Protokół Nr 39/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r.

Protokół Nr 39/2014
z posiedzenia
Komisji Edukacji i Promocji Powiatu
w dniu 16 czerwca 2014 r.
Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/.
Stan obecnych członków Komisji (7 radnych) stanowi kworum wymagane do podejmowania
wniosków.
Przewodniczący Komisji Waldemar Klisiak otworzył posiedzenie Komisji witając radnych
oraz zaproszonych gości.
Zaproszone osoby:
Małgorzata Sikora – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym
w Oświęcimiu;
Monika Stalica – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych w Starostwie
Powiatowym w Oświęcimiu.
Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał Rady Powiatu.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Organizacja nowego roku szkolnego 2014/2015.
4. Sprawy bieżące. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Komisji.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 1. Zaopiniowanie bieżącego projektu uchwały Rady Powiatu.
Projekt uchwały w sprawie:
 poparcia projektu uchwały sejmowej w sprawie ustanowienia Roku 2017 Rokiem Rzeki Wisły
– druk 414 /zał. nr 2/.
Projekt uchwały omówiła Pani Małgorzata Sikora – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu.
Radny Maciej Hejnowicz zapytał czy ten projekt nie rodzi żadnych zobowiązań finansowych?
Czy jest to tylko kwestia umowy?
Małgorzata Sikora odpowiedziała, że samorządy chciały, żeby Sejm Polski podjął taką uchwałę.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Homa przedstawił swoją opinię na temat poparcia
projektu uchwały sejmowej w sprawie ustanowienia Roku 2017 Rokiem Rzeki Wisły. W ocenie
Wiceprzewodniczącego Powiat Oświęcimski jest Powiatem nr 1, który rozpoczyna ten szlak
żeglowny. Wynika to z stąd, iż na terenie Powiatu Oświęcimskiego w okolicach Broszkowic
znajduje się zerowy kilometr Wisły czyli stamtąd bierze początek kanał żeglowny. Kanał ten jest
niewykorzystywany i nie ma pomysłów jak na nim kreować ruch i z roku na rok jest coraz bardziej
degradowany. Nie tylko dlatego, że nie ma żadnych nakładów finansowych na regulację tego cieku
ale przede wszystkim dlatego, że nie ma żadnego pomysłu jak ten szlak żeglowny wykorzystać,
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żeby funkcjonował i spełniał naturalne potrzeby. Plany dotyczące uruchomienia szlaku żeglownego
do Oświęcimia powstały kilkadziesiąt lat temu. Zostały przeznaczone na to duże środki finansowe,
powstała tzw. nawiga w rejonie Dworów. Znajdują się tam śluzy, które niestety nie znalazły
zastosowania gospodarczego i dlatego nie zostały na dużą skalę uruchomione nakłady
na uregulowanie tego szlaku. Według Wiceprzewodniczącego właściwa jest inicjatywa,
żeby zwrócić uwagę na problem ciągłej degradacji i braku pomysłu na wykorzystanie rzeki
na szlaku.
Radna Bożena Sobocińska stwierdziła, że osobiście pływała kajakiem po Rzece Wiśle. Radna brała
udział w grupowych wyprawach z udziałem harcerzy i osób należących do klubu turystycznego.
Klub co najmniej raz w roku organizował taką wyprawę. Radna pamięta z dzieciństwa, że nie tylko
w Krakowie były organizowane przejażdżki statkami. Obecnie są organizowane takie rejsy
w Kazimierzu oraz w okolicach Kłodzka i Włocławka. Dawniej organizowano bardzo interesujące
rejsy z miasta Warszawa do miasta Gdańska. Gdyby inicjatywa odniosła taki skutek jaki jest
oczekiwany to być może takie rejsy mogłyby się odbywać również z naszego miasta powiatowego.
Radna wspomniała, że akurat uczestniczyła w rajdzie rowerowym w Bielsku – Białej, gdzie był
zaproszony Pan Prezydent RP Bronisław Komorowski, który przy starcie rajdu przy wszystkich
zebranych zadeklarował i podpisał projekt uchwały w sprawie wałów, żeby można był sobie po
wałach swobodnie jeździć na rowerze. Inicjatywa ta została zapoczątkowana co najmniej 15 lat
temu od Pani Staniszewskiej, kiedy te rajdy rodzinne zaczęły funkcjonować najpierw w Bielsku
– Białej, potem w Oświęcimiu. Radna uważa, że rzeki są ważne z punktu widzenia gospodarczego
ale również turystycznego. Radna jest za tą inicjatywą w sprawie poparcia projektu uchwały
sejmowej w sprawie ustanowienia Roku 2017 Rokiem Rzeki Wisły.
