Protokół Nr 2/11
ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
oraz Komisji Budżetu i Rolnictwa w dniu 18 lutego 2011 roku.
Obecni na posiedzeniu wg załączonej listy obecności.

Ponadto udział w posiedzeniu wzięli:
1. Paweł Królak

- Wójt Gminy

2. Wiesława Libera

- Skarbnik Gminy

3. Janina Ciesielska

- Sekretarz Gminy

4. Małgorzata Stolarek

- Dyrektor SP w Cielądzu

5. Grażyna Jarzyńska

- Dyrektor SP w Sierzchowach

6. Teresa Łucka

- Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Cielądzu

7. Renata Lusa

- Prezes ZNP w Cielądzu

8. Jadwiga Gaćkowska

- Kierownik GZEAS.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Gminy – Bogumił Grabowski, powitał
wszystkich i przedstawił
porządek posiedzenia:

1. Rozważenie utworzenia Zespołu Szkół w Cielądzu.
2. Sprawy różne.

Punkt 1.
Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że Publicznym Gimnazjum w Cielądzu i Szkołą
Podstawową w Cielądzu obecnie kieruje inny Dyrektor. Istnieją podziały między kadrą
nauczycielską a współpraca między Paniami Dyrektor nie układa się pomyślnie. Gimnazjum i
szkoła podstawowa znajdują się w budynkach, które przylegają do siebie i połączone są
korytarzem, w szkole podstawowej znajduje się stołówka szkolna a w gimnazjum sala
gimnastyczna, z obu obiektów korzystają wszyscy uczniowie, budynki posiadają również
wspólne urządzenia techniczne, np. kotłownia. Z połączenia szkół w Zespół wynikałyby
korzyści organizacyjne, lepsze możliwości organizowania zastępstw, możliwość użytkowania
sali gimnastycznej i stołówki szkolnej w równym stopniu przez obie szkoły bez. Dlatego
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proponuje się rozważenie utworzenia Zespołu Szkół w Cielądzu. Po utworzeniu zespołu
byłby jeden dyrektor zarządzający i odpowiedzialny za wszystko. Współpraca układałaby się
lepiej. Poprosił Panie Dyrektor o wypowiedzenie się w tej sprawie.

