Protokół Nr 41/2014 z dnia 22 września 2014 r.

Protokół Nr 41/2014
z posiedzenia
Komisji Edukacji i Promocji Powiatu
w dniu 22 września 2014 r.
Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/.
Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum wymagane do podejmowania
wniosków.
Zaproszone osoby:
Katarzyna Wanat – Skarbnik Powiatu;
Monika Stalica – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych w Starostwie
Powiatowym w Oświęcimiu.
Porządek posiedzenia:
1. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2014 r.
2. Opiniowanie bieżących projektów uchwał Rady Powiatu.
3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym wynikach egzaminów
maturalnych i zawodowych w roku szkolnym 2013/2014.
4. Polityka oświatowa Powiatu Oświęcimskiego w latach 2009 – 2014.
5. Wnioski do projektu budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2015.
6. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
7. Sprawy bieżące. Ustalenie terminu następnego posiedzenia komisji.
Ad. 1. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2014 r.
Pani Katarzyna Wanat – Skarbnik Powiatu przedstawiła uchwałę Nr 127/766/2014 Zarządu
Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oświęcimskiego oraz informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – za
I półrocze 2014 r., wg stanu na 30.06.2014 r. /zał. nr 2/:
 informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2014 r.
/zał. nr 3/;
 informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oświęcimskiego
za I półrocze 2014 r. /zał. nr 4/;
 informację o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2014 r. /zał. nr 5/.
Radny Kazimierz Homa zapytał odnośnie zwrotu 3 mln zł, które jest w założeniach
wieloletniej prognozy finansowej na 2015 r. Jakie są przewidywane źródła finansowania?
Pani Skarbnik odpowiedziała, że będą to pieniądze wygenerowane w ramach środków
własnych.
Radny Kazimierz Homa zapytał czy będą w przyszłym roku emitowane obligacje?
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Pani Skarbnik odpowiedziała, że na następny rok Starostwo Powiatowe zakłada w projekcie
wieloletniej prognozy finansowej sprzedaż majątku na kwotę 1 mln 500 tys. zł
oraz zaciągnięcie kredytu na kwotę 5 mln 500 tys. zł.
Radny Waldemar Klisiak zapytał czy Starostwo Powiatowe ma jakąś wiedzę na temat
sprzedaży zamku w Grojcu?
Pani Skarbnik odpowiedziała, że w w/w sprawie jest ogłoszony przetarg na dzień 12 listopada
i po tym terminie będą otwierane koperty z ofertami.
Radny Kazimierz Homa zapytał czy faktycznie tak jest, że Dyrektorowi PZ Nr 2 zabraknie
środków na prowadzenie zajęć na lodowisku i basenie w listopadzie i grudniu 2014r.?
Pani Skarbnik odpowiedziała, że Zarząd Powiatu nie mam takich sygnałów z PZ Nr 2. Budżet
w/w szkoły jest bardzo duży. Poza tym Zarząd dopłaca do tej szkoły rocznie 1 mln 900 tys. zł.
Radny Kazimierz Homa poprosił Pana Starostę, żeby sprawdził czy Dyrektor PZ Nr 2
zabezpieczył obiekty dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego do końca tego roku jeżeli chodzi
o łyżwiarzy figurowych i pływaków?
Radny Paweł Kobielusz zapytał jak zakończył się nabór w PZ Nr 8, czy jest oddział
utworzony? Jeżeli nie to jakie są tego konsekwencje finansowe tego, że był wpisany
w arkusz?
Wicestarosta odpowiedział, że niestety ten nabór nie udał się, nie zostały utworzone pierwsze
klasy w szkole zasadniczej ani w technikum w PZ Nr 8. Nauczyciele będą mieli wypłacane
wynagrodzenie za stan nieczynny i w miarę możliwości będą zagospodarowani.
Pani Monika Stalica powiedziała, że w sytuacji takiej, w której nie powstała żadna klasa w PZ
Nr 8, Pani Dyrektor bardzo dobrze zaplanowała aneks nr 1. Nie ma takiej sytuacji,
że nauczyciele nie pracują, a dostają pieniądze mimo tego, że w pierwszym roku nie ma
żadnego oddziału. Nauczyciele, którzy mieli umowy, które można było rozwiązać zostały
rozwiązane bez konsekwencji płacenia odpraw. Jedna osoba przeszła w stan nieczynny. Na
ograniczeniu są tylko trzy osoby i trzy osoby poszły na urlop w celu podratowania zdrowia.
Pozostali nauczyciele mają przydzielone godziny zgodnie z ramówką i realizują te godziny.
Radny Kazimierz Homa powiedział, że są różne zadania w kompetencjach Zarządu Powiatu
i Rady Powiatu. W przypadku zlikwidowania placówki oświatowej wypowiada się Rada
natomiast zaplanowanie godzin na nowy rok szkolny na wakacie czy wpisać je do arkusza
tj. samoistna decyzja Zarządu. Przyznając w arkuszu godziny dla dowolnej szkoły, a tym
razem dla PZ Nr 8 tj. demotywujące a nie motywujące Dyrektora do sprawnego działania bo
czy nabór będzie czy nie będzie to godziny i tak są. Należy zwracać uwagę przy kolejnych
tego typu planach bo one nie są równoznaczne z aspiracją szkoły.
Pan Wicestarosta powiedział, że jest odpowiedzialny za tą decyzję gdyż miał nadzieję, że PZ
Nr 8 zrobi nabór. Argumentem przy PZ Nr 9 było, że nie zapisanie wszystkich klas
pierwszych na wakat jest sygnałem Zarządu Powiatu do zamiaru likwidacji tej jednostki. PZ
Nr 8 w dwóch poprzednich latach miała wszystkie klasy na wakacie i udało się dwie klasy
utworzyć.