Radny Paweł Kobielusz stwierdził, że ma duże wątpliwości czy taka sprawa intencyjna cokolwiek
wniesie w tej materii bo to się ciągnie już lata. Radny Paweł Kobielusz akurat nie miał okazji
płynąć w takim rejsie. Obecnie są organizowane przeprawy promowe na Wiśle. Radny sądzi,
że inicjatywa wniesiona przez radnych nic nie zmieni, jeżeli nie będzie poparcia wyższych władz.
Głosowanie projektu:
Za:
7
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
Opinia pozytywna.
Projekt uchwały w sprawie:
zmiany do uchwały Nr XXVI/299/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 lutego 2013 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości
wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez inne podmioty niż Powiat Oświęcimski
– druk 424 /zał. nr 3/.
Projekt uchwały omówiła Pani Monika Stalica – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw
Społecznych w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu.
Radna Bożena Sobocińska zapytała czy to jest uchwała czy zmiany do uchwały?
Pani Monika Stalica wraz z Przewodniczącym Komisji odpowiedzieli, że są to zmiany do uchwały.
Wicestarosta zapytał, czy przekazywanie dotacji na kursy kwalifikacyjne jest zależne od liczby
uczniów czy od liczby zdanych egzaminów?
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Pani Monika Stalica powiedziała, że tak, że dotacja jest uzależniona od liczby zdanych egzaminów.

Głosowanie projektu:
Za:
7
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
Opinia pozytywna.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Komisja zapoznała się z protokołem:
 Nr 38/2014 z dnia 19 maja 2014 r.
Uwagi do protokołu: brak
Głosowanie:
Za:
6
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
1
Opinia pozytywna.

Ad. 3. Organizacja nowego roku szkolnego 2014/2015.
Pani Monika Stalica – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych w Starostwie
Powiatowym w Oświęcimiu, przedstawiła i omówiła prezentację pt. „Organizacja nowego roku
szkolnego 2014/2015” /zał. nr 4/. Pani Monika zaprezentowała zestawienia liczby uczniów
na dzień 31 marca 2014 r. oraz planowaną liczbę uczniów na dzień 1 września 2014 r. Z tabel
zaobserwowano, że liczba uczniów spada. W każdej szkole jest planowana mniejsza liczba uczniów
niż dotychczas. W związku z tym, że jest mniej absolwentów na terenie Powiatu Oświęcimskiego,
szkoły dostosowują plan arkusza.
Wicestarosta stwierdził, że w jego ocenie zestawienia liczby uczniów oraz ich planowana liczba
przedstawiona podczas prezentacji jest w rzeczywistości zaniżona. Według informacji jaką posiada
Wicestarosta to liczba absolwentów gimnazjum w 2014 r. jest tylko o 40 mniejsza od liczby
absolwentów gimnazjum w 2013 r. Według Wicestarosty jest to niewielka różnica.
Radny Kazimierz Homa stwierdził, że spory sukces w planowaniu odniósł PZ Nr 8 Szkół
Zawodowych i Ogólnokształcących w Chełmku.
Wicestarosta stwierdził, że w PZ Nr 8 liczba uczniów na dzień 31.03.2014 r., a planowana liczba
uczniów na dzień 01.09.2014 r. jest mniejsza tylko o jednego ucznia.
Radny Sławomir Momot powiedział, że ogólna liczba uczniów na dzień 31.03.2014 r. to 5.546,
a ogólna planowana liczba uczniów na dzień 01.09.2014 r. to 5.235, czyli różnica wynosi 311
uczniów. Według Radnego to jest duża różnica.
Pani Monika Stalica powiedziała, że ta różnica wynika z tego, że w niektórych szkołach więcej
odchodzi klas niż przystąpi uczniów do nauki. W przypadku PZ Nr 8 właściwie jest constans.
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Radny Maciej Hejnowicz zapytał z czego wynika taka duża różnica w planowanej liczbie uczniów
w PZ Nr 9 Szkół w Kętach, PZ Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach
i PZ Nr 11 Szkół Ogólnokształcących w Kętach? Według Radnego po zsumowaniu w Kętach
będzie 187 mniej uczniów, a w szkołach w Oświęcimiu tylko 148 mniej uczniów. Radny zapytał
z czego to wynika, czyżby w Kętach był taki niż demograficzny?
