BRM.0002.VII.2011.IJ

P R O T O K Ó Ł NR VII/2011
z VII SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU
odbytej w dniu 7 kwietnia 2011 roku
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PROTOKÓŁ NR VII/2011
Na stan 14 Radnych Rady Miejskiej, w Sesji uczestniczyło 14 Radnych, co stanowi 100 %
składu osobowego.
W Sesji udział wzięli:
- Burmistrz Miasta Złocieńca – Pan Waldemar Włodarczyk,
- Skarbnik Gminy – Pani Teresa Dobroń,
- Sekretarz Gminy – Pan Leszek Modrzakowski,
- Radca Prawny – Pani Jolanta Czepe,
- Sołtysi z terenu gminy Złocieniec,
- Radni Powiatu Drawskiego,
a także: przedstawiciele zakładów budżetowych i jednostek organizacyjnych gminy,
Dyrektorzy szkół, przedszkoli, a także Przewodnicząca Związku Nauczycielstwa Polskiego
zarzadu Oddziału Miejski – Gminnego w Złocieńcu Pani Barbara Dobraniecka.
Obradom przewodniczyła: Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu Pani Urszula Ptak.
Protokołowała – podinspektor ds. obsługi Biura Rady Miejskiej – Inocenta Jakubik.
Punkt 1: Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Otwarcia VII Sesji RM dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej, Pani Urszula Ptak (godz.
8.00). Powitała Radnych i zaproszonych na obrady gości. Następnie Przewodnicząca
stwierdziła prawomocność obrad (na sali było obecnych 14 radnych).
Dzisiejsza Sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Złocieńca z dnia 1 kwietnia 2011
roku oraz zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
Punkt 2: Ustalenie porządku obrad.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu) odczytała porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) w sprawie zamiaru połączenia szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w
Złocieńcu i Gimnazjum Nr 1 im. Bohaterów Monte Cassino w Złocieńcu w Zespół Szkół Nr 1
w Złocieńcu ul. I Dywizji WP 4 – druk nr 70;
2) w sprawie zamiaru połączenia szkoły Podstawowej Nr 3 im. Żołnierza Polskiego w
Złocieńcu i Gimnazjum Nr 2 im. Gen. Wł. Sikorskiego w Złocieńcu w Zespół Szkół Nr 2 w
Złocieńcu ul. Czwartaków 2 – druk nr 69;
4. Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.
5. Zamknięcie sesji.
Punkt 3: Podjęcie uchwał.
1) w sprawie zamiaru połączenia szkoły Podstawowej Nr 3 im. Żołnierza Polskiego w
Złocieńcu i Gimnazjum Nr 2 im. Gen. Wł. Sikorskiego w Złocieńcu w Zespół Szkół Nr 2
w Złocieńcu ul. Czwartaków 2 – druk nr 69;
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Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady) odczytała projekt uchwały na druku nr 69.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Wniosek odnośnie oświaty przekazałem do rady w miesiącu styczniu. Od tego momentu
trwały konsultacje. Zakończyły się wczoraj spotkaniem w SP Nr 2. Konsultacje odbywały się
ze wszystkimi szkołami. Z przedszkolami nie rozmawialiśmy, ale poruszane były inne
tematy. Odbyło się kilka spotkań komisji oświaty z zaproszonymi gośćmi. Wpłynęły opinie
Zarządu ZNP w sprawie utworzenia zespołów szkół. Jestem zaskoczony bo myślałem, że
sprawa będzie potraktowana poważnie. Dla mnie komputerowo przeklejanie opinii z jednej
szkoły do drugiej jest nie poważne. Myślałem, że poświęcone zostanie trochę więcej czasu na
to zagadnienie. Opinie są jednakowe dla jednej jak i dla drugiej szkoły. Wnioski i opinie
wypracowane przywiały różne wątpliwości. Wczorajsze spotkanie trwało 2 godziny.
Dlaczego nie zrobić czegoś co będzie funkcjonowało na stałe. Na komisji edukacji były
wypracowane warianty, które brane były pod uwagę. Padł też wariant łączenia szkół w
zespoły. Była też propozycja, aby przedszkole przyłączyć do SP Nr 2, ale to nie było brane
pod uwagę. Zespół SP Nr3 i Gm. Nr 2 zachowa swój układ. Na spotkaniu w SP Nr 3 pan
Dyrektor wypowiadał się, że lepsza byłaby zasada funkcjonowania jednej rady pedagogicznej
reprezentowanej przez jedną i drugą szkołę. Uszanujemy wolę jaka będzie propozycja
samorządów szkół. To może ulec zmianie bo nikt nie mówi, że można to zmienić uchwałą.
