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PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa z

dnia 20.07.2018r.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa w składzie:
1. Jacek Woroch przewodniczący komisji
2. Wiesława Szermelek członek komisji
3. Krystian Mejza członek komisji

Ponadto w komisji udział wzięli:
1. Mirella Godawa Sekretarz Miasta i Gminy Dolsk
2. Henryk Litka Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk

Posiedzenie Komisji  otworzył Przewodniczący Jacek Woroch, który powitał członków
komisji, zaproszone osoby i przedstawił proponowany porządek obrad posiedzenia:

1. Sprawy bieżące.
2. Omówienie projektów uchwał na Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk w dniu

23.07.2018.

Ad.1.
Przewodniczący Jacek Woroch w pierwszej kolejności  zapoznał radnych z pismem, które
wpłynęło do biura rady i zostało przekazane do wiadomości Komisji Oświaty od nauczyciela
Szkoły Podstawowej w Dolsku. Nauczyciel zwraca w nim uwagę na jego zdaniem
niesprawiedliwy podział godzin lekcyjnych, preferowanie nauczycieli szkoły podstawowej,
a pomijanie w planowaniu nauczycieli byłego gimnazjum, brak rozmowy i informowania
grona pedagogicznego  o planach dotyczących przyszłości nauczycieli dolskiej szkoły
podstawowej.
 Głos zabrał Burmistrz H. Litka, który poinformował, że takie samo pismo wpłynęło
do Urzędu w dniu 6 lipca 2018, skierowane było do organu prowadzącego i w związku z tym
Burmistrz  udzielił wspomnianemu nauczycielowi odpowiedzi pisemnej.
Sekretarz gminy M. Godawa przytoczyła wystosowaną odpowiedź, z której wynika, że organ
prowadzący nigdy nie ingerował w sprawy kadrowe podejmowane przez dyrektorów szkół.
Kontroli organu podlegał  przedłożony arkusz organizacji pracy na rok szkolny 2018/2019,
w którym to są wymienieni wszyscy nauczyciele z propozycją podziału godzin na  rok
szkolny. Wymieniony arkusz uzyskał pozytywną akceptację  Kuratorium Oświaty po czym
został zatwierdzony przez organ prowadzący. Została jednocześnie Dyrektorowi zwrócona
uwaga na prowadzenie właściwej polityki informacyjnej w szkole pomiędzy wszystkimi
stronami. M. Godawa zaznaczyła, że reforma oświaty, która została wprowadzona, narzuciła
pewne ograniczenia, z którymi szkoły muszą się zmierzyć. Nauczyciele zostali zmuszeni
do podjęcia pracy w kilku placówkach gdyż ilość godzin  do objęcia w jednej szkole
nie gwarantuje im pracy na cały etat. We wrześniu planujemy poprosić dyrektorów
podległych nam szkół o przeprowadzenie symulacji podziału godzin lekcyjnych na lata
2019/2020 tak, aby poznać prawdziwe zapotrzebowanie i jasno już w tym momencie określić
ilość etatów nauczycielskich w danej szkole w kolejnym roku.
Odpowiedź pisemna skierowana do Pani [..] została również przekazana do Dyrektora
W. Dudzińskiego.
Sekretarz  M. Godawa poinformowała członków komisji, że możliwa jest jeszcze zmiana
ilości godzin, gdyż w sierpniu  można złożyć do Kuratorium Oświaty aneks
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do zatwierdzonego arkusza organizacji pracy na rok szkolny 2018/2019 jeżeli zajdzie taka
konieczność.

 Burmistrz H. Litka opuścił posiedzenie komisji i przystąpiono do omówienia projektów
uchwał na sesję w dniu 23.07.2018roku.

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania
oraz wysokości stypendiów sportowych przedstawiła  M.  Godawa.  Istota  zmian
zaproponowanych w tej uchwale wynika z konieczności uszczegółowienia zasad i trybu
przyznawania stypendiów, co pozwoli usystematyzować procedurę podejmowania decyzji
o przyznaniu stypendium. Podjęta w tej samej materii w dniu 28 marca 2018 roku Uchwała nr
XLIII/276/18 w sprawie określania zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości
stypendiów sportowych została unieważniona na mocy rozstrzygnięcia nadzorczego
Wojewody Wielkopolskiego nr KN-1.4131.1.178.2018.7 z dnia 30 kwietnia 2018 roku.
Przedłożony projekt uwzględnia zastrzeżenia Wojewody Wielkopolskiego ujęte
w rozstrzygnięciu nadzorczym.  Zaproponowana uchwała jest wyrazem dbałości  samorządu
gminnego o rozwój kultury fizycznej w gminie Dolsk.
Zarówno Sekretarz M. Godawa, jak i Przewodniczący J. Woroch  zwrócili uwagę
na konieczność korekty terminu określonego w paragrafie 4 pkt 4 tak, aby czas na złożenie
wniosku o stypendium wydłużyć do 7 czerwca w podpunkcie 1 i  do 7 grudnia w podpunkcie
2. Jednocześnie zmiana zostanie wprowadzona w paragrafie 5 punkt 4 gdzie powinien znaleźć
się zapis §4 ust.4.
Komisja po wprowadzeniu przedmiotowych poprawek akceptuje treść projektu uchwały.

 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie podziału gminy Dolsk na okręgi
wyborcze również omówiła Sekretarz M. Godawa. Podjęcie uchwały wynika z Zarządzenia
Zastępczego nr KN-I.4102.37.2018.7 wydanego przez Wojewodę Wielkopolskiego w sprawie
nadania ulicy 9 Maja położonej w miejscowości Dolsk nazwy Stanisława Taczaka.
Członkowie komisji nie wnieśli uwag oraz zapytań do przedstawionego projektu uchwały,
który jednocześnie w przedstawionej formie zaakceptowali.

Porządek posiedzenia Komisji został wyczerpany.
Przewodniczący Komisji Jacek Woroch podziękował wszystkim za przybycie i zakończył
posiedzenie.

Protokolant Przewodniczący Komisji
Agnieszka Bąk Jacek Woroch