Pani Monika Stalica odpowiedziała, iż różnica wynika z tego, że w PZ Nr 10 odeszło bardzo dużo
klas czwartych, a nie przyjdzie taka sama liczba klas pierwszych z uwagi na to, że już tych drugich
i trzecich jest mniej.
Radny Maciej Hejnowicz stwierdził, że w porównaniu do ubiegłego roku w PZ Nr 10 będzie o 74
uczniów mniej, a w PZ Nr 11 jest o 88 uczniów mniej. Z czego wynika takie planowanie?
Pani Monika Stalica odpowiedziała, że w Kętach było więcej klas gimnazjalnych. W ubiegłych
latach były trzy, potem tylko dwie. W tym roku jest zaplanowana jedna klasa gimnazjum
w arkuszu, nie ma na wakacie.
Radna Bożena Sobocińska stwierdziła, że tu występuje niekonsekwencja np. w PZ Nr 6 Szkół
Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach gdzie spada znacząco liczba uczniów,
a zatrudnienie nauczycielów wzrasta. Czy tj. uzależnione od sali gimnastycznej?
Pani Monika Stalica i Wicestarosta potwierdzili, że faktycznie zatrudnienie nauczycieli uzależnione
jest od sali gimnastycznej.
Wicestarosta poinformował, że odbyło się spotkanie z Panią Dyrektor PZ Nr 6. Pani Dyrektor
będzie rezygnowała z budynku przy PZ Nr 7. Prawdopodobnie zmniejszy się ilość pracowników.
Część pracowników z administracji i obsługi przejdzie do PZ Nr 6. Pani Dyrektor zrezygnowała
z uczenia w budynkach po PZ Nr 7 ze względu na wysokie koszty utrzymania budynku.
Radna Bożena Sobocińska zapytała kto będzie płacił za te media?
Wicestarosta odpowiedział, że prawdopodobnie budynki zostaną wystawione na sprzedaż.
Radny Kazimierz Homa zapytał o PZ Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego
i Technicznych w Oświęcimiu, która jest największą jednostkę powiatową, gdzie liczba dyrektorów
z 3 została ograniczona do 2. Jeżeli chodzi o PZ Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
w Oświęcimiu to Radny nie zauważył ograniczenia w etatach, gdyż nadal jest 3 dyrektorów.
Pani Monika Stalica wyjaśniła, że „+1” oznacza kierownika kształcenia praktycznego, który został
przemianowany na dyrektora. Akurat w PZ Nr 2 nie było kierownika kształcenia praktycznego
i w związku z tym oni mają tylko stanowiska wicedyrektorów.
Radna Bożena Sobocińska powiedziała, że jest w statucie ramowym zapis, że na 12 oddziałów jest
wicedyrektor. Według zapisu pierwszego wicedyrektora należy powołać natomiast reszty
niekoniecznie. Tak jest przyjęte, że co 12 oddziałów jest dyrektor.
Radny Maciej Hejnowicz zapytał z czego wynika taka różnica, że PZ Nr 9 przy 180 uczniach jest
9,8 etatów administracji i obsługi, a PZ Nr 11 przy 482 uczniach jest 10 etatów administracji
i obsługi?
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Pani Monika Stalica odpowiedziała, że Pani Skarbnik ma taki wypracowany algorytm i według tego
algorytmu przelicza etaty kalkulacyjne dla każdej szkoły. Jest to przeliczone według tego samego
wskaźnika dla każdej szkoły.
Wicestarosta stwierdził, że według jego obliczeń to na 18 uczniów przypada 1 pracownik
administracji i obsługi. Nie można porównywać szkół do PZ Nr 2 gdzie szkoła posiada m.in.
internat, orlika, halę sportową, strzelnicę, stołówkę i to wszystko jest umiejscowione na 12 ha.
Radny Kazimierz Homa zapytał skąd się wzięła taka duża liczba etatów w administracji w SOSW?
Jakiego typu zadania wykonuje SOSW?
Pani Monika Stalica i Wicestarosta odpowiedzieli, że SOSW ma w posiadaniu 3 budynki i kilka
szkół. Do każdego budynku jest inny arkusz organizacyjny.
Radny Kazimierz Homa stwierdził, że w każdym budynku jest inna obsługa.
Radna Bożena Sobocińska zapytała czy w SOSW są zatrudnieni pomocnicy nauczycieli?
Pani Monika Stalica powiedziała, że pomoc tj. administracja i obsługa, nie są pracownikami
pedagogicznymi ale wchodzą w skład pracowników administracyjnych.
