PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury Zdrowia i Sportu
Rady Miejskiej w Nowej Dębie
w dniu 21 lutego 2017 r.
Posiedzenie odbyło się w sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Dębie.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji, osoby zaproszone do udziału oraz przybyli
nauczyciele z terenu miasta i gminy, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do
protokołu. Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący komisji Stanisław Skimina, który
powitał uczestników, a następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Wyrażenie opinii do projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach:
1) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego,
2) określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego
wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w przedszkołach, szkołach i zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Nowa Dęba,
3) określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas
pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Dęba,
punktów przyznawanych za poszczególne z nich oraz dokumentów niezbędnych
do potwierdzenia tych kryteriów,
4) określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Nowa Dęba, przyznanie tym kryteriom liczby punków oraz określenia
dokumentów niezbędnych do potwierdzania spełniania tych kryteriów.
4. Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016.
5. Przyjęcie planu pracy Komisji.
6. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
7. Wnioski i zapytania.
Przedstawiony porządek posiedzenia został jednogłośnie przyjęty przez komisję.
Ad.3.
1) Renata Bal przedstawiła projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Poinformowała, że przygotowanie projektu uchwały poprzedziły konsultacje z dyrektorami
szkół podstawowych oraz gimnazjów w zakresie proponowanego trybu wygaszania
gimnazjum, a także możliwości zapewnienia odpowiednich warunków nauki pozostającym w
szkole uczniom. Następnie poinformowała, że zgodnie z ustawą projekt dostosowania sieci
szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Nowa Dęba
zakłada:
1) Gimnazjum Nr 1 w Nowej Dębie zostaje włączone w struktury Szkoły Podstawowej Nr 2
w Nowej Dębie z klasami gimnazjalnymi,
2) Gimnazjum Nr 2 w Nowej Dębie zostaje włączone w struktury Szkoły Podstawowej Nr 3
w Nowej Dębie z klasami gimnazjalnymi w Zespole Placówek Oświatowych w Nowej Dębie
w skład którego wchodzi: Szkoła Podstawowa Nr 3 i Przedszkole Nr 4,
3) Zespół Szkół w Jadachach w skład którego wchodzi Gimnazjum i Szkoła Podstawowa staje
się Szkołą Podstawową w Jadachach,
4) Zespół Szkół w Chmielowie w skład którego wchodzi Gimnazjum i Szkoła Podstawowa
staje się Szkołą Podstawową w Chmielowie.

Następnie komisja zapoznała się z pismem z 13 lutego 2017 r. nauczycieli i pracowników
obsługi Gimnazjum nr 1 w Nowej Dębie wyrażających swoje stanowisko w sprawie
połączenia ze Szkołą Podstawową Nr 2 w związku z reformą edukacji.
Przewodniczący przytoczył także stanowisko Rady Pedagogicznej SP Nr 2 z 6 lutego br. w
sprawie włączenia G-1 w struktury Gimnazjum Nr 1, po czym otworzył dyskusję;
Kazimierz Wąsik – Prezes Oddz. ZNP oraz Tomasz Zierold – Przewodniczący
Międzyszkolnej Komisji NSZZ „S” powiedzieli, że zajmą stanowisko w sprawie po
otrzymaniu projektu uchwały. Aktualnie w posiedzeniu uczestniczą w charakterze
obserwatorów.
Jacek Szpunar zwrócił się z zapytaniem dotyczącym spotkania z Ministrem Edukacji w
sprawie reformy oświaty i braku uczestnictwa w nim członków komisji.
Burmistrz odpowiedział, że otrzymał zaproszenie dla dwóch osób i w spotkaniu uczestniczył
wspólnie z dyrektorem BOJS.
Dalej J. Szpunar poinformował, że będzie głosował przeciw uchwale, gdyż jej przyjęcie
skutkować będzie zwolnieniami nauczycieli oraz utrata ok.0,5 mln subwencji oświatowej.
Zapytał również czy gmina będzie współpracowała z powiatem w kwestii przejmowania
nauczycieli zagrożonych utratą pracy? Ponadto zwrócił uwagę na zapis w projekcie uchwały
o brzmieniu 8-klasową, a uważa, że winno być 8-letnią.
Dyrektor BOJS odpowiedziała, że po sprawdzeniu poprawności, uwaga radnego zostanie
uwzględniona.
Burmistrz Wiesław Ordon ustosunkowując się do wypowiedzi radnego odpowiedział, że ma
świadomość utraty takiej kwoty subwencji dodał, że w stosunku do 2015 roku, w placówkach
ubyło 132 dzieci. Aktualnie trwają prace nad ustawą o finansowaniu oświaty, która ma wejść
życie jeszcze w bieżącym roku. W kwestii przyjmowania nauczycieli, którym zagraża utrata
pracy bardziej będzie liczył na współpracę z kierownikami jednostek organizacyjnych gminy.
Wszelkie ruchy kadrowe będą uzgadniane na szczeblu gminy. Dodał, iż spodziewa się
pewnych możliwości zarówno dla nauczycieli, jaki i pracowników obsługi. Złożył również
pismo na ręce Starosty w tej sprawie, jednakże odwrotna deklaracja ze strony Starosty nie
wpłynęła.
Jacek Szpunar poruszył również sprawę uporządkowania numeracji szkół.
Renata Bal odpowiedziała, że temat można podjąć po zamknięciu spraw związanych z
wdrażaniem reformy.
Janina Lubera powiedziała, że podziela obawy nauczycieli Gimnazjum Nr 1. W związku z
występującym w ostatnich latach niżem demograficznym, pracę w Zespole Szkół Nr 1 straciła
1/3 kadry. Dodała, że nowe możliwości mogą się pojawić w chwili, gdy do SZ przybędzie IV
klasa.
Stanisław Skimina uważa propozycję włączenia G-1 do SP Nr 2 za dobrą decyzję.
Nauczyciele będą mieli 2 lata na przygotowanie się do nowej sytuacji.
Po zamknięciu dyskusji, projekt uchwały w głosowaniu został pozytywnie przyjęty przez
komisję ( 5 „za”, 1 „przeciw”).
2) Renata Bal przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad
udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym
powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych
w przedszkolach, szkołach i zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Nowa Dęba.
W uzasadnieniu poinformowała, dotychczas te kwestie regulowały uchwały Rady Miejskiej w
Nowej Dębie z dnia 30 czerwca 1999 r. oraz z dnia 10 kwietnia 2003 r. Dodała, że
przedstawiona uchwała reguluje i dostosowuje powyższe zagadnienia w odniesieniu do
nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i zespołach szkół, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Nowa Dęba.
Radny Jacek Szpunar zwrócił się o wyjaśnienie przyczyny zwiększenia wymiaru godzin dla
dyrektorów oraz wicedyrektorów placówek.
Burmistrz odpowiedział, że od czasu poprzednich ustaleń zmieniła się liczba oddziałów w
szkołach oraz spadła liczba dzieci, tym samym uległ zmianie zakres obowiązków. Ponadto
wdrożone zostały systemy informatyczne usprawniające pracę oraz obsługa prawna

