
Protokół Nr 12/11 

z posiedzenia Komisji ds. Socjalnych  

odbytego w dniu 20 grudnia 2011 r. 

 

 

Otwarcia ostatniego w 2011 r. posiedzenia dokonała Pani Iwona Mamzer – 

Przewodnicząca Komisji ds. Socjalnych, która powitała zebranych, stwierdziła kworum 

niezbędne do obradowania i przedstawiła proponowany na dzisiejsze posiedzenie porządek 

obrad: 

 

1. Podsumowanie pracy komisji i przygotowanie sprawozdania. 

2. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2012 rok. 

3. Sprawy bieżące i różne. 

 

Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono żadnych uwag i został przyjęty 

jednogłośnie. 

Następnie po zatwierdzeniu tematyki obrad, Przewodnicząca zarządziła głosowanie 

nad przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia, który był udostępniony do wglądu 

w Urzędzie Gminy. W wyniku przeprowadzonego głosowania protokół z poprzedniego 

posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 3 

W związku z przybyciem na posiedzenie Pana Adama Kucpra – radnego powiatowego, 

Przewodnicząca komisji zaproponowała, aby przy jego pomocy, komisja kolejny raz 

dokonała analizy stanu oświaty w naszej gminie.  

Pan Adam Kucper – z zawodu nauczyciel, przystępując do omówienia spraw oświatowych 

oznajmił, że trudną sytuację finansową gminy związaną z wypłatą dla nauczycieli dodatków 

wyrównawczych dodatkowo pogłębiają inne zaistniałe okoliczności. Poinformował, że Pani 

dyrektor ze szkoły w Chociwiu przegrała sprawę sądową ze zwolnioną nauczycielką 

matematyki – Panią Tomczyk i prawdopodobnie trzeba będzie ją przywrócić do pracy.  

W tym miejscu Pan Kucper wyjaśnił, że w naszej gminie było zatrudnionych 9 nauczycieli na 

5,5 etatu matematyki, ale sądu nie interesuje ogólna sytuacja w gminie, gdzie zamierzeniem 

dyrekcji było przesunięcie do Chociwia nauczyciela z innej placówki. Sąd rozpatrywał tylko 

sytuację w tej placówce w której pracował zwolniony nauczyciel i stwierdził fakt, że 

zwolniono Panią Tomczyk i zatrudniono nowego nauczyciela na jej miejsce. .  

Ponadto Pan Kucper poinformował członków komisji, że zapowiadają się dwa urlopy 

związane z ciążą nauczycielek, że na ich miejsce zostaną zatrudnione dwie osoby, ale tylko na 

zastępstwo, czyli jest to zatrudnienie tymczasowe, więc nie grozi nam, że po tym okresie 

nauczyciele wystąpią do sądu. 

Kontynuując Pan Kucper oznajmił, że w związku z likwidacją z końcem września 2012 r. 

dwóch placówek oświatowych, w miarę bezboleśnie zostanie zmniejszone o 13 etatów 

zatrudnienie nauczycieli. Kontynuując, Pan Kucper oznajmił, że to zmniejszenie zatrudnienia 

poprawi sytuację ogólną, ale trzeba będzie znaleźć takie rozwiązania kadrowe, żeby zatrudnić 

tych nauczycieli zwolnionych ze szkół zlikwidowanych. W tym miejscu Pan Kucper 

oznajmił, że oszczędności z tego tytułu nie będą tak wyraźne w 2012 r., gdyż finanse będą 

obciążone wypłatą odpraw, ale w 2013 r. powinny być widoczne już efekty z tego tytułu.  

Innym działaniem dającym oszczędności ma być również nowa siatka godzin pracy 

nauczycieli, a także połączenie nielicznych klas. Ponadto Pan Kucper poinformował, że jeden 

z nauczycieli w Chociwiu przebywa na dłuższym urlopie chorobowym, dodał, że 



prawdopodobnie zdecyduje się na urlop zdrowotny, który będzie obciążeniem dla finansów 

samorządowych.  

Kolejno głos zabrała Przewodnicząca komisji – Pani Mamzer, która zwróciła się 

z zapytaniem, dlaczego w naszej gminie tak dużo nauczycieli jest uprawnionych do 

wypłacenia im dodatków wyrównawczych. 

W odpowiedzi na powyższe Pan Kucper oznajmił, że taka sytuacja jest wynikiem 

zatrudnienia przez poprzednią władzę dużej liczby nauczycieli, dodał, że w tym roku 

działania władz są skierowane na przydzielanie godzin ponadwymiarowych, co tym samym 

obniży wielkość dodatków wyrównawczych. W tym miejscu Pan Kucper oznajmił, że obawia 

się, aby nie zaistniała sytuacja, że na siłę będą zatrudniani w innych szkołach nauczyciele 

zwolnieni z placówek likwidowanych.  

Wobec powyższego radni poparli Pana Kucpra, i stwierdzili, że , aby nie utracić pozyskanych 

efektów oszczędności nie należy tworzyć fikcyjnych etatów i zatrudniać zwolnionych 

nauczycieli.  

W tym miejscu głos zabrał radny Polak, który oznajmił, że w wyniku likwidacji szkół 

w Brzykowie i Restarzewie gmina pozyska jakieś oszczędności, ale dodał, że wymóg 

podobnych działań oszczędnościowych powinien być również skierowany do pozostałych 

szkół.  