Wicestarosta stwierdził, że oprócz PZ Nr 1 Szkół Ogólnokształcących w Oświęcimiu i PZ Nr 11
Szkół Ogólnokształcących w Kętach nie było takich sytuacji, że szkoły zwiększyłyby nabór i żeby
Zarząd Powiatu nie wyraził zgody. Jeżeli chodzi o w/w szkoły to nie zostanie zwiększony nabór
bo akurat te szkoły mogłyby wykorzystać tą sytuację. W PZ Nr 8 w Chełmku oraz w PZ Nr 2
w Oświęcimiu w najlepszych czasach uczyło się ok. 2 tys. uczniów, natomiast w PZ Nr 10
w Kętach 1600-1700 uczniów.
Radny Maciej Hejnowicz zapytał czy między naborem w Oświęcimiu a w Chrzanowie jest jakieś
połączenie czy nie ma tak jak między Bielskiem a Oświęcimiem?
Pani Monika Stalica stwierdziła, że w bazie występują te powiaty, które się do niej zgłosiły.
Generalnie baza obejmuje powiaty z województwa małopolskiego gdyż są różne terminy naborów
w różnych województwach więc dlatego nie da się baz połączyć. Ze względu na to nie widać
w bazie Bielska gdyż należy ono do województwa śląskiego.
Wicestarosta stwierdził, że w PZ Nr 5 Szkół Budowlanych w Oświęcimiu będzie otwierany nowy
kierunek „technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej” i Pani Dyrektor została
poinformowana, że Zarząd Powiatu nie wyrazi zgody na łączenie klas ponieważ jest to bardzo drogi
kierunek i żeby został otwarty to jest jeden warunek, że ma być pełny nabór. Wtedy dopiero Zarząd
Powiatu wyrazi zgodę na wyposarzenie klasopracowni.
Wicestarosta powiedział, że PZ Nr 8 w Chełmku miało świadomość, że Zarząd Powiatu nie wyrazi
zgody dla tej szkoły na klasę do arkusza ze względu na małą ilość uczniów. Zarząd Powiatu dodał
1 klasę do arkusza w PZ Nr 9 i żeby wszystkie szkoły były jednakowo traktowane to również
PZ Nr 8 przydzielił jedną klasę do arkusza. PZ Nr 8 ma problem od kilku lat z uzbieraniem
1 zawodowej klasy. Jeżeli chodzi o technikum to do klasy o kierunku technik informatyk
zalogowała się 1 osoba, natomiast do klasy o kierunku technik mechanik 6 osób.
Pani Monika Stalica stwierdziła, że nastąpiło odradzanie się środowiska zawodowego. To jest
bardzo dobry sygnał dlatego, że był taki moment, że było bardzo dużo klas liceum, a mało klas
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technikum. Obecnie zmienia się tendencja, jest mniej klas liceum, a zwiększa się liczba klas
technikum.
Wicestarosta zapytał czy mamy wydruk z dzisiejszego naboru, czy możemy się z nim zapoznać?
Pani Monika Stalica stwierdziła, że w PZ Nr 1 Szkół Ogólnokształcących w Oświęcimiu klasy się
bardzo ładnie dopełniają. Niestety nie wszystkie są o takiej liczności jaka byłaby oczekiwana.
W klasie o kierunku biol-chem jest 68 osób, natomiast w klasie o kierunku pol-biol jest 21 osób.
W PZ Nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Chełmku jest tylko 7 osób. W PZ Nr 2
Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu nabór jest
bardzo liczebny. Jeżeli chodzi o klasy sportowe w liceum to klasa pływanie i łyżwiarstwo 17 osób,
a w drugiej klasie sportowej 11 osób. W klasach technikum są też wysokie liczebności.
W PZ Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Oświęcimiu z planowanych dwóch klas:
jednej w arkuszu i drugiej na wakacie to najprawdopodobniej powstanie jedna. Kierunkiem
spedytor w technikum jest tylko 5 osób zainteresowanych.
Wicestarosta zapytał ile jest zapisanych na stanowisko informatyk?
Pani Monika Stalica odpowiedziała, że 22 osoby są zapisane do klasy informatycznej. W PZ Nr 4
klasy arkuszowe powstaną, zasadnicza szkoła zawodowa też. W PZ Nr 5 jeżeli zostanie połączony
kierunek technik architektury krajobrazu z technikiem urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
to wtedy powstanie jedna nieduża klasa.
Wicestarosta powiedział, że na pewno nie będzie zgody, żeby połączyć te klasy. W tym przypadku
i tak musi być przygotowana klasopracownia technologiczna.
Radna Bożena Sobocińska stwierdziła, że może jakaś firma zajmująca się odnawialnymi źródłami
energii wyposażyłaby tą klasę.