Strona 2 z 6

Protokół Nr 41/2014 z dnia 22 września 2014 r.

Radny Kazimierz Homa stwierdził, że chyba wniosek jest z tego taki, że skoro nie udał się
nabór w tym roku szkolnym który się rozpoczął w PZ Nr 8 i nie ma żadnego oddziału
w pierwszej klasie to w przyszłym roku jeżeli mają być planowanie jakieś godziny do arkusza
to tylko i wyłącznie w ramach wakatu.
Radny Paweł Kobielusz stwierdził, że w jego ocenie to nie jest wina ani Zarządu ani Rady
Powiatu, że nie ma naboru tylko po prostu sytuacja demograficzna.
Radny Maciej Hejnowicz stwierdził, że nie ma sensu rozważać problemów indywidualnych
szkół bo ten problem jest problemem ogólnym dotyczącym całej edukacji. Problem tkwi już
w karcie nauczyciela, która daje dużo przywilejów nauczycielom ale te przywileje muszą być
opłacane z pieniędzy powiatowych. Dopóki władza centralna nie rozwiąże kwestii karty
nauczyciela to nic się nie zmieni. Trzeba pamiętać o tym, że oświata na poziomie gminnym
czy powiatowym musi pracować na poziomie placówek usługowych. Oświata świadczy
usługi dla ludności. Jeżeli ludność nie jest zainteresowana usługami oświaty to trzeba
zaprzestać tej działalności a nie utrzymywać ją za pieniądze podatników jeżeli do niczego nie
służy. Przywrócenie normalności w szkolnictwie będzie polegało na zrozumieniu, że jest to
instytucja usługowa, która tak długo będzie funkcjonować jak będzie zapotrzebowanie na
usługi.

Ad. 2. Opiniowanie bieżących projektów uchwał Rady Powiatu.
Projekty uchwał zostały wysłane do członków Komisji drogą e-mailową.
1. 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 441 – /zał. nr 6/
Projekt uchwały omówiła Pani Monika Stalica – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia
i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym.
Głosowanie projektu uchwały:
Za:
9
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
Opinia pozytywna.
2. Projekt uchwały po autopoprawce w sprawie:
 ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych w Powiecie
Oświęcimskim. – druk 442 – /zał. nr 7/
Projekt uchwały omówiła Pani Monika Stalica – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia
i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym.
Głosowanie projektu uchwały:
Za:
9
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Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
Opinia pozytywna.
Radna Bożena Sobocińska poprosiła, żeby Pani Naczelnik sprawdziła w ustawie o systemie
oświaty jakie są kompetencje? Czy w tym przypadku nie wystarczy uchwała Rady
Pedagogicznej?
Pani Monika Stalica odpowiedziała, że Rada Szkoły wróciła się z wnioskiem do Rady
Powiatu jako do organu prowadzącego wniosek. Rada Powiatu jeśli się z tym zgadza to
przyjmuje to w formie uchwały. Następnie Rada Szkoły musi zmienić Statut, dostosować go
do uchwały.
3. Projekt uchwały w sprawie:
 uchwalenia Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2015.– druk 443 – /zał. nr 8/
Przewodniczący poinformował, że w dniu 4 września br. wysłano pismo drogą mailową
w sprawie konsultacji projektu „Program współpracy Powiatu Oświęcimskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2015 rok”. Do 16 września można było składać ewentualne uwagi i wnioski
do Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych. /zał. nr 9/
Projekt uchwały omówiła Pani Monika Stalica – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia
i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym.
Głosowanie projektu uchwały:
Za:
9
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
Opinia pozytywna.
4. Projekt uchwały w sprawie:
 zmiany imienia Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Stanisława Konarskiego
w Oświęcimiu.– druk 450 – /zał. nr 10/.
Projekt uchwały omówiła Pani Monika Stalica – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia
i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym.

