
Protokół nr 1/20 

Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

z dnia 10 lutego 2020 r. 
  

 

Data posiedzenia: 10.02.2020 r. 

Miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Gorzyce. 

Obecni radni: wg zał. listy obecności (zał. nr 1a) 

 

Porządek posiedzenia: 

1 Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

4. Informacja na temat regulaminu wynagradzania nauczycieli dla nauczycieli zatrudnionych 

w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gorzyce. 

5. Informacja na temat przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Gminę Gorzyce. 

6. Informacja na temat zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Gorzyce. 

7. Informacja na temat ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy 

Gorzyce dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego. 

8. Wolne wnioski i zapytania. 

9. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad 1 

W dniu 10.02.2020 r. Przewodniczący Komisji Daniel Kurasz otworzył posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury 

i Sportu. Powitał członków komisji, oraz Z-ce Wójta Sylwię Czarnecką 

Ad 2 

Przewodniczący Komisji D. Kurasz przedstawił porządek posiedzenia. W związku z tym, że nie wniesiono 

uwag do porządku posiedzenia, został on przyjęty przez aklamację 

Ad 3 

Przewodniczący Komisji Daniel Kurasz poinformowała, iż wyłożony został protokół z poprzedniego 

posiedzenia komisji, do którego można zgłaszać uwagi i poprawki do końca dzisiejszego posiedzenia.  

W przypadku nie wniesienia uwag protokół przyjęty zostanie w proponowanym brzmieniu. 

Ad 4-5 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz oddał głos Z-cy Wójta Sylwii Czarneckiej, 

która przedstawiła informację na temat regulaminu wynagradzania nauczycieli dla nauczycieli zatrudnionych 



w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gorzyce oraz regulaminu przyznawania nagród dla 

nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gorzyce. 

Powiedziała, że od pewnego czasu samorządy naszego województwa przymierzają się do opracowania 

nowych regulaminów wynagradzania i nagród. Zaobserwowaliśmy że w wielu ościennych gminach 

regulaminy te zostały przez nadzór prawny zakwestionowane, dlatego też, zanim regulaminy trafiły do 

Państwa radnych, zostały przesłane do nadzoru prawnego. Nie będzie to na pewno żadna wiążąca opinia ze 

strony nadzoru, jednak jeśli będą jakieś uwagi z ich strony, to będziemy mieli czas na poprawki, zanim rada 

gminy regulaminy uchwali. Jak się jednak okazało, w stosunku do naszych regulaminów nadzór nie wniósł 

żadnych istotnych uwag, a tylko kilka drobnych kosmetycznych poprawek.  

W regulaminie ujęte zostało wynagrodzenie w postaci dodatku motywacyjnego za organizowanie wycieczki 

oraz za udział w wycieczce w zależności od tego jak długo wycieczka trwa, a także za organizowanie 

uroczystości szkolnych na poziomie szkolnym, gminnym i powiatowym. Dodała, że pod hasłem wycieczka 

mieszczą się wszystkie wyjazdy uczniów. Następnie w regulaminie zostały jasno sprecyzowane metody 

wyliczania wynagrodzenia za przepracowane godziny ponadwymiarowe, które wynikają z zadań 

edukacyjnych, oraz za godziny realizowane na podstawie orzeczeń wydawanych przez poradnię 

pedagogiczno-psychologiczną. Regulaminy zostały opracowane w postaci dwóch odrębnych uchwał,  bo choć 

dotychczas funkcjonowały w postaci jednego dokumentu, to nie było to prawidłowe. Nadzór prawny zwrócił 

też uwagę na to, by w regulaminie wynagradzania zostały jasno określone kryteria, za które będzie się należał 

dodatek motywacyjny. Głównym powodem uchylania przez nadzór prawny regulaminów wynagradzania 

opracowanych w ościennych gminach było to, że w uchwałach ogólnie ujmowano że dodatek motywacyjny 

wynosi np. do 20% w zależności od decyzji dyrektora, a w przypadku dyrektorów – Wójta. Teraz natomiast 

nauczyciel będzie mógł sobie sam określić, które kryteria spełnił i jaki dodatek mu się będzie za to należał. 

Oczywiście ostateczną decyzję podejmuje dyrektor, a w przypadku dyrektora – Wójt. Dodatek motywacyjny 

został podzielony, można powiedzieć, na dwa rodzaje. Niektóre spełnione kryteria można określić dopiero po 

roku pracy np. osiągnięcia edukacyjne uczniów, a inne, są do realizacji na bieżąco i takie powinny być 

gratyfikowane po każdym przepracowanym miesiącu. 

- przewodniczący Daniel Kurasz zapytał czy związki zawodowe zatwierdziły te regulaminy. 