Wicestarosta stwierdził, że było już takie wstępne przyrzeczenie z firmy SYNTHOS odnośnie
wyposażenia klasopracowni. Niestety ich cały wkład polegał na przekazaniu szkole kolb
i menzurek, które nie mieli gdzie utylizować. Wstępny kosztorys remontu klasopracowni
technologicznej wyniósł 250 tys. zł.
Radna Bożena Sobocińska powiedziała, że skontaktuje się z odpowiednimi firmami w tej sprawie.
Radna zapyta firmy, które zajmują się odnawialnymi źródłami energii czy byłyby zainteresowane
wyposażeniem klasopracowni.
Pani Monika Stalica powiedziała, że w PZ Nr 5 Szkół Budowlanych w Oświęcimiu do szkoły
zawodowej jest bardzo mało chętnych. Akurat ta szkoła to zapełnia się dopiero w sierpniu ponieważ
uczniowie, którzy nie dostaną się do innych szkół to przychodzą do szkoły zawodowej.
Według Radnej Bożeny Sobocińskiej jak na razie na kierunkach dotyczących energetyki
odnawialnej kształcą się studenci na politechnice krakowskiej lub śląskiej ale może niebawem
wystarczy im technikum o tym kierunku. Zdaniem Radnej kierunek „technik urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej” jest znakomity.
Wicestarosta powiedział, że kierunek jest proeuropejski. Na lata 2014-2020 jest przeznaczone dużo
pieniędzy na ochronę środowiska.
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Pani Monika Stalica poinformowała, że w PZ Nr 6 klasy, które są zaplanowane w arkuszu powinny
być otwarte. W PZ Nr 8 jest bardzo słaba sytuacja czyli bardzo mało uczniów. W PZ Nr 9 jest
zaplanowana jedna klasa do arkusza. Natomiast wg zainteresowanych w klasie 1H 25 osób,
w klasie 1J 29 osób i w klasie 1M 18 osób.
Wicestarosta zapytał czy mamy dane ile jest chętnych z pierwszej preferencji globalnie?
Pani Monika Stalica powiedziała, że globalnie 1470 osób, a absolwentów mamy 1590.
Wicestarosta powiedział, że brakuje nam tylko 120 uczniów. Czy w tej chwili nie widzimy
punktów.
Pani Monika Stalica powiedziała, że nie widzimy jeszcze punktów bo na chwilę obecną punktów
jeszcze nie ma.
Radny Kazimierz Homa zapytał ilu gimnazjalistów wybiera się do szkół niepublicznych?
Pani Monika Stalica stwierdziła, że gimnazjaliści nie wybierają się do niepublicznych szkół. Powiat
głównie posiada szkoły policealne niepubliczne.
Radna Bożena Sobocińska stwierdziła, że Księża Salezjanie prowadzą gimnazjum i tam też sporo
młodzieży pójdzie.
Pani Monika Stalica stwierdziła, ze można sprawdzić ile jest zalogowanych osób do Gimnazjum
Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu.
Radny Sławomir Momot zapytał czy można określić ile uczniów z powiatu oświęcimskiego poszło
się kształcić do Zatora?
Pani Monika Stalica odpowiedziała, że widać w systemie jaka jest liczba osób ale nie da się określić
skąd one są. W sumie 56 uczniów ze wszystkich wyborów.
Radny Kazimierz Homa zapytał jaka jest minimalna liczba osób, żeby otworzyć oddział
np. w Chełmku?
Wicestarosta powiedział, że nie może być poniżej 24 osób.
Radny Paweł Kobielusz powiedział, że jak będzie 16 uczniów to też będą musieli otworzyć.
Radna Bożena Sobocińska powiedziała, że na razie jest 7 uczniów.
Radny Kazimierz Homa zapytał co się stanie jak będzie 10 uczniów?
Wicestarosta powiedział, że jeżeli nie zostanie otwarta pierwsza klasa to będzie trzeba
zorganizować tym uczniom naukę w innej szkole i będą na to musieli wyrazić zgodę ich rodzice.
Nauczyciele mają zagwarantowaną naukę.
Radna Bożena Sobocińska stwierdziła, że dla 7 uczniów nie można klasy otworzyć. W takim razie
Radna prosi o zawnioskowanie, żeby w szkole w Kętach cztery 28 osobowe klasy podzielić.
Radny Maciej Hejnowicz stwierdził, że trzeba poszukać ogólnego rozwiązania.
