
PROTOKÓŁ
z Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

z dnia 20 października 2017 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Członkowie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu – lista obecności w załączniku,
Sekretarz Miasta i Gminy Dolsk  - Lilianna Lenarczyk – Żurczak,
Pracownik Referatu Obywatelskiego  -  Beata Ciachowska,
Protokolant – Agnieszka Bąk.

Komisja spotkała się w związku z omówieniem  kolejnego tematu zgodnie
z uchwalonym harmonogramem prac :

· Działalność Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Dolsk,
· Wysłuchanie informacji na temat przyznanych stypendiów naukowych

i sportowych
Przewodniczący Komisji Jacek Woroch przywitał zebrane osoby i  wniósł

o rozszerzenie tematu spotkania o punkt dotyczący wynagradzania, w postaci nagród i premii
pracowników obsługi zatrudnionych w szkołach.

Przystąpiono do wysłuchania informacji o przyznanych stypendiach naukowych
i sportowych, które przedstawił pracownik RSO Beata Ciachowska.
W dniu 28 lipca 2017 roku odbyło się uroczyste rozdanie stypendiów naukowych
i sportowych, których w tym roku zostało przyznanych w sumie 22, z czego 16  naukowych
oraz 6 sportowych.

Stypendia naukowe przyznawane są raz w roku, zgodnie z regulaminem mogą z nich
korzystać uczniowie szkół podstawowych, uczniowie gimnazjum oraz uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych.
By móc ubiegać się o stypendium uczeń musi spełnić przynajmniej jedno z kryteriów
zapisanych w Uchwale Nr XII/62/15 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 października 2015
roku w sprawie uchwalenia „Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych
uczniów” oraz określenia zasad i trybu przyznawania stypendium dla uczniów szczególnie
uzdolnionych:
-         osiągnąć średnią ocen nie niższą niż 5,5 w szkole podstawowej lub 5,3 w gimnazjum

i szkole ponadgimnazjalnej oraz otrzymać wzorową ocenę z zachowania,
-         być laureatem wojewódzkiego konkursu przedmiotowego,
-         być finalistą ogólnopolskiego konkursu przedmiotowego ,
-         zdobyć I-X miejsce w zawodach sportowych lub przeglądach artystycznych szczebla

krajowego lub międzynarodowego,
-         zdobyć I-III miejsce w zawodach sportowych lub przeglądach artystycznych szczebla
wojewódzkiego.
Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć dyrektor szkoły, rodzic lub sam
zainteresowany jeżeli osiągnął 18 rok życia. W tym roku wpłynęło ze szkoły podstawowej
w Dolsku 6 wniosków, ze szkoły podstawowej w Masłowie 5 wniosków co dało sumę 11
wniosków, a zgodnie z regulaminem komisja mogła przyznać 8 stypendiów na poziomie
szkoły podstawowej wybierając najlepszych i najbardziej wyróżniających się uczniów.
Z gimnazjum wpłynęło 6 wniosków, komisja po analizie i uwzględnieniu regulaminu
przyznawania stypendiów, przyznała je 5 uczniom. Ze szkół ponadgimnazjalnych wpłynęły
4 wnioski, a stypendium mogły dostać tylko 3 osoby. Kwoty stypendiów kształtują
się następująco:
- szkoła podstawowa – 300,00 zł



- gimnazjum -  500,00 zł,
- szkoła ponadgimnazjalna -700,00 zł.
B. Ciachowska zaznaczyła również, że odbiera telefony, gdyż opiekunowie uczniów
nie rozumieją, dlaczego ich wnioski o przyznanie stypendium zostały odrzucone, jeżeli
dziecko spełniło kryteria, aby ubiegać się o nie. Wyjaśnia wtedy, że ilość przyznanych
stypendiów reguluje uchwalony regulamin ich przyznawania, a ilość wpływających
wniosków jest zawsze większa niż możliwość ich przyznania i wtedy wybiera się uczniów,
którzy spełniając najwięcej wymogów jednocześnie.

Stypendiów sportowych udzielonych w tym roku na terenie naszej gminy było 6.
Komisja ds. rozpatrywania wniosków i przyznawania tych stypendiów obraduje 2 razy
w roku, i obecnie już czeka 5  wniosków na rozpatrzenie. Ważnym kryterium złożenia
wniosku jest data, maksymalnie 6 miesięcy od dnia zawodów. Przyznawanie stypendiów
sportowych odbywa się na mocy Uchwały Nr L/349/14 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29
września 2014 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych. Kwoty
i czas na jaki zostaje przyznane stypendium uzależnione są od wyników i osiągnięć
sportowych, średnio przyznawane są na czas od 4 do 6 miesięcy w wysokości od 100,00-
200,00 zł.

W związku z przeprowadzona reformą oświaty, regulaminy i uchwały  przyznawania
stypendiów będą musiały być dostosowane do nowych kryteriów oświatowych.