- Sylwia Czarnecka odpowiedziała, że związki otrzymają te regulaminy do zaopiniowania dopiero po 

zaakceptowaniu przez Komisję oświaty. Regulaminy zostaną też poddane konsultacjom z organizacjami 

pozarządowymi.  

 

Pani Wójt Sylwia Czarnecka wyjaśniła, że par. 4 ust. 3 uchwały – Regulamin wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach podstawowych, zespołach szkolno-przedszkolnych i przedszkolach prowadzonych 

przez Gminę Gorzyce, stanowi tabela, która szczegółowo opisuje działania nauczycieli, za które będzie 

przyznawany dodatek. Wyjaśniła za jakie konkretnie działania będzie się należeć nauczycielowi gratyfikacja 

finansowa i w jakiej wysokości. Omówiła także paragraf 7 uchwały, określający wynagrodzenie za godziny 

ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw. Poinformowała, że po zliczeniu wszystkich godzin  

z danego miesiąca może dojść do sytuacji, że nauczyciel uzyska liczbę ujemną ponieważ np. będzie przebywał 



na zwolnieniu lekarskim i nie zrealizuje wszystkich zajęć. Podała też przykład pedagoga, który realizuje 

zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jeśli w danym dniu lekcja się nie odbędzie z powodu 

absencji uczniów to nauczyciel ten nie otrzyma wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, bo lekcja się nie 

odbyła. Wynagrodzenie przysługuje tylko za wykonaną pracę. Nadzór prawny nie wniósł podczas wstępnych 

konsultacji żadnych zastrzeżeń co do tych rozwiązań.  

 

Pani Wójt Sylwia Czarnecka poinformowała, że art. 30 Karty nauczyciela obliguje do tego, żeby w regulaminie 

wynagradzania określić wysokość i warunki wypłacania nagród. Art. 49 ust. 2 zaś obliguje do ustalenia 

kryteriów i trybu przyznawania nagród. Stąd też odrębna uchwała w przedmiotowej sprawie. Ustawa mówi że 

nagrodę Wójta w wysokości 75% otrzymuje nauczyciel za spełnienie do 8 kryteriów, 85% od 9-16 kryteriów 

i 100% za spełnienie 17 kryteriów i więcej. Jednakże po przeprowadzeniu konsultacji z radcą prawnym Urzędu 

Gminy w Gorzycach, w projekcie uchwały wprowadzono kilka zmian, ponieważ niemożliwe jest spełnienie 

17 kryteriów jeżeli wszystkich możliwych do spełnienia jest 16 w przypadku Nagrody Wójta , a 19  

w przypadku Nagrody Dyrektora. Zapytała czy Komisja wnosi jakieś inne propozycje dotyczące kryteriów 

przyznawania nagród.  

- radna Beata Młynarczyk zapytała kto wnioskuje o taką nagrodę. 

- Pani Czarnecka powiedziała, że zgodnie z regulaminem z wnioskiem o nagrodę mogą wystąpić: Wójt Gminy, 

Zastępca Wójta, Dyrektor Gminnego Zespołu obsługi Finansowej w Gorzycach, Zakładowe Organizacje 

Związkowe – dla dyrektora.  

- Członkowie komisji zaproponowali by nagroda Wójta wynosiła 75% dla nauczyciela za spełnienie do 8 

kryteriów włącznie, 85% dla nauczyciela za spełnienie od 9-14 kryteriów oraz 100% dla nauczyciela za 

spełnienie 12 kryteriów i więcej.  

W przypadku nagrody Dyrektora członkowie komisji nie zaproponowali żadnych zmian.  

- Dominika Burkiewicz Dzumyk zaproponowała, by dodatek za wychowawstwo w oddziale przedszkolnym 

wynosił 12 zł x liczba dzieci w oddziale.  

Członkowie komisji większością głosów opowiedzieli się „za” wprowadzeniem powyższych zmian. 

Na tym zakończono dyskusję w tym punkcie.  

  

Ad 6-7 

Z-ca Wójta Sylwia Czarnecka przedstawiła informację na temat ustalenia i trybu udzielania i rozliczania 

dotacji z budżetu Gminy Gorzyce dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego. 

Powiedziała, że podmiot gospodarczy może ubiegać się o dotację na kolejny rok budżetowy, jeżeli widniał  

w systemie informacji oświatowej na dzień 30 września. W naszej gminie takiego podmiotu nie było więc na 

podjęcie tej uchwały jest jeszcze sporo czasu. Należałoby jednak zastanowić się i zdecydować czy ta dotacja 

będzie wynosiła 40% czy więcej.  

Dodała, że przedmiotowy projekt uchwały zostały skonstruowany na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy, który 

brzmi: „Niepubliczna inna forma wychowania przedszkolnego niespełniająca warunków, o których mowa  

w ust. 1, otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej 40% podstawowej kwoty 



dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana 

na takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej 

subwencji ogólnej dla gminy” 

Członkowie komisji stwierdzili, że póki co w uchwale należy pozostawić zapis, iż kwota dotacji będzie 

wynosiła 40%.  