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Radna Bożena Sobocińska stwierdziła, że szkoła jest dla uczniów a nie dla nauczycieli. Jeżeli nie
ma uczniów to nauczyciel nie ma pracy.
Wicestarosta stwierdził, że jeżeli PZ Nr 9 dostał do arkusza to przy takiej samej ilości uczniów
w tym roku szkolnym nie było podstaw, żeby nie dać PZ Nr 8 do arkusza.
Radny Kazimierz Homa stwierdził, że jest to wspólny kłopot. Jeżeli Zarząd Powiatu wyraził zgodę
na to, żeby była co najmniej jedna klasa w arkuszu to teraz odpowiedzialność spada na wszystkich.
Nie może być takiej sytuacji, że zaplanowany jest jeden oddział a uczniów jest 5.
Pani Monika Stalica powiedziała, że Pani Dyrektor dostała wytyczne, żeby tak zaplanować, że jak
będzie miała uczniów w zawodówce to żeby utworzyć jeden ale pełny oddział.
Radna Bożena Sobocińska stwierdziła, że nauczyciel może być przeniesiony nawet 31 sierpnia
bez jego zgody z art. 19.1. Karty Nauczyciela: „W razie konieczności zapewnienia szkole obsady
na stanowisku nauczyciela z wymaganymi kwalifikacjami odpowiadającymi potrzebom
programowym szkoły, organ prowadzący szkołę może przenieść nauczyciela zatrudnionego
na podstawie mianowania do tej szkoły - bez zgody nauczyciela, jednak na okres nie dłuższy niż
3 lata, z prawem powrotu na uprzednio zajmowane stanowisko”.
Według Radnej nauczyciele będą mieć w pełni wykorzystany czas pracy, gdyż na jeden oddział
przysługują dwa z poszczególnego przedmiotu.
Radny Maciej Hejnowicz zapytał jaki jest stan uczniów w PZ Nr 11?
Pani Monika Stalica odpowiedziała, że w PZ Nr 11 są następujące klasy: klasa 1G-11 osób, 1H-16
osób, 1M-33 osoby i 1P-45 osób.
Radny Maciej Hejnowicz zapytał ile tam jest w sumie oddziałów.
Pani Monika Stalica odpowiedziała, że występują tam oddziały matematyczne i biologiczne. Jeżeli
będzie faktycznie chętnych 45 osób to można zrobić 1,5 oddziałów i 0,5 oddziału połączyć z innym
oddziałem.
Wicestarosta zapytał ile jest klas zasadniczych w PZ Nr 9?
Pai Monika Stalica odpowiedziała, że są w sumie dwie klasy zawodowe. Jest jedna klasa pierwsza
i jedna druga zawodowa.
Radny Paweł Kobielusz zapytał ile jest oddziałów w całej szkole?
W całej szkole jest 6 oddziałów, w które wchodzą pierwsze i drugie klasy technikum oraz klasy
zawodowe.
Radna Bożena Sobocińska stwierdziła, że jest 6 oddziałów przy 145 uczniach.
Radny Maciej Hejnowicz zapytał do kiedy trwa to zgłaszanie elektroniczne?
Pani Monika Stalica odpowiedziała, że w pierwszym tygodniu lipca czyli w dniach 3-4 lipca 2014 r.
będzie przeprowadzona rekrutacja.
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Wicestarosta zapytał do kiedy jest termin składania świadectw?
Pani Monika odpowiedziała, że do 26 czerwca 2014r.
Wicestarosta powiedział, że zgodnie z planami dyrektorów szkół, nie będzie zwolnień
w administracji i obsłudze do końca tego roku kalendarzowego. Jedynym argumentem
do zwolnienia jest brak miejsca pracy czyli wszystko związane z naborem. Jest kilku nauczycieli
do zwolnienia ale to są tzw. minimalne zwolnienia. Jest to wszystko ustalone z dyrektorami szkół.
Radna Bożena Sobocińska zapytała czy te zwolnienia są z art. 20.1. Karty Nauczyciela
„Dyrektor szkoły w razie:
1) całkowitej likwidacji szkoły rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy;
2) częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie
liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie
nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć rozwiązuje z nim stosunek pracy lub, na wniosek nauczyciela,
przenosi go w stan nieczynny”.
Wicestarosta powiedział, że tak. Natomiast jeżeli sytuacja się naprawi tak jak w przypadku PZ Nr 9,
będzie duży nabór to będzie to proces odwracalny. W zeszłym roku w PZ Nr 9 była jedna pełna
klasa i druga łączona.