placówek. Burmistrz porównał aktualną sytuację do uregulowań obowiązujących w innych
samorządach. W tym okresie ubyło 27 oddziałów, liczba nauczycieli zmniejszyła się o 35 w
związku z czym, zmniejszył się zakres obowiązków. Burmistrz uważa, że jest to racjonalne
podejście do obowiązującego stanu w oświacie.
Stanisław Skimina zapytał, czy burmistrz uwzględnił fakt, że w mniejszych szkołach nie ma
sekretarek i dyrektorzy mają sporo obowiązków biurokratycznych do wypełnienia.
Odpowiadając burmistrz zwrócił uwagę na niską liczbę dzieci w małych szkołach, po czym
zapoznał zebranych z obecną sytuacją we wszystkich mniejszych placówkach tj. w Rozalinie,
Tarnowskiej Woli i Alfredówce w zakresie liczby oddziałów oraz ilości uczęszczających
dzieci.
Jacek Szpunar zawnioskował o pozostawienie dotychczas obowiązującego tygodniowego
wymiaru tych godzin bez zmian.
Kazimierz Wąsik – ZNP zwrócił uwagę, że dyrektorzy którzy będą pełnić funkcje od nowego
roku będą mieć zwiększone pensum. Jest to dodatkowe obciążenie pracą, a zwiększenie
godzin dla dyrektorów odbędzie się z ogólnego bilansu, co w rezultacie ujemnie odbije się na
nauczycielach, dlatego też Zarząd Oddziału negatywnie zaopiniował projekt uchwały.
Tomasz Zierold poinformował, że na podstawie tych samych argumentów Międzyszkolna
Komisja NSZZ „Solidarność” również negatywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Janina Lubera zapytała ile godzin według projektu należy zabrać nauczycielom, aby wypełnić
pensum dyrektorów.
Renata bal odpowiedziała, że 31.
Burmistrz raz jeszcze podkreślił, że sytuacja się radykalnie zmieniła i jest bardzo trudna. W
ostatnich latach zmniejszyła się liczba dzieci o ok. 130, co skutkuje zmniejszeniem subwencji
o ok. 700 tys.zł. Dodał, że samorząd nie likwiduje żadnej szkoły.
Janina Lubera zauważyła, że pomimo spadku liczby dzieci, zadań dyrektorom nie ubyło i
uważa, że wręcz odwrotnie, tych zadań przybywa.
Jacek Szpunar na przykładzie SP Nr 2 stwierdził, że zwiększa się ilość oddziałów, wzrasta
liczba dzieci oraz godzin dydaktycznych.
Ryszard Szafran powiedział, że na dzień dzisiejszy dyrektor dużej szkoły powinien być
menedżerem.
Krzysztof Sałek powiedział, że oczekiwałby, aby nauczyciele mieli stabilną sytuację. Uważa,
że z wprowadzaniem zmian na dzień dzisiejszy należy się powtrzymać. Następnie
zaproponował, aby zapisy pkt. 2 i 3 pozostawić. Natomiast w pkt. 1 komisja wypracowała
wspólne stanowisko:
Lp. Stanowisko
1.