Podjęto decyzję, że SP Nr 2 nie będzie przygotowywała obiadów, a tylko SP Nr 3. Od
września likwidujemy przedszkole w Kosobudach. Nie mieliśmy wpływu na powołanie
punktu przedszkolnego w Rzęśnicy. Powstał on po likwidacji SP w Kosobudach. W to
miejsce powołaliśmy punkt przedszkolny w Cieszynie. Gmina dopłaca do przedszkola w
Rzęśnicy. Decyzja o likwidacji przedszkola w Kosobudach już zapadła. Dzieci będą przyjęte
do przedszkola na ul. Okrzei w Złocieńcu, albo do punktu w Rzęśnicy jest tam 25 miejsc.
Przedszkole w Cieszynie nie będzie zlikwidowane. Uczęszcza do niego 19 dzieci. Przy tej
okazji będą zmiany administracji szkół. Jeżeli chodzi o księgowość to dwie panie przechodzą
na emeryturę. Obowiązki kadrowe przejmą sekretarki. Nie udało się stworzyć jednego
zespołu ekonomicznego do obsługi wszystkich szkół. W obsłudze pracuje w tej chwili 11
osób we wszystkich jednostkach. Główni księgowi muszą pozostać. Tych zmian nie będzie w
tym zakresie. Obiady dla SP Nr 2 będzie dowoził MGOPS ze SP Nr 3. W SP Nr 2 jest
procentowo dożywianych dzieci. Przy SP Nr 2 jest oddział przedszkolny i dodatkowo
powołujemy jeszcze jeden.
Radny Jan Macul:
Komisja edukacji po wysłuchaniu wszystkich opinii nie wydała stosownego oświadczenia,
dając do dyspozycji wypowiedzenie się indywidualne wszystkim radnym.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady):
Przeczytałam opinie ZNP odnośnie zespołów szkół. My nie zabieramy autonomii szkól i nie
zabieramy dzieciom nauki. Cieszymy się, ze jest tak wysoki poziom nauczania. Zastanawiam
się po co są testy w szkołach podstawowych. Świadczą one o jakości nauczania, ale o niczym
innym bo i tak wszystkie dzieci idą do gimnazjum. Była mowa, że gimnazjum miało być
szkołą elitarną.
Radna Elżbieta Frankowska:
Brakuje mi oszacowanych oszczędności. Kiedy w 2012 roku przyjdą dwa roczniki sześcio i
siedmiolatków, to jakie to będą szkoły. Teraz łączy się szkoły ze zwolnieniami, czy potem
nie trzeba będzie zatrudniać. Wypracowany obecnie system przynosi dobre rezultaty.
Programy edukacyjne poprawiły bazę szkół. Radni też pomagali w rozwoju szkół na terenie
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gminy. Komisja edukacji wnioskowała, aby dyrektorzy szkół przedstawili oszczędności w
placówkach. Wykazali je kosztem zajęć pozalekcyjnych. Klasy będą miały po 30 dzieci.
Chciałam wiedzieć czy przeprowadzono taką analizę, jedenaście lat temu była taka sama
sytuacja. Pewnej grupie dzieci pogarsza się warunki edukacyjne.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady):
W 1998 roku sama uczestniczyłam w reorganizacji szkół. Wówczas brakowało miejsca dla
dzieci, a dziś brakuje dzieci. Należałoby jedna szkołę zamknąć. Dziś jest możliwość wyboru.
My nie zmieniamy systemu oświaty. Wszystko pozostaje tak jak jest. Oświata pochłania
największą część budżetu. Musimy szukać oszczędności.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Nie chcę wracać do historii co było 11 lat temu. Dziwię się, że pada stwierdzenie, że
obniżamy poziom nauczania. Wczoraj nam zarzucano, że klasy będą liczyły po 40 dzieci.
