6 prot. 

 

Ad. 3. 

Wolne głosy i wnioski  

 

Przewodniczący Komisji Oświaty (...), Zenon Lisiak -  zaproponował termin kolejnego 

posiedzenia  na 12 stycznia 2015 r., godz.  13:30. Poprosił  Wicestarostę Pleszewskiego, 

Eugeniusza Małeckiego o przekazanie sugestii dotyczących tematów, którymi  powinna   

zająć się w  roku 2015  komisja oświaty, kultury  i sportu.  

 

Wicestarosta  Pleszewski, Eugeniusz Małecki -   wskazał, że zasadne  jest    zorganizowanie 

wyjazdowego posiedzenia  komisji w LiG w Pleszewie w związku z trwającym remontem 

budynku szkoły. Poinformował, że uczestniczył  w posiedzeniu  tzw. rady  budowy.   Jest  

postęp  w prowadzonych pracach.   Część klas i korytarzy  jest pomalowana. Nowym 

problemem jest kwestia   wymiany list  przypodłogowych.   Zarząd  przeznaczył na ten cel 

kolejne  20 tys. zł.  Termin  zakończenia umowy przypada na koniec lutego 2015 r.   

Przeprowadzka  do  wyremontowanego budynku  ma nastąpić podczas ferii zimowych. 

Prowadzone są  rozmowy  z CKiW OHP w Pleszewie   dotyczące  wynajmu  pomieszczeń w 

przypadku przedłużenia się remontu.  Problem  nadal stanowią    zawilgocone pomieszczenia    

znajdujące się w piwnicy  budynku.   

 

Członek  komisji oświaty(...),  Renata Reszel  -  zapytała,  czy  została  już  wykonana  sieć 

internetowa ,  o którą  wcześniej  wnioskowała  szkoła oraz jak rozwiązano kwestię renowacji  

drzwi.  

 

Wicestarosta  Pleszewski, Eugeniusz Małecki -  poinformował, że sieć internetowa  została  

wykonana w ramach  300 tys. zł  środków  dodatkowych przeznaczonych  w budżecie 2014 r.  

na   remont szkoły. Kwestia   remontu  drzwi,  poręczy   wymaga  uzgodnień z Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków.   Przesłano pisma ponaglające   w tej sprawie. Nadal nie ma  

decyzji Konserwatora  w tym zakresie. 

 

Od.  godz.   14:05   w obradach  nie uczestniczy  członek  komisji  Mirosław  Kuberka.  W 

obradach  uczestniczy   4  członków  komisji.  

 

Wicestarosta  Pleszewski, Eugeniusz Małecki - poinformował, że problemem  zgłaszanym  

przez  dyrektor szkoły  jest  kwestia wyeksploatowanego wyposażenia klas, które może nie   

wytrzymać kolejnej przeprowadzki.  

 

Członek  komisji oświaty(...),  Renata Reszel  -   zgłosiła problem wycofania z  dniem  1 
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stycznia 2015  r. części  kursów  autobusów  przez PKS . Problem    dotyczy   najbardziej  

uczniów  z Gizałek. Zmieniono też lokalizację przystanków. Liczba kursów jest  zbyt mała, 

aby  zabezpieczyć  dojazd do  szkoły i powrót. Wskazała, że  uczniowie  z tej gminy mają  

lepsze połączenia z  Jarocinem i innymi  miejscowościami, co może być decydujące  przy  

wyborze szkoły.  

 

Wicestarosta  Pleszewski, Eugeniusz Małecki -  wskazał, że informacja  w tym zakresie  

trafiła do Powiatu  zbyt późno. Pozostało niewiele czasu, aby podjąć działania.  Zarząd  

zajmował się  tą sprawą. PKS  oczekuje  dofinansowania do kursów  w kwocie  600 tys. zł.  

Zarząd zalecił zamieszczenie informacji nt. zmiany kursów  w Internecie oraz prasie lokalnej.   

Zwrócono się także   do gmin  o   publikację  tych informacji.    

 

Członek  komisji oświaty(...),  Renata Reszel  - zwróciła uwagę, że  są osoby, które nie 

korzystają z mediów. Zasadna  byłaby  kurenda   w gminach. Z problemem spotkają się 

uczniowie   po  świątecznej przerwie.  

 

Wicestarosta  Pleszewski, Eugeniusz Małecki - poinformował, że wszystkie kursy PKS 

zastąpione zostaną przez kursy obsługiwane przez  firmę   Geadig.   Podkreślił, że Powiat  nie 

jest zobowiązany do opracowania planu  transportu  zbiorowego. Transport zbiorowy  jest 

zadaniem  własnym  gminy.   Planowane jest w  przedmiotowej sprawie  spotkanie  z 

Burmistrzami i Wójtami Gmin Powiatu.   Powiat  jest  zainteresowany   sprawną komunikacją 

z Pleszewem. 

 

Członek  komisji oświaty (...), Andrzej Madaliński -  wskazał na zasadność  zobligowania 

dyrektorów szkół  do  zamieszczenia informacji  o  zmianie   kursów PKS.  

 

 

Ad. III 

Zakończenie posiedzenia 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Oświaty (...), Zenon Lisiak  o 

godz. 14:15 zakończył posiedzenie komisji w dniu 29 grudnia 2014 r.  

 

 

 

Protokołowała:     Przewodniczący Komisji 

/-/       /-/ 

 

Dorota Drosdowska                                                  Zenon Lisiak                                                                     

 

 

Załączniki:  

Nr 1 – lista obecności, 

Nr 2 – porządek obrad, 

Nr 3 – projekt uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie ustalenia  regulaminu  

określającego wysokość oraz szczegółowe warunki  przyznawania  nauczycielom  dodatków:  

motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz  niektórych  innych składników 

wynagrodzenia wynikających ze stosunku  pracy, szczegółowy sposób obliczania  

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny   doraźnych  zastępstw,  a także  

wysokość  i szczegółowe  zasady  przyznawania  i wypłacania  dodatku   mieszkaniowego, 
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Nr 4 - wniosek   w sprawie  zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w 

sprawie ustalenia  regulaminu  określającego wysokość oraz szczegółowe warunki  

przyznawania  nauczycielom  dodatków:  motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy 

oraz  niektórych  innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku  pracy, 

szczegółowy sposób obliczania  wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny    

doraźnych  zastępstw,  a także  wysokość  i szczegółowe  zasady  przyznawania  i wypłacania  

dodatku   mieszkaniowego  w brzmieniu stanowiącym, 

Nr 5 - projekt uchwały Rady Powiatu w Pleszewie przyjęcia „Rocznego Programu 

Współpracy Powiatu Pleszewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami   

wymienionymi w art. 3 ust. 3  Ustawy  o działalności   pożytku  publicznego i o wolontariacie 

na rok 2015”, 

Nr – 6 wniosek w sprawie  zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w 

sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pleszewskiego  z organizacjami   

pozarządowymi  oraz  podmiotami   wymienionymi  w art.  3  ust. 3  Ustawy  o działalności   

pożytku  publicznego i o wolontariacie na rok 2015”. 

 

 

 