2.

3.

Dyrektor przedszkola, szkoły, zespołu szkół liczącego:
do 3 oddziałów
od 4 do 6 oddziałów
od 7 do 9 oddziałów
od 10 do 12 oddziałów
12 oddziałów i więcej
Wicedyrektor przedszkola, szkoły, zespołu szkół
liczącego:
12 oddziałów i więcej
Kierownik świetlicy szkolnej liczącej:
do 3 oddziałów
4 oddziały i więcej

Tygodniowy obowiązkowy
Burmistrz
Komisja
15
12
8
5
5

12
9
7
5
3

10

7

15
12

15
12

Powyższa propozycja została jednogłośnie ( 6 „za”) przyjęta przez komisję.

3) Dyrektor BOJS przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie określenia kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Nowa Dęba, punktów przyznawanych za poszczególne z nich
oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
Poinformowała, że projekt uchwały reguluje kwestie związane z rekrutacją do klas
pierwszych szkół podstawowych dla dzieci spoza obwodu danej szkoły. Przepisy ustawy z
dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, zobowiązały organ prowadzący do określenia
kryteriów naboru w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej,
jeżeli placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, jak również do przyznania liczby
punktów za dane kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia
spełnienia danego kryterium.
Po wyjaśnieniach, komisja bez uwag pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
4) Renata bal przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących
na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Nowa Dęba, przyznanie tym kryteriom liczby punków
oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania spełniania tych kryteriów.
W uzasadnieniu poinformowała, że w związku z wejściem w życie części przepisów nowej
ustawy - Prawo oświatowe i ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, które
dokonały zmian w wielu ustawach, zachodzi konieczność podjęcia nowej uchwały w
przedmiotowym zakresie. W przedstawionym projekcie uchwały kryteria, dokumenty oraz
liczba punktów są analogiczne jak w uchwale Nr IV/39/2015 Rady Miejskiej w Nowej
Dębie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Nowa Dęba, przyznanie tym kryteriom liczby punków oraz
określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania spełniania tych kryteriów.
Po udzieleniu wyjaśnień, komisja bez uwag pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Ad. 4.
Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016.
Przewodniczący nadmienił, że członkowie komisji mieli możliwość zapoznania się z
Raportem, który zamieszczony został w eSesji. Następnie dokonał analizy Informacji i
podsumował wnioski wynikające z opracowania.
W dyskusji Krzysztof Sałek wskazał dobre wyniki jak i na problemy wynikające z Raportu.
Po krótkiej dyskusji komisja pozytywnie oceniła pracę nauczycieli oraz poziom wyników
nauczania.
Ad. 5.
Kolejnym punktem posiedzenia komisji było przyjęcie planu pracy Komisji. Propozycję
Planu przedstawił Przewodniczący oraz omówił zakres pracy komisji na 2017 rok.
Po zapoznaniu, Plan pracy komisji został przyjęty jednogłośnie.
Komisja bez uwag przyjęła sprawozdanie z prac komisji w 2016 roku.
Ad. 6.
Przewodniczący Stanisław Skimina poinformował, że sporządzone zostały protokoły z
poprzednich posiedzeń komisji, który dostępne są w programie eSesja. Następnie zapytał, czy
są uwagi do protokołów. Uwag nie było.
Protokół z 23 stycznia 2017 r. został przyjęty ( 6 „za”).
Protokół z 1 lutego 2017 r. został przyjęty (6 za”, 1 „wstrzymujący się).
Protokół z 6 lutego 2017 r. został przyjęty (6 „za”, 1 „wstrzymujący się).
Ad. 7.
W wolnych wnioskach komisja omawiała sprawę funkcjonowania gabinetów
stomatologicznych w szkołach. Przewodniczący rozważał sprawę dofinansowania doposażenia
gabinetów zamiast dofinansowania szpitala.
Burmistrz poinformował o obowiązujących zasadach wspierania nowodębskiego szpitala oraz
powiedział, że do sprawy doposażenia gabinetów można podejść ze środków budżetowych.

Ad.8.
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie.

Przewodniczący Komisji
Stanisław Skimina
Protokół sporządziła:
Elżbieta Goclan