Radna Bożena Sobocińska zapytała odnośnie nauczycieli, czy była rozważana możliwość
przeniesienia nauczycieli do innej szkoły? Radna zauważyła, że nauczyciele z PZ Nr 6, którzy się
do niej zgłaszają, posiadają specjalizacje i kwalifikacje wymagane w szkole gastronomicznej, czyli
w PZ Nr 4 oraz PZ Nr 10. Radna zapytała czy czasami tam nie są zatrudniani od lat nauczyciele,
którzy już są na emeryturze lub też pracują równocześnie pobierając emeryturę. Według Radnej
od 2010 r. nauczyciele o których wcześniej wspominała, nie mają żadnych uprawnień emerytalnych
i zostali pozbawieni pracy po zlikwidowaniu PZ Nr 7. Radna przypomniała słowa Wicestarosty,
że jak już dojdzie do likwidacji to później naboru już się nie da zrobić. Ta sytuacja akurat dotyczy
nie tylko tej jednej szkoły PZ Nr 7 w Jawiszowicach ale i innych.
Wicestarosta stwierdził, że to dotyczy PZ Nr 5, PZ Nr 8 oraz PZ Nr 9. Do publicznej wiadomości
została podana informacja, że jeżeli szkoły dokonają naboru na poziomie naboru ubiegłorocznego
to nie będzie żadnych zmian w tych szkołach. Jeżeli nie będzie naboru na tym poziomie to będzie
ogromny problem. Wicestarosta poprosił Radnych, żeby go informować o takich sytuacjach,
że w szkole jest zatrudniany emeryt, a nauczyciel o tym samym profilu wykształcenia jest
bezrobotny.
Radna Bożena Sobocińska stwierdziła, że takie praktyki były przed laty stosowane, w tej chwili
uległo to zmianie.
Wicestarosta stwierdził, że zawsze prosi dyrektorów szkół, żeby mu podawali listę z osobami
w wieku emerytalnym, które chcą być zatrudnione. Ostatnio był taki przypadek w PZ Nr 1 gdzie
Pani Dyrektor bardzo zależało na zatrudnieniu emerytowanej nauczycielki fizyki. Wicestarosta
poinformował Panią Dyrektor, że jeżeli nie będzie na rynku pracy nauczyciela fizyki to taką zgodę
dostanie. Akurat okazało się, że w PZ Nr 2 jest dwóch nauczycieli fizyki na ograniczonych etatach
i mogą sobie te etaty dopełnić. Niestety Pani Dyrektor nie dostała zgody na zatrudnienie
nauczyciela emerytowanego. Został wykreślony zapis dotyczący nie przyjmowania do szkoły
emerytów i nie wyrażania zgody na ich zatrudnienie. Zarząd Powiatu ma prawo do informacji
na temat kierunków zatrudnienia nauczycieli emerytowanych w placówkach powiatowych.
Dyrektorzy szkół wiedzą, że kolejka nauczycieli z ograniczeniami, zwolnionych i w stanie
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nieczynnym jest długa. Wicestarosta nie chciałby, żeby taka sytuacja miała miejsce, że mamy
na liście oczekujących jakiegoś nauczyciela, który nie może dostać pracy bo blokuje mu etat
nauczyciel na emeryturze.
Radna Bożena Sobocińska jest zainteresowana takimi osobami, które są na emeryturze i nigdy nie
rozwiązały stosunku pracy.
Pani Monika Stalica powiedziała, że jeżeli tacy nauczyciele są, to mają zgodę na prace dopiero
przy arkuszach sierpniowych po naborze.
Radna Bożena Sobocińska stwierdziła, że Ci nauczyciele nie muszą mieć zgody bo oni nie
rozwiązali stosunku pracy. Radna stwierdziła, że tu nie chodzi o nowo zatrudnionego nauczyciela.
Chodzi o nauczyciela, który jest zatrudniony w PZ Nr 4 i nigdy nie rozwiązał stosunku pracy, czyli
jest zatrudniony na podstawie mianowania. Przepisy z 2010 r. upoważniły tego nauczyciela
do pobierania emerytury bez rozwiązania stosunku pracy.
Radny Maciej Hejnowicz zapytał czy wysokość pobieranej emerytury przez nauczyciela jest
zależna od dochodów?
Radna Bożena Sobocińska powiedziała, że jest to oczywiście uzależnione. Przykładowy nauczyciel
przez 5 miesięcy pobiera emeryturę, a przez 12 miesięcy pensję z tytułu pracy.
Radna Bożena Sobocińska wraz z Radnym Kazimierzem Homa stwierdzili, że zakład pracy nie
może takiemu nauczycielowi dać wypowiedzenia bo nie jest jeszcze w wieku emerytalnym.