 

Pani Wójt Sylwia Czarnecka zabrała też głos w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach 

oświatowych, prowadzonych przez Gminę Gorzyce. Szczegółowo wyjaśniła zasady obniżek wymiaru godzin 

zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych. Godziny te zostały przydzielone w zależności 

od ilości oddziałów w danej szkole. W przypadku dyrektorów szkół liczących do 8 oddziałów dyrektorzy 

mieliby obniżone pensum o 11 godzin, szkół 9-12 oddziałów – obniżka wynosiłaby 12 godzin, szkół 13-16 

oddziałów – obniżka 13 godzin, szkół 17 oddziałów i więcej – obniżka o 14 godzin.  

Wicedyrektorzy szkół podstawowych liczących do 12 oddziałów – obniżka o 8 godzin, szkół 13-16 oddziałów 

– obniżka o 9 godzin, szkół od 17 oddziałów i więcej – obniżka 10 godzin.  

W przypadku dyrektora przedszkola obniżka wynosiłaby 15 godzin, wicedyrektora przedszkola – 11 godzin. 

W uchwale określono też obniżki dla nauczycieli pełniących inne stanowisko kierownicze w szkole, które 

zostały określone w ilości 3, 4, 5, 6 godzin w zależności od ilości oddziałów w danej szkole.  

Dla zespołów szkolno-przedszkolnych zasady przydzielania zniżek były takie same jak w przypadku szkół 

podstawowych i przedszkoli.  

Pani Wójt zwróciła uwagę na to, że zgodnie z ustawą Karta nauczyciela dyrektor nie może mieć 

przyznawanych godzin ponadwymiarowych, chyba że wynika to z konieczności zapewnienia ciągłości procesu 

dydaktycznego. Zapewniając jednak dyrektorom 4 godziny dydaktyczne tygodniowo, wymóg ten zostanie 

spełniony w zasadzie w stosunku do większości dyrektorów pracujących w naszych szkołach. Jedynie dyrektor, 

który jest polonistą będzie musiał mieć jedną godzinę ponadwymiarową ponieważ w tygodniu j. polski 

organizowany jest w wymiarze 5 godzin. W przypadku naszej uchwały przyjęto jednak zasadę 4 godzin pracy 

„przy tablicy” dla dyrektora, a w przypadku dyrektora polonisty 5 godzin z jedną godziną ponadwymiarową.   

- radny Stanisław Zbroja zapytał czy było to konsultowane z dyrektorami i jakie jest ich zdanie na ten temat. 

- Pani Wójt Sylwia Czarnecka wyjaśniła, że prawo nakazuje organowi prowadzącemu uzyskać opinię 

związków zawodowych dlatego też, projekt uchwały został do związków przesłany. Opinia Związku 

„Solidarność”  

w przedmiotowej sprawie jest pozytywna, natomiast opinia drugiego związku jeszcze nie wpłynęła. 

Na tym zakończono dyskusję w tym temacie. 

Ad 8 

Wolne wnioski i zapytania. 

- Przewodniczący Daniel Kurasz poinformował o wstępnych planach dotyczących utworzenia w budynku 

szkoły podstawowej na Kolonii Fryderyk żłobka. Szkoła zostałaby najprawdopodobniej zlikwidowana,  



a dzieci które tam obecnie uczęszczają, w chwili obecnej jest to 27 osób, zostałyby przeniesione do szkoły  

w Gorzyczkach lub Gorzycach.  

- Dyrektor GZOF Izabela Sanecznik powiedziała, że kilka lat temu podjęto temat przekształcenia tej szkoły  

w filię szkoły podstawowej w Gorzycach, jednakże spotkało się to z dużym sprzeciwem rodziców i projekt 

uchwały został wycofany. Obecnie do klasy I Szkoły Podstawowej na Kolonii Fryderyk uczęszcza 

dziewięcioro dzieci, natomiast do szkoły w Gorzycach trzynaścioro. Nic zatem nie stoi na przeszkodzie żeby 

te klasy połączyć w jedną, przenosząc dzieci ze szkoły na Kolonii Fryderyk do szkoły w Gorzycach. Taka 

propozycja została rodzicom przedstawiona i teraz mają czas do przemyśleń.  Można stopniowo przystąpić do 

wygaszania tych klas. Jest to proces dłuższy ale najmniej drastyczny.  

Jeśli zaś chodzi o sam budynek szkoły na Kolonii Fryderyk, to będzie on wymagał generalnego remontu – 

dodała.  

Ad 9 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Daniel Kurasz zamknął posiedzenie w dniu 

10.02.2020 r. o godz. 17.00 

 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty, 
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Protokołowała 
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