Protokół Nr 14/2012
z posiedzenia
Komisji Edukacji i Promocji Powiatu
w dniu 18 kwietnia 2012 r.

Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/.
Stan obecnych członków Komisji /8 radnych/ stanowi kworum wymaganego do podejmowania
wniosków.
Zaproszone osoby:
Aleksandra Bibrzycka – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych
w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu.

Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Sprawy bieŜące. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Komisji.

Ad. 1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu.
Projekt uchwały w sprawie
1. zmiany uchwały Nr XXXIX/277/2009 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 września
2009 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest róŜny w poszczególnych okresach roku
szkolnego, zasady udzielania i rozmiaru obniŜek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy- Karta Nauczyciela, oraz nauczycieli realizujących w
ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o róŜnym obowiązkowym wymiarze
godzin – druk 159.

Aleksandra Bibrzycka Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych omówiła
powyŜszy projekt uchwały.
Radna BoŜena Sobocińska zawnioskowała o wykreślenie pkt. 5 w załączniku projektu uchwały.
Według radnej jeśli dyrektor jest świadomym organizatorem procesu dydaktyczno –wychowawczo
-opiekuńczego w szkole, to nie przypisze sobie godzin w ilości większej, niŜ to wynika z uchwały
Rady Powiatu, gdy nie ma godzin dla swoich nauczycieli.
Radny Paweł Kobielusz stwierdził, Ŝe bywały takie przypadki, Ŝe nauczyciele zabierali sobie te
godziny. Natomiast rozumie ten zapis w ten sposób, Ŝe jest obniŜka, a w uzasadnionych
przypadkach np. lekcje matematyki lub polskiego, Zarząd Powiatu wyrazi zgodę na nadgodziny.
Zbigniew Starzec Wicestarosta poprosił o pozostawienie tego zapisu, a ze swojej strony obiecuje,
Ŝe jeśli będą takie przypadki, to Zarząd będzie wyraŜał zgodę.
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Radna BoŜena Sobocińska przypomniała, iŜ Karta Nauczyciela mówi, Ŝe jeśli ktoś korzysta
z obniŜki, to nie ma godzin ponadwymiarowych. Oczywiście wyłączeni są dyrektorzy, ale moŜna to
nadzorować.
Zbigniew Starzec Wicestarosta zaproponował, aby przejść do głosowania.
Radny Leszek Szuster stwierdził, Ŝe w takich sytuacjach spornych jest za obdarzeniem zaufania
osób, które nadzorują, bo nie moŜna domniemywać Ŝe będzie dochodzić do naduŜyć. Dlatego
optuje, by pozostawić ten punkt wychodząc z załoŜenia Ŝe jest to obowiązek starosty.
Głosowanie dot. wykreślenia pkt. 5 w załączniku do projektu uchwały:
za głosowała 1,
Przeciw 7,
Wstrzymało się 0.
Wniosek nie został przyjęty.
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie przy 8 głosach za.

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Protokół Nr 13/2012 z dnia 19 marca 2012 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4. Sprawy bieŜące. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Komisji.
Komisja zapoznała się z następującymi pismami:
- pismo znak WEZ 062.2.2012 w sprawie wytypowania przedstawiciela do udziału w pracach
Komisji Konkursowej /zał. nr 3/
Komisja jednogłośnie wytypowała radnego: Leszka Szustera.

- odpowiedzią na wniosek Nr 3/2012 z dnia 19.03.2012 r. /zał. nr 4/

Następne posiedzenie komisji: 21 maja 2012 r.:
1. Zapoznanie się z działalnością PZ Nr 6 w Brzeszczach oraz projektem nowej sali gimnastycznej.
2. Sprawozdanie z wykonania budŜetu Powiatu Oświęcimskiego za rok 2011.
3. Zaopiniowanie bieŜących projektów uchwał.
4. Sprawy bieŜące.
Miejsce posiedzenia komisji: PZ Nr 6 w Brzeszczach.
Przewodniczący
Komisji Edukacji i Promocji Powiatu
Waldemar Klisiak
Protokołował: Renata Kuder
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