O omówienie  kolejnego punktu spotkania została poproszona Przewodnicząca
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów koła Dolsk Wiesława Szermelek.
Wybory w Związku Emerytów, które  odbyły się we wrześniu 2017 roku nie wniosły żadnych
zmian w zarządzie koła, jego skład osobowy pozostał niezmieniony. Takie wybory odbywają
się w Związku co 5 lat. Następnie W. Szermelek przystąpiła do odczytania Sprawozdania
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów koła Dolsk za okres od 2012-2017
roku. Stanowi ono załącznik nr 2  do protokołu.
Po odczytaniu sprawozdania, W. Szermelek poinformowała zebranych, że koło
się „odmładza”, osoby które nie uiszczają składek zostają wykreślone, na obecnym spotkaniu
brało udział ok. 80 członków. Koło istnieje 40 lat, zmiana zarządu nastąpiła w 2007 roku,
kiedy to ze związku z jego aktywnej działalności wycofały się osoby, które zasiadały
w zarządzie: Pani Wiśniewska, H. Ochocka oraz H. Wybieralska. Koło prowadzi kronikę
związaną ze swoją działalnością i w chwili obecnej posiada już 5 tomów.
Na tym W. Szermelek zakończyła swoją prezentację związku i przystąpiono do omówienia
kolejnego punktu spotkania, o które rozszerzono obrady w związku z pytaniem, które
wpłynęło na ręce J. Worocha od pracowników obsługi szkoły.

Do Sekretarz Gminy L. Lenarczyk – Żurczak, zwrócił się J. Woroch, czy można
uregulować kwestię przyznawania premii i nagród dla pracowników obsługujących szkoły,
gdyż ta  grupa  zawodowa jest  pomijana  w tej  kwestii,  a  przy  okazji  obchodów Narodowego
Dnia Edukacji Narodowej sprawa ta została poruszona. Przewodniczący komisji
poinformował zebranych,  że gminy ościenne np. Manieczki, Książ Wlkp. premiują w ten
sposób wszystkich pracowników. Jednocześnie zaznaczył, że należy ten temat
przedyskutować  z uwzględnieniem również wszystkich pracowników poza oświatowych,
nie tylko w szkołach czy przedszkolach, ale we wszystkich jednostkach budżetowych gminy.
Podstawowe wynagrodzenie tych grup zawodowych również jest na niskim poziomie,
gdyż w szkole np. stażysta dostaje wynagrodzenie w wysokości 2000,00 zł, a księgowa
2500,00 zł, tymczasem zakres prac i przede wszystkim odpowiedzialność tych osób
jest zupełnie na innym poziomie.



Sekretarz L. Lenarczyk – Żurczak  poinformowała członków komisji, że pracodawca
zawsze musi dostosować się go reguł, które narzucił ustawodawca. Od roku 2011 nic się nie
działo w regulaminach wynagradzania pracowników jednostek samorządowych,
ani w przepisach, ani również w opinii radnych nie było klimatu do zmian w tym zakresie.
Regulacje powszechnie obowiązujące to minimalne wynagrodzenie, które musi zapewnić
pracodawca, a wynika to z ustawy. Wewnętrze regulaminy wynagradzania dla każdej
jednostki zobowiązany jest opracować jej kierownik, ale wg wykazu stanowisk
i podporządkowanych im taryfikatorów, określających przedziały ile dla poszczególnych
kategorii zaszeregowania może być przyznanych środków na wynagrodzenie. Aby cokolwiek
zacząć zmieniać potrzebna jest dyskusja między zainteresowanymi stronami, w założeniach
do budżetu należałoby ująć stawkę podwyżki, a kierownicy jednostek zmiany muszą
wprowadzić w regulaminach wynagradzania. W sierpniu 2017 roku zostało przyjęte
i od 1 stycznia 2018 roku wejdzie w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia
2017 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników
samorządowych, które  nowelizuje „widełki:” wynagradzania pracowników i trochę
je urealnia. Istnieją możliwości, aby zacząć wprowadzać zmiany w tym temacie, ale potrzeba
musi być dostosowana do możliwości finansowych gminy, które należy ująć w planowanym
budżecie. Przepisy stwarzają takie uwarunkowania i nie stanowią ograniczeń -
poinformowała Sekretarz.

J. Woroch prosił, zebranych aby jako Komisja Oświaty, Kultury i Sportu podjąć kroki
i rozpocząć debatę i tą kwestię rozwiązać, gdyż jak zaznaczył po raz kolejny gminny ościenne
z takich możliwości premiowania pracowników korzystają.
Głos zabrała W. Szermelek, która zaznaczyła, że jeżeli sprawa będzie dotyczyła wszystkich
pracowników, nie tylko osób pracujących w szkołach, ale obejmie również pracowników
Biblioteki oraz OPS to oczywiście jest za tym, aby taką dyskusję podjąć.
Powodowani wnioskami wpływającymi do Komisji z rąk pracowników oświatowych,
Komisja uznała za stosowne, aby zwrócić uwagę na obecny stan wynagradzania pracowników
w różnych jednostkach prowadzonych przez gminę, pracowników oświatowych, jak i również
pracowników obsługi jednostek samorządowych. Temat został rozpoczęty i mam nadzieję,
że będzie kontynuowany na kolejnych posiedzeniach komisji - podsumował temat
przewodniczący J. Woroch.

 Członkowie komisji uzgodnili również, że wystosują  wniosek do radnych
na najbliższej sesji Rady Miasta i Gminy z prośbą o zapewnienie w budżecie środków
finansowych niezbędnych do przeprowadzania tych zmian już od 2018 roku. Komisja uważa
za uzasadnione, aby zmiany objęły wszystkich pracowników jednostek organizacyjnych
gminy, gdyż od 2011 roku płace tych grup zawodowych pozostawały na niezmienionym
poziomie.

Temat został wyczerpany, Przewodniczący Komisji J. Woroch podziękował zebranym
za przybycie i na tym obrady oraz protokół  zakończono.

Protokolant Przewodniczący Komisji Oświaty,
Kultury i Sportu

Agnieszka Bąk Jacek Woroch