Rodzice zarzucają nam, że stresujemy dzieci, i że wyłączamy ogrzewanie w szkołach bo
Burmistrz kazał oszczędzać. Ta uchwała przynosi najmniejszy uszczerbek dla dzieci. Proszę
powiedzieć dlaczego zatrudnia się nauczycieli z Drawska. Dlaczego nauczyciele mają po 10
godzin ponadwymiarowych. Nie zabraniałem zadawać pytania i mówiłem o wszystkich
możliwościach jakie można zrobić. Ja raz pamiętam, że nauczyciel z przedszkola odmówił
przyjęcia etatu ze szkoły bo nie uzupełnił wykształcenia. Od zeszłego roku otworzyliśmy dwa
zespoły sześciolatków i dostaliśmy na to dodatkowe środki. Dzieci przedszkolne weszły do
szkól z takim zamiarem, że w danym momencie przyjdą 6-latki do pierwszej klasy. Dyrektor
będzie miał możliwość zagospodarowania nauczyciela w dwóch szkołach. Jestem umówiony
dziś z dyrektorami na temat arkuszy szkolnych jak będą funkcjonować od 1 września.
Wszyscy piszemy programy unijne. Te programy pozostawiły po sobie trwały ślad. Szkoła
Podstawowa Nr 1 napisała jeden program, który się sprawdził. Dziś szanse ma SP Nr 2 i SP
Nr 3, aby napisać program. Nie powielajmy godzin szkolnych, a znajdźmy środki unijne na
ten cel. Jeżeli mówimy o zatrudnieniu to zawsze siadaliśmy do stołu do rozmowy. Dziś jest
czterech dyrektorów, a będzie dwóch są cztery sekretariaty, a będą dwa. Ja nie znam kosztów
wynikających ze schematów organizacyjnych, które będą obowiązywały od 1 września. Klasy
będą łączone, ale nie wszystkie. Dzieci ze szkół opowiadają, że klasy będą liczyły po 40
uczniów. Pan Nosel drukuje protokoły z komisji w prasie. Na komisji byłem tylko raz i potem
wyjechałem, a cytuje się mnie, że byłem na wszystkich komisjach i wszystko neguję. Wczoraj
miałem zarzuty, że stresuję dzieci. Ciekawy jestem kto dzieciom takie rzeczy mówi. Jeżeli
one czytają gazety pana Nosela to gratuluję. Jeżeli mamy oddziały przedszkolne w szkołach
to te dzieci wyjdą ze szkół i będą wolne gabinety. Dziś zmianowość w SP NR 1 i Gm. Nr jest
jeden do jeden i taka sama będzie w SP Nr 2. Jeżeli wojsko będzie likwidowało przedszkole
w Budowie to gmina nie przejmie budynku bo w SP Nr 3 i W Gm. Nr 1 będziemy mieli
wolne sale dla tych dzieci. Wojsko ucieka od wszystkich kosztów. W zeszłym roku
uratowaliśmy przedszkole, ale likwidować będą w Mirosławcu.
Radny Jan Macul:
Najlepsze rezultaty odnoszą szkoły o średniej liczbie 300, 400 uczniów. Nie wszystkie szkoły
można mierzyć jedną miarą. Jeżeli chodzi o ekonomiczne sprawy nie będę się wypowiadał.
Aspekt społeczny jest tak samo ważny jak ekonomiczny.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (11 głosów “za”, 2 głosy“
przeciw”, 1 głos “wstrzymujący się”) – podjęła Uchwałę Nr VII/65/2011 w sprawie zamiaru
połączenia szkoły Podstawowej Nr 3 im. Żołnierza Polskiego w Złocieńcu i Gimnazjum Nr 2
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im. Gen. Wł. Sikorskiego w Złocieńcu w Zespół Szkół Nr 2 w Złocieńcu ul. Czwartaków 2,
stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na sali
głosowali „za” przyjęciem uchwały - lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.
Punkt 3: Podjęcie uchwał.
2) w sprawie zamiaru połączenia szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w
Złocieńcu i Gimnazjum Nr 1 im. Bohaterów Monte Cassino w Złocieńcu w Zespół Szkół
Nr 1 w Złocieńcu ul. I Dywizji WP 4 – druk nr 70;
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady) odczytała projekt uchwały na druku nr 70.
