
 

Protokół nr 5/2022 

Zebrania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

z dnia 20 czerwca 2022r. 

 

Obecni: 

1. Przewodnicząca komisji: Beata Młynarczyk 

2. Z-ca przewodniczącej: Krzysztof Paloc 

3. Członek: Dominika Burkiewicz – Dzumyk  

4. Członek: Krzysztof Małek  

5. Członek: Teresa Władarz 

6. Członek: Stanisław Zbroja 

7. Zastępca wójta gminy Gorzyce p. Daniel Kurasz 

8. Kierownik wydziału oświaty p. Izabela Sanecznik  

 

Plan posiedzenia. 

1. Otwarcie posiedzenia 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji 

4. Wyjaśnienie Zastępcy wójta dotyczące zwiększenia planu wydatków 

bieżących o kwotę 218.883,00zł - jednorazowy dodatek 

uzupełniający dla nauczycieli (dot. uchwały XXXVI RG z dnia 

20.01.2022) 

5. Analiza arkuszy organizacyjnych szkół gminy Gorzyce na rok 

szkolny 2022/2023 

6. Wolne wnioski i zapytania 

7. Zakończenie posiedzenia 

 



 

 

Ad 1.  

Przewodnicząca Beata Młynarczyk powitała przybyłych gości i członków 

komisji. 

Ad 2. 

Jednogłośnie przyjęto porządek posiedzenia 

Ad 3.  

Jednogłośnie przyjęto protokół z poprzedniej komisji z dn. 19.05.2022 

Ad 4.  

Zastępca wójta gminy Daniel Kurasz nawiązał do uchwały RG z dnia 

20.01.2022 w której nauczycielom przyznano jednorazowy dodatek 

uzupełniający w kwocie 218.883,00zł. O szczegółowe przedstawienie 

tematu poprosił p. kierownik wydziału oświaty.  

   P. Sanecznik poinformowała, że prawo do otrzymania jednorazowego 

dodatku uzupełniającego wynika z art. 30a Karty Nauczyciela. Samorządy 

do 20 stycznia musiały przeprowadzić analizę poniesionych w poprzednim 

roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli. Okazało się, 

że zatrudniani przez jednostkę pedagodzy (mianowani i dyplomowani) nie 

osiągnęli średniego wynagrodzenia, trzeba było w związku z tym, wypłacić 

im wyrównanie. Kwoty średnich wynagrodzeń liczy się na podstawie ustawy 

budżetowej i Karty nauczyciela.  

W myśl art. 30 Karty nauczyciela średnie wynagrodzenie nauczycieli jest 

pochodną wysokości kwoty bazowej dla nauczycieli, określanej co roku w 

ustawie budżetowej.  

Obecna kwota bazowa dla nauczycieli wynosi 3537,80 zł. W przypadku 

nauczyciela stażysty średnie wynagrodzenie wynosi 100% kwoty bazowej, 

nauczyciela kontraktowego – 111 %, nauczyciela mianowanego – 144 %. i 

nauczyciela dyplomowanego – 184 %. 



 

W gminie Gorzyce największa grupa nauczycieli to nauczyciele 

dyplomowani. Ich kwota bazowa wynosi 6509,55zł (bez dodatku 

wiejskiego, który stanowi 10%, tj. ok 400zł) 

We wrześniu 2021r w subwencji oświatowej wyznaczono 203.85 etatów 

nauczycielskich, w tym 155.9 dyplomowanych, mianowanych 25, 

kontraktowych 17 i stażystów 5.8. 

 

Jeżeli nauczyciel nie wypracuje kwoty bazowej, różnicę należy mu wypłacić 

jako dodatek uzupełniający, bez względu na ilość wypracowanych 

faktycznie godzin. Tym sposobem w styczniu bieżącego roku wypłacono 

nauczycielom, po przeliczeniu 218.883,00zł. 

 

Po wyjaśnieniach p. Sanecznik, rozpoczęła się dyskusja nt. możliwości 

zmniejszenia kwoty do wypłacenia godzin należnych, ale nie 

wypracowanych.  

Radny Stanisław Zbroja zaproponował wprowadzenie dodatkowych kółek 

(godziny samorządowe) rozwijających wiedzę i umiejętności uczniów. P. 

Sanecznik odczytała, jakiego typu zajęcia można by prowadzić, aby 

zmniejszyć wypłacaną jednorazowo kwotę. 

Taką taktykę prowadzi się, aby zabezpieczyć etaty nauczycielskie przed ich 

utratą przez nauczycieli.  

Zastępca wójta zaproponował spotkanie z dyrektorami, aby określić 

zapotrzebowanie na godziny kółek zainteresowań pośród dzieci i ich 

rodziców (można zapytać Rady Rodziców). Być może będą to języki obce. 

 

P. Kurasz przedstawił dwie możliwości zmniejszenia kwoty uzupełniającej 

dla nauczycieli:  

- redukcja etatów (co spowoduje zmniejszenie subwencji) 

- pisanie projektów przez nauczycieli i realizacja dodatkowych godzin na 

podstawie programu 

 



Dodatkowo pojawiły się dwa wątki: 

a) Z powodu ograniczenia liczby oddziałów zmniejszono liczbę etatów 

oraz etatów łączonych.  W Rogowie zmniejszył się etat z powodu 

ograniczenia liczby godzin języka niemieckiego (dla mniejszości 

niemieckiej).  