Wniosek:

Komisja wnioskuje, o zweryfikowanie i wpisanie poprawnych nazw

Powiatowych

Zespołów i Szkół wchodzących w ich skład./zał. nr 11/.
Wniosek został pozytywnie zaopiniowany.
Projekt uchwały nie został poddany do głosowania.
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Ad.3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym wynikach egzaminów
maturalnych i zawodowych w roku szkolnym 2013/2014 - /zał. nr 12/.
Pani Monika Stalica – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych
w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu omówiła w/w temat.
Radny Sławomir Momot zapytał jaki jest problem ze szkołami zawodowymi. Czy wynika to
z braku odpowiednich szkół czy wykładowców? Jak można zachęcić uczniów do nauki
w szkołach zawodowych?
Pani Monika Stalica odpowiedziała, że problem tkwi w tym, że uczniowie nie chcą iść do
szkół zawodowych. Nabór jest co rok prowadzony, oferta szkół zawodowych jest szeroka.
Były próby uruchomienia szkół zawodowych w PZ Nr 3 ale bez sukcesu. Progi punktowe
w szkołach średnich są utrzymane. Liceum i technikum ma minimalny próg punkowy
i powoduje to, że jednak uczniowie mimo woli muszą iść do szkół zawodowych ponieważ
mają zbyt mało punktów aby iść do liceum czy do technikum. Występuje wymuszanie tego,
żeby uczniowie którzy mają poniżej 75 punktów trafili do szkoły zawodowej. Potem taki
uczeń nie jest w stanie zdać egzaminu zawodowego czy matury.
Radny Maciej Hejnowicz stwierdził, że pracodawca zatrudniając pracownika do pracy
fizycznej nie wymaga zaświadczenia o ukończeniu szkoły zawodowej. Pracodawcy wystarczy
tylko dokument stwierdzający, że pracownik ukończył jakiś kurs kwalifikacyjny.
Radny Sławomir Momot stwierdził, że szkoła w Zatorze znalazła rozwiązanie i zachęciła
młodzież do szkoły zawodowej zapewniając im praktykę i pracę po ukończeniu szkoły.
Pani Monika Stalica powiedziała, że uczniowie szkół zawodowych w Powiecie
Oświęcimskimi mają zapewnioną praktykę zawodową w Centrum Kształcenia Praktycznego.
Pani Dyrektor PZ Nr 4 w Oświęcimiu dla klas gastronomicznych zapewnia praktykę w szkole
gdzie mieści się pracownia zawodowa i wykształcona kadra.

Ad. 4. Polityka oświatowa Powiatu Oświęcimskiego w latach 2009 – 2014 - /zał. nr 13/.

Pani Monika Stalica – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych
w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu omówiła w/w temat.
Komisja wyraziła słowa najwyższego uznania dla Pani Moniki Stalicy - Naczelnik Wydziału
Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym za przygotowanie
merytorycznej analizy „Polityka oświatowa Powiatu Oświęcimskiego w latach 2009 – 2014”.

Ad. 5. Wnioski do projektu budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2015.
Przewodniczący Komisji przypomniał o możliwości składania wniosków do projektu budżetu
Powiatu Oświęcimskiego na rok 2015.
Wnioski można składać indywidualnie lub na posiedzeniach Komisji.
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Ad. 6. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
Protokoły zostały wysłane do członków Komisji drogą e-mailową.
Członkowie Komisji zapoznali się z następującymi protokołami:
 Nr 39/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r.
 Nr 40/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
Uwagi do protokołów: brak
Głosowanie:
Za:
9
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
Opinia pozytywna.
Ad. 7. Sprawy bieżące. Ustalenie terminu następnego posiedzenia komisji.
Wiceprzewodnicząca zapoznała członków komisji z pismem ze Związku Nauczycielstwa
Polskiego z dnia 1 lipca 2014 r. znak sprawy: ZOP ZNP 076/2/07/2014 w sprawie pracy
nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami na nowy rok szkolny 2014/2015,
w szkołach i pozostałych placówkach oświatowych na terenie Miasta Oświęcim. Na prośbę
radnych pismo zostało wysłane pocztą e-mailową do członków komisji. W związku
z powyższym komisja ustosunkuje się do w/w pisma na następnym posiedzeniu komisji./zał.
nr 14/.
Następne posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 20 października br. o godz. 1600.
Tematyka posiedzenia:
1. Działalność Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu.
2. Opiniowanie bieżących projektów uchwał Rady Powiatu.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Sprawy bieżące.
Zaproszone osoby:
Leszek Szuster – Dyrektor Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu;
Miejsce posiedzenia: MDSM w Oświęcimiu, ul. Legionów 11.
Na powyższym posiedzenie komisji zakończyło się.
Przewodniczący
Komisji Edukacji i Promocji Powiatu
Waldemar Klisiak

Protokołowała: Alicja Gut
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