W dyskusji głos zabrali:
− Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cielądzu Małgorzata Stolarek - decyzja należy do
Rady Gminy. Jestem Dyrektorem szkoły siedem lat, nigdy nie było zastrzeżeń do
mojej pracy, zarówno ja, jak i szkoła miała bardzo wysokie oceny zewnętrzne.
Atmosfera i zespół w pracy są bardzo dobre, również współpraca z rodzicami układa
się pomyślnie, co do aspektów ekonomicznych powinna wypowiedzieć się księgowa.
Moim zdaniem poza tym, że zmieni się nazwa, przebudowa dokumentacji i procedur
to nic się nie zmieni. Nie zmienią się metody nauczania i nauczyciele. Jeżeli będzie
jeden dyrektor to będzie musiał być i zastępca bo niemożliwością będzie aby jedna
osoba odpowiadała za wszystko i wszystkiego mogła dopilnować, potrzebne będzie
podzielenie się dokumentacją. Nowy dyrektor, jeśli będzie szukał oszczędności to na
pewno będzie również redukcja etatów. Nie myślę żeby do tej pory były jakieś spory
czy kłopoty, nie widzę rewelacji w utworzeniu Zespołu.
− Dyrektor Publicznego Gimnazjum Teresa Łucka – nie będę mówić na temat mojej
pracy bo Państwo mnie znają i wiedzą, jakie są wyniki mojej pracy. Dyrektorem
Gimnazjum jestem piąty rok. Dla dobra pracowników i uczniów obydwu szkół jestem
za połączeniem Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Zespół Szkół.
− Prezes ZNP w Cielądz Renata Lusa – jako Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego
stoję na straży i w obronie pracowników. Bardzo chcę żeby żaden nauczyciel ani inny
pracownik nie stracił pracy, to jest główny cel i zadanie ZNP. Po to są związki aby
bronić nauczycieli. Jeżeli zatem jakiś pracownik miałby stracić pracę będę przeciwna
utworzeniu Zespołu, jeśli nikt pracy nie straci to nie widzę przeciwwskazań.
− Kierownik GZEAS Jadwiga Gaćkowska – jeśli chodzi o naszą komórkę to nic się nie
zmieni, nadal osobno będziemy robić szkołę podstawową i gimnazjum, ponieważ w
rozdziałach nie ma nazwy Zespołu Szkół. Czy utworzenie zespołu szkół stworzy
oszczędności na razie nie mogę powiedzieć bo to się okaże dopiero po przygotowaniu
projektów organizacyjnych szkół. Po projektach można będzie wszystko przeliczyć.
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− Radny Jerzy Pieczątka – jeżeli będzie dyrektor zespołu i wicedyrektor to jakie to
miałyby być oszczędności.
− Wójt Gminy – wicedyrektor nie będzie miał takiego uposażenia jak dyrektor, ale
organizacja będzie zdecydowanie lepsza.
− Dyrektor Gimnazjum – liczba uczniów się zmniejsza, ze wstępnych analiz wynika, że
już za dwa lata nie będzie podziału na grupy, nauczyciele angielskiego czy
niemieckiego nie będą mieli tyle godzin co teraz. W roku szkolnym 2010-2011 w
gimnazjum jest 162 uczniów, ale na 2017-2018 po analizie przewidujemy jedynie 95
uczniów.
− Sekretarz Gminy Janina Ciesielska – teraz faktycznie są po dwa oddziały, ale tak jak
powiedziała p. Dyrektor na 2017-2018 przewidujemy jeden, 16 uczniów ze szkoły
podstawowej w Cielądzu i 4 ze szkoły z Sierzchów. Ustawa o systemie oświaty nie
nakazuje tworzenia zespołów, ustawa mówi jedynie, że taki zespół rada może
utworzyć, teraz większość gmin zespoły tworzy, ale nie jest to obligatoryjne.
− Przewodniczący Rady Gminy – jeżeli utworzenie zespołu nie spowoduje zwolnień
pracowników to ja jestem za.
− Radny Tomasz Dewille - ale nie zamierzamy nikogo zwalniać, nawet nie chodzi o
oszczędności, ale o lepszą organizację pracy, współpraca między dyrektorami się nie
układa i cierpią na tym dzieci.
− Radny Grzegorz Stępniak – a dlaczego ten temat pojawił się teraz.
− Wójt Gminy – ponieważ uważam, że utworzenie zespołu byłoby lepsze a jeśli
chcielibyśmy ten zespół utworzyć już w przyszłym roku szkolnym to teraz należałoby
podjąć uchwałę o zamiarze utworzenia. To tylko zamiar, który nie będzie oznaczał
utworzenia zespołu. Po tej uchwale wystąpimy do kuratorium oświaty, do szkół, rad
pedagogicznych, rad rodziców o opinie w tej sprawie. Dopiero po uzyskaniu opinii,
przeanalizowaniu projektów organizacyjnych i przekalkulowaniu wszystkiego
mogliby Państwo decydować czy podjąć uchwałę o utworzeniu zespołu czy też nie.
− Radny Józef Pytka – jeżeli za coś się zabieramy to powinniśmy wiedzieć jakie z tego
będą oszczędności, organizacja itd. Skoro będzie i Dyrektor i Wicedyrektor to po co ta
zmiana.
− Wójt Gminy – oszczędności i pieniądze to nie wszystko.
− Radny Józef Pytka – ale pieniądze to bardzo dużo.
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− Wójt Gminy – czy wg radnego powinniśmy tolerować to, że dzieje się źle tylko
dlatego, że najważniejsze są pieniądze? Przecież nie o to chodzi. Na pewno nie
stracimy, jeśli już to możemy tylko zaoszczędzić.
− Radny Józef Pytka – skoro mamy zaoszczędzić to pewnie będą cięcia w zatrudnieniu.
− Skarbnik Gminy Wiesława Libera – do tej pory szkoły były likwidowane i nikt pracy
nie stracił.
− Dyrektor Gimnazjum Teresa Łucka – każdego nauczyciela chroni karta nauczyciela,
obecnie nauczyciele mają 60 lat i emeryturę, ale jeśli będzie mniej uczniów, mniej
etatów to wiadomo, że dyrektor nie zwolni młodego nauczyciela, ale zmniejszy ilość
godzin temu, który ma już 30 lat pracy i też go nie zwolni.
− Sekretarz Gminy Janina Ciesielska – na dzień dzisiejszy w szkole podstawowej w
Cielądzu jest 165 uczniów, w roku szkolnym 2011/2012 przewidujemy 156,
2012/2013 – 155, 2013/2014 – 148, 2014/2015 – 160, 2015/2016 – 151 a w
2016/2017 – 167 uczniów. W szkole podstawowej w Sierzchowach dziś jest 98
uczniów, w roku szkolnym 2011/2012 przewidujemy 95, 2012/2013 – 95, 2013/2014
– 86, 2014/2015 – 96, 2015/2016 – 107 a w roku 2016/2017 – 110 uczniów. Są to
nasze rokowania na podstawie liczby dzieci urodzonych i zameldowanych na terenie
naszej gminy. Natomiast w Gimnazjum obecnie uczy się 162 uczniów, w roku
szkolnym 2011/2012 przewidujemy 153 uczniów, 2012/2013 – 136, 2013/2014 – 134,
2014/2015 – 120, 2015/2016 – 124 a w roku 2017/2018 95 uczniów. Jeżeli biorą
Państwo pod uwagę utworzenie zespołu to do połowy marca powinna być podjęta
uchwała o zamiarze utworzenia, ale tylko o zamiarze. Jeżeli opinia kuratorium, rad
pedagogicznych czy rad rodziców będzie negatywna i nie będą Państwo chcieli
utworzyć zespołu to nie podejmiecie uchwały o utworzeniu i zespół nie powstanie.
Uchwała o zamiarze nie obliguje do utworzenia Zespołu.
− Radna Teresa Stępniak – na pierwszym miejscu stawiam czynnik ludzki, dopiero na
drugim oszczędności, uważam, że powinniśmy rozważyć utworzenie zespołu.
− Radny Jarosław Budek – ja na razie jestem przeciw, nie mamy odpowiedniej wiedzy
aby decydować.
− Radny Tomasz Dewille – ja nie widzę korzyści finansowych, ale będzie o wiele
korzystniej organizacyjnie i na pewno dzieci na tym skorzystają, uważam, że
powinniśmy spróbować i stworzyć zespół.
− Radny Grzegorz Stępniak – ja również jestem za utworzeniem zespołu.
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− Radny Józef Pytka – jeżeli ma być dyrektor zespołu i wicedyrektor to mają być
konkursy na te stanowiska?
− Wójt Gminy Paweł Królak – konkurs otwarty i konkurencyjny byłby tylko na
stanowisko Dyrektora, wicedyrektora zatrudni dyrektor.
− Radny Krzysztof Żatkiewicz – ja na razie jestem za, możemy podjąć uchwałę o
zamiarze a potem jeśli nie będzie pozytywnych opinii i nie będziemy chcieli zespołu
utworzyć to nie utworzymy.
− Radny Michał Trzciński – uważam że, radny Żatkiewicz ma rację, również popieram
podjęcie uchwały o zamiarze, potem zobaczymy.
− Radny Lech Owczarek – ja jestem zdecydowanym zwolennikiem utworzenia zespołu
szkół, powinien być jeden silny gospodarz, który będzie decydował i zarządzał a
zastępca wykonywał polecenia. Nie będzie dwóch decydentów, którzy czasem nie
mogą dojść do porozumienia jak teraz.
− Przewodniczący Rady Gminy – ja na razie popieram podjęcie uchwały o zamiarze
utworzenia zespołu, to tylko zamiar, ale nie po to zostałem radnym aby kogoś
zwalniać i jeśli okaże się, że ktoś miałby stracić pracę to będę przeciwny utworzeniu
zespołu.