Od września wprowadzone są zmiany w przepisach oświatowych dotyczące 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej, które dotyczą standaryzacji 

zatrudnienia specjalistów w szkołach podstawowych (pedagog, pedagog 

specjalny, psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny). Ponadto nie ma 

możliwości przerzucania godzin między tymi pracownikami. 

b) P. Małek zapytał kto weryfikuje realizację podstawy programowej 

przez nauczyciela. P. Kurasz odpowiedział, ,ze dyrektor szkoły. 

Ad 5.  

Pani kierownik Izabela Sanecznik wydała radnym do wglądu arkusze 

organizacyjne szkół gminy Gorzyce na rok szkolny 2022/2033, na wniosek 

przewodniczącej Beaty Młynarczyk (wysłany 14 czerwca 2022). 

Komisja przeanalizowała arkusze zwracając uwagę m.in. na liczbę 

oddziałów, przydzielonych godzin, liczbę etatów i godzin uzupełniających, 

siatką godzin. Zapoznano się z informacją na temat ilości nauczycieli 

niepełno zatrudnionych, pełno zatrudnionych oraz wakatów. 

Ad 6.  

Wolne wnioski i zapytania: 

a) Radny Krzysztof Paloc zapytał o to, czy przekazane laptopy do szkoły 

podstawowej w Rogowie przeniesiono do sali lekcyjnej. P. Kurasz 

oznajmił, że stało się to natychmiastowo po kontroli z urzędu gminy. 

b) Radny Paloc zadał pytanie, czy w związku z programem „Laboratoria 

Przyszłości” szkoły posiadają już komplet zamówionych pomocy 

dydaktycznych. P. Sanecznik odpowiedziała, że w dużej większości 

sprzęt jest już w szkołach. 



c) Krzysztof Paloc zapytał czy wpłynęły już do urzędu pieniądze na 

podwyżki dla nauczycieli (ok 700.000,00zł). Pani Sanecznik 

powiedziała, że tak, że wpłynęło już wyrównanie ok 18.000,00zł. Od 

września wchodzi uchwała dot. zatrudnienia pedagogów i pedagogów 

specjalnych i na to pieniądze mają być.  

d) Radny Stanisław Zbroja zapytał jak wyglądają przetargi odnośnie 

opału dla szkół. P. Kurasz odpowiedział, że wszystkie szkoły maja 

podpisane umowy z dostawcą opału. Ceny nie ulegną zmianie – 

790zł/tonę 

Zastępca wójta wspomniał, ze odbyły się kontrole pieca w Rogowie, 

nie ma części do naprawy, powinien pracować sezon lub dwa. Planuje 

się tutaj przejście na ogrzewanie gazowe. W Turzy i Czyżowicach są 

piece na eko-groszek. 

e) Radna Teresa Władarz zapytała o sposób ewidencjowania laptopów 

podczas pandemii. Chodzi o laptopy udostępniane uczniom podczas 

zdalnego nauczania. P. Kurasz odpowiedział, że rodzice podpisywali 

umowy ze szkołą. Laptopy zostały z powrotem oddane na stan szkoły. 

f) P. radny Paloc zapytał o stan dachu w szkole w Gorzycach. Uzyskał 

on odpowiedź zastępcy wójta, że remont jest przygotowany pod 

termomodernizację szkoły. 

g) Radna Beata Młynarczyk zapytała o przebieg rekrutacji do klasy 

sportowej w Turzy Śląskiej. Radna Dominika Burkiewicz - Dzumyk 

zapytała co stanie się w przypadku, gdy kandydatów spoza szkoły w 

Turzy będzie bardzo dużo. P. Kurasz odpowiedział, że otworzy się 

kolejny oddział, według zapotrzebowania.  

h) Radny Stanisław Zbroja zapytał o różnice miedzy Punktem 

przedszkolnym, a przedszkolem. Wyjaśniła p. Sanecznik: Punkt 

przedszkolny to inna forma wychowania przedszkolnego i funkcjonuje 

przy szkole podstawowej, a przedszkole to odrębna jednostka. 

i) Radny Krzysztof Małek zapytał jak przebiegła rekrutacja do 

przedszkoli. P. Sanecznik odpowiedziała, że 63 dzieci nie dostało się 

do przedszkoli. Zostały one skierowane do proponowanej placówki w 



Rogowie. Z 63 dzieci zgłosiło się tam 35 dzieci. Jeżeli pozostali rodzice 

znajdą miejsca dla swych dzieci poza naszą gminą, będzie ona 

zmuszona ponieść koszty opłaty za przedszkole (dotyczy 5 latków). 

j) Radna Dominika Burkiewicz- Dzumyk zapytała, czy dzieci, które 

zaczynają naukę w przedszkolu od września, mogą korzystać z niego 

już w czasie wakacji. Zastępca wójta odpowiedział, że niestety nie, 

gdyż wychowankami przedszkola będą dopiero od września.  

k) Zastępca Wójta poinformował o dostępności przedszkoli w naszej 

gminie w czasie wakacji. Dyżury pełnią : lipiec Gorzyce i Kolonia 

Fryderyk, sierpień – Gorzyczki? 

 

Ad. 7 Przewodnicząca B. Młynarczyk podziękowała obecnym za przybycie i 

zamknęła posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. 

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, 

Kultury i Sportu 

Beata Młynarczyk 

 

Protokołowała                                                                                                   

Beata Młynarczyk 