Radny Kazimierz Homa zapytał co można zrobić z takimi nauczycielami?
Radna Bożena Sobocińska stwierdziła, że nie ma sposobu na takich nauczycieli. Jedynie można
odwołać się do ich sumienia.
Wicestarosta stwierdził, że można tym nauczycielom zaproponować taką ilość godzin, żeby nie
opłacało im się przychodzić do szkoły.
Radna Bożena Sobocińska stwierdziła, że jak ktoś jest dyrektorem szkoły to mu się opłaca nawet
na cztery godziny przychodzić.
Wicestarosta stwierdził, że w PZ Nr 1 jest zaplanowany remont przewiązki, którą trzeba skończyć
przed jubileuszem szkoły. Natomiast w PZ Nr 2 jest niepokojąca sytuacja z internatem ponieważ
od 2004 r. jest projekt zrobiony przez Pana Ryszarda Świątka na internat pod Centrum Edukacyjno
– Sportowe. Sytuacja wygląda w ten sposób, że projekt z 2004 r. w celu uaktualnienia został
przekazany Panu Świątkowi, umowa była obwarowana karami finansowymi i na 20 maja miał być
gotowy, do dnia dzisiejszego nie posiadamy projektu ale mamy zapewnienie, że będzie na jutro.
Wicestarosta powiedział, ze pierwotnie miał być ogłoszony jeden przetarg na remont ale przy tym
poślizgu jest to niemożliwe więc będzie trzeba ogłosić trzy niezależne przetargi. Problem związany
jest z tym, że do końca 2014 r. trzeba wydać 2 mln zł przeznaczone na remont internatu.
Według wstępnego kosztorysu koszt realizacji planowanych remontów to 4,5-5 mln zł a Powiat
Oświęcimski ma na ten cel 2 mln zł do wydania w tym roku i 1,5 mln w następnym roku. Będą
remontowane boiska przy PZ Nr 3 i PZ Nr 4, gdyż jest zalecenie Sanepidu. Będą również
przeprowadzane audyty energetyczne. Należy ustalić termin modernizacji i remontu PZ Nr 2 i PZ
Nr 10 oraz SOSW i Domu Dziecka. Na te szkoły kończą się audyty i będzie trzeba wystąpić do
WOŚ o dofinansowanie.
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Radna Bożena Sobocińska zapytała czy z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska nie można
coś przeznaczyć?
Wicestarosta powiedział, że tam są za małe środki.
Wicestarosta ma nadzieję, że w następnym roku uda się wykonać w PZ Nr 11 remont elewacji
oraz zaplecze sportowe.
Dobrze byłoby, żeby w budżecie na rok 2015 znalazła się kwota pokrywająca projekt i kosztorys
budowy nowego SOSW. W związku z tym jest plan przy akceptacji Rady Powiatu, żeby jeszcze
w tej kadencji zabezpieczyć kwotę 1,5 mln zł na ten projekt.
Radny Maciej Hejnowicz zapytał czy zostały oddane pieniądze dla Ministerstwa Finansów?
Wicestarosta w tej sprawie chce jechać do Luksemburga. Powiat Oświęcimski otrzymał nakazy
płatnicze i odwołuje się od tych decyzji. Wicestarosta ma nadzieję, że do końca kadencji ta sprawa
wyjaśni się i że Powiat nie będzie musiał zwracać tych pieniędzy. Ewentualnie zostaną przerzucone
niewygasające długi na następną kadencje. Następny Zarząd Powiatu będzie miał
o tyle lepszą sytuację, że ma zabezpieczone środki w budżecie.

Ad. 4. Sprawy bieżące - ustalenie terminu następnego posiedzenia Komisji.
Następne posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 22 września br. o godz. 16:00.
Tematyka posiedzenia:
1. Strategia Oświatowa w Powiecie Oświęcimskim w perspektywie wieloletniej, na lata 2014-2020.
2. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2014 r.
3. Wnioski do projektu budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2015.
4. Opiniowanie bieżących projektów uchwał Rady Powiatu.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
6. Sprawy bieżące.
Zaproszone osoby:
Katarzyna Wanat – Skarbnik Powiatu;
Monika Stalica – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych w Starostwie
Powiatowym w Oświęcimiu.
Miejsce posiedzenia: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu (sala narad pok. 101A).

Przewodniczący
Komisji Edukacji i Promocji Powiatu
Waldemar Klisiak

Protokołowała: Alicja Gut
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