PROTOKÓŁ NR 4/2020
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Z dnia 11. 05. 2020 roku

Data posiedzenia: 11.05.2020r
Miejsce posiedzenia: GZOF w Gorzycach
Obecni radni: wg listy obecności zał. (zdalnie: Radna Beata Młynarczyk i
Radna Magdalena Sieńko)

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie porządku posiedzenia
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji
4. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie zasad udzielania i
rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dla dyrektora, wicedyrektora oraz nauczyciela pełniącego inne
stanowisko kierownicze, a także dla nauczyciela, który obowiązki
kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono
stanowisko kierownicze oraz doradcy metodycznego zatrudnionych
w przedszkolach, szkołach i zespołach szkolno-przedszkolnych
prowadzonych przez Gminę Gorzyce.
5. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie Regulaminu
wynagradzania nauczycieli w szkołach podstawowych, zespołach
szkolno-przedszkolnych i przedszkolach prowadzanych przez Gminę
Gorzyce.
6. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie Regulaminu
ustalania i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych
w szkołach podstawowych, zespołach szkolno-przedszkolnych i
przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gorzyce.

7. Wolne wnioski i zapytania
8. Zakończenie posiedzenia

Ad.1
W dniu 11.05.2020 roku Przewodniczący Komisji Daniel Kurasz otworzył
posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Na początku przywitał
Zastępcę Wójta Panią Sylwię Czarnecką, kierownictwo GZOF, przybyłych
gości oraz Radnych.

Ad.2
Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia. W związku z tym, że
nie wniesiono uwag do porządku posiedzenia został on przyjęty przez
aklamację.

Ad.4.
Przewodniczący Komisji nadmienił, że przedmiotowy temat był już
wcześniej omawiany na Sesji Rady Gminy, lecz istnieje konieczność
powrotu do tego tematu z uwagi na powiązanie

z projektem uchwały

w/s Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach podstawowych,
zespołach szkolno-przedszkolnych i przedszkolach prowadzanych przez
Gminę Gorzyce. Przewodniczący Komisji oddał głos Pani Wicewójt.
Wicewójt przedstawiła za pomocą prezentacji możliwości i podstawy
prawne związane zasadami udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektora, wicedyrektora oraz
nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze, a także dla
nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela,
któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz doradcy metodycznego
zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i zespołach szkolnoprzedszkolnych prowadzonych przez Gminę Gorzyce. W trakcie

omawianego tematu padały zapytania ze strony uczestników spotkania, na
które odpowiedzi udzielała Wicewójt. Na koniec dyskusji Przewodniczący
Komisji poddał pod głosowanie wprowadzenie niniejszego projektu
uchwały na sesję Rady Gminy Gorzyce. Głosami 4 za i 3 przeciw, Komisja
zarekomendował wprowadzenie niniejszego projektu uchwały na Sesji
Rady Gminy Gorzyce.

Ad.5/ Ad.6
Przewodniczący Komisji przedstawił trzy propozycje projektu uchwały w/s
Regulaminu wynagradzania nauczycieli i różnice pomiędzy nimi, które
szczegółowo omówiła Pani Wicewójt. Główne różnice pomiędzy
poszczególnymi projektami polegały na ilości kryteriów do spełnienia i
różnej stawce procentowej. Uwagi co do projektów uchwał zgłosił Radny
Stanisław Zbroja. W czasie dyskusji Radni zadawali pytania, na które
odpowiedzi udzielali Wicewójt lub radca prawny. Ostatecznie pod obrady
na Sesji Rady Gminy Gorzyce został zarekomendowany wariant pierwszy (
z 6 % stawki zasadniczej), który został przyjęty w głosowaniu (4 głosy za i
3 głosy przeciw). Do punktu 6 nie wniesiono uwag.

Ad. 7.
Radny Stanisław Zbroja zapytał, „kiedy zajmiemy się projektami
organizacyjnymi?” Przewodniczący Komisji Daniel Kurasz odpowiedział, że
na następnej Komisji. Pani Wicewójt Sylwia Czarnecka zapytała „na jakiej
podstawie Pan (Radny Stanisław Zbroja) chce się zajmować projektami
organizacyjnymi?” Pani Wicewójt dodała, że nie może udostępnić takich
akt, gdyż zawierają one dane osobowe.

Ad.8.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Oświaty,
Kultury i Sportu zakończył posiedzenie w dniu 11.05.2020r
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