Rada Miejska w Złocieńcu, w głosowaniu jawnym imiennym (10 głosów “za”, 2 głosy“
przeciw”, 2 głosy “wstrzymujące się”) – podjęła Uchwałę Nr VII/66/2011 w sprawie w
sprawie zamiaru połączenia szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w
Złocieńcu i Gimnazjum Nr 1 im. Bohaterów Monte Cassino w Złocieńcu w Zespół Szkół Nr 1
w Złocieńcu ul. I Dywizji WP 4, stanowiącą załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady podsumowując głosowanie stwierdziła, że wszyscy radni obecni na sali
głosowali „za” przyjęciem uchwały - lista głosowania imiennego stanowi załącznik do
protokołu.
Punkt 4: Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.
Pani Urszula Ptak (Przewodnicząca Rady) – odczytała pismo z Przedszkola Miejskiego w
Złocieńcu w sprawie wytypowania z ramienia Rady Miejskiej członka do komisji rekrutacji.
Radna Elżbieta Frankowska wyraziła zgodę na uczestnictwo w w.w komisji.
Radny Jan macul – przypomniał, że zbliżają się „ Transgraniczne Dni Sportu”.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Pan Marek Stochaj z ramienia Urzędu Miejskiego jest organizatorem. Źle się stało, że
Przewodniczący Rady Sportu złożył rezygnację. Gmina Złocieniec jest gospodarzem, a
organizacyjnie w tej sprawie działa Starostwo Powiatowe w Drawsku.
Pan Dązbłaż Roman (Mieszkaniec Złocieńca) – nie rozumiem o co się tak bijemy – o 200
tysięcy. My prawie tyle wydajemy na nagrody dla Prezesów. Nikt nie walczy o to, aby to
ukrócić. Ktoś dostaje za to dobrą pensję.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Przy każdej uchwale była informacja o uzasadnieniu. Pierwszy zespół to oszczędność 279,000
tysięcy, drugi 397,000 tysięcy. Jest to wynik połączenia szkół, a reszta oszczędności wyniknie
ze schematów organizacyjnych. Jak w każdym zakładzie są tzw. Trzynastki. Ja robię to
swoim zarządzeniem. Zarówno wszyscy dyrektorzy szkól i przedszkoli już je pobrali, a
prezesi otrzymują je po zebraniu walnym. Kiedyś chciano trzynastki zabrać dla wójtów i
burmistrzów, ale z tego zrezygnowano. To nie obciąża naszego budżetu. Co miesiąc do
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wglądu jest moje sprawozdanie. Spółka, która nie wypracowuje zysku, a ma straty nie
otrzymuje nagród. Zabranie trzynastki wiąże się tylko i wyłącznie z naganą.
Pan Henryk Szreta (Dyrektor SP Nr 3 w Złocieńcu) – ta uchwała podjęta została dość późno.
Jesteśmy przed konstruowaniem arkuszy. Jako dyrektorzy będziemy poddani konkursom.
Chcę, aby ta procedura trwała jak najkrócej. Dyrektor, który będzie robił arkusze
organizacyjne będzie musiał przewidzieć pewne posunięcia i etaty. Wiązać się to będzie z
wręczeniem kilku wypowiedzeń dla nauczycieli. Może te wypowiedzenia można będzie
cofnąć.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Związki Zawodowe Nauczycieli miały czas 30 dni. Negocjacje i rozmowy musiały się odbyć.
Uchwała mówi o powołaniu zespołów szkół. Teraz czekamy na opinię kuratora. Jeżeli opinia
przyjdzie to zwołamy sesję nadzwyczajną. Podczas prac nad arkuszami organizacyjnymi
rozmawiać będziemy o sytuacji w każdej szkole. Zrobimy to jak najszybciej. Po podjęciu tych
dwóch uchwał jak najszybciej podejmiemy decyzję o statucie i regulaminie.
Pan Zbigniew Buczek (dyrektor Gm. Nr 2 w Złocieńcu) – nas obowiązuje aspekt prawny.
Pan Waldemar Włodarczyk (Burmistrz Złocieńca):
Zostawmy ten aspekt do rozmów indywidualnych.
Punkt 5: Zamknięcie sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Urszula Ptak poinformowała, że porządek obrad został
wyczerpany. Dziękując Radnym i Gościom za uczestnictwo - zamknęła VII Sesję Rady
Miejskiej w Złocieńcu (godz. 9.10).
Protokołowała:
Jakubik Inocenta

Przewodnicząca:
/Urszula Ptak/

6