W toku prowadzonej dyskusji na posiedzeniu powitano dyrektora zespołu Szkół w Widawie - 

Marka Wójcika, który poinformował, że trwają działania zmierzające do włączenia 

zasadniczej szkoły zawodowej do Zespołu Szkół. 

Odniósł się do tego Pan Kucper, który oznajmił, że to działanie również przyniesie 

oszczędności, gdyż nauczyciel pracujący w podstawówce, gimnazjum i zawodówce będzie 

miał jedną umowę o pracę, a nie dwie, a tym samym zapobiegnie się sytuacji powodującej 

potrzebę wypłacenia dodatków wyrównawczych. Innym podobnym działaniem, zdaniem 

Pana Kucpra byłoby włączenie do zespołu Szkół w Chociwiu przedszkola.  

Ponadto Pan Kucper dodał, że duże oszczędności przyniosłoby pozostawienie na terenie 

gminy jednego gimnazjum, ale w tym miejscu oznajmił, że takie rozwiązanie byłoby bardzo 

trudne ze względu na istniejący w tej sprawie opór społeczny. Kolejnym działaniem 

oszczędnościowym, ale również trudnym do zrealizowania jakie przedstawił Pan Kucper było 

włączenie do Zespołu Szkól w Chociwiu placówki szkolnej w Ochlach.  

Kolejnym tematem w tym punkcie obrad była sprawa poruszana na poprzednim posiedzeniu 

komisji, a dotycząca obsługi placówek szkolnych w zakresie bhp. 

W tym temacie głos zabrał dyrektor Wójcik, który oznajmił, że do tej pory osobą obsługującą 

w zakresie spraw bhp była nauczycielka ze szkoły, która miała również tego rodzaju 

uprawnienia. Z racji tych dodatkowych obowiązków szkoła ponosiła koszty w wysokości 150 

zł miesięcznie. Jednak od września ta Pani nie pracuje już w naszej szkole, w związku z tym 

należało zatrudnić nową osobę. Tą osoba jest Pan Sebastian Rychlik, który za wykonywane 

obowiązki otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 350 zł miesięcznie, a od przyszłego roku 

ma zaplanowane 450 zł. 

W tym miejscu radny Polak zasugerował dyrektorowi Wójcikowi, aby spośród swoich 

nauczycieli wysłał osobę na przeszkolenie w zakresie bhp. 

W odpowiedzi na powyższe Pan Wójcik oznajmił, że uzyskanie takich uprawnień nie jest 

tanie i szkołę nie stać obecnie na taki wydatek. Ponadto dodał, że aby mieć takie uprawnienia 

należy mieć przynajmniej technika bhp. 

Ponownie w tej sprawie głos zabrał radny Polak, który stwierdził, że na pewno przy 

zapewnieniu, że będzie praca w postaci obsługi bhp niejeden nauczyciel podjąłby studia 

podyplomowe w tym kierunku.  



W tym miejscu radny Jaros wskazał, że poza szkołą w Widawie, również pozostałe placówki 

oświatowe mają pozawierane umowy z Panem Rychlikiem na taką samą kwotę, niezależnie 

od wielkości placówki.  

W tym miejscu głos zabrała Przewodnicząca Mamzer, która wskazała, że być może udałoby 

się poczynić jakieś oszczędności w tym zakresie, zawierając jedną umowę między 

dyrektorami szkół, a pracownikiem bhp uzależniając wielkość uposażenia od wielkości 

placówki szkolnej.  

Następnie komisja sugerowała, aby po zakończeniu roku szkolnego, w budynku szkoły 

w Restarzewie zapoczątkować działalność świetlicy wiejskiej. Taka działalność, zdaniem 

Przewodniczącej komisji pozwoliłaby uzyskać odpowiedź, czy jest zainteresowanie społeczne 

w tym zakresie. 

 

Ad. 1 

Realizując ten punkt obrad, Przewodnicząca komisji pokrótce przypomniała członkom 

komisji, tematykę spotkań w poszczególnych miesiącach. Dokonano analizy realizacji 

założonego planu pracy komisji na 2011 rok, a sprawozdanie z działalności Komisji 

ds. Socjalnych będzie stanowiło załącznik do uchwały zawierającej sprawozdania 

z działalności komisji rady gminy. 

 

Ad. 2 

W tym punkcie obrad powitano Panią Dorotę Słowińską – Skarbnika Gminy, która 

poinformowała komisję o kontroli w zakresie budowy wodociągu w Grabówiu oraz budowy 

zbiorników w Widawie. Ponadto omówiła projekty uchwał, które mają być przedłożone na 

ostatnim w tym roku posiedzeniu Rady Gminy. Przedstawiła również ostateczne założenia 

do budżetu gminy Widawa na 2012 rok. 

 

 

W związku z wyczerpaniem tematyki zaplanowanej na to posiedzenie oraz brakiem 

dodatkowych pytań Przewodnicząca Komisji ds. Socjalnych – Pani Iwona Mamzer zamknęła 

kolejne obrady Komisji i podziękowała za uczestnictwo. 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała: 

Emilia Konieczna        Przewodnicząca  

Komisji ds. Socjalnych 

 

 

Iwona Mamzer 
 

 

 

 