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad wnioskiem Wójta o
przedstawieniu projektu uchwały o zamiarze utworzenia Zespołu Szkół w Cielądzu na Sesji
Rady Gminy. Za wnioskiem głosowało 11 radnych, nikt nie był przeciwny, 3 radnych
wstrzymało się od głosu.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że na następnej Sesji Rady Gminy w porządku
obrad znajdzie się projekt uchwały o zamiarze utworzenia zespołu szkół w Cielądzu, który
poddany zostanie głosowaniu.

Punkt 2.
− Wójt Gminy Paweł Królak – do Urzędu wpłynęło pismo z Urzędu Marszałkowskiego
w sprawie realizacji projektu „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego”, na który
można starać się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
Program związany jest e-dziennikiem. Wkład własny gminy nie przekroczyłby 15 %,
szacunkowo 25 tys. zł na placówkę. Urząd Marszałkowski na razie zbiera informacje
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o placówkach chętnych do wzięcia udziału na przyszły tok a my musielibyśmy
zabezpieczyć środki w budżecie. Jakie jest zdanie Dyrektorów na ten temat.
− Dyrektor Publicznego Gimnazjum Teresa Łucka – gimnazjum potrzebuje je4szcze
kilka komputerów, może 3 lub 4, obecnie mamy już tablicę interaktywną. Jeśli chodzi
o e-dziennik to nie widzę wielkiego sensu bo nie każdy rodzic na komputer w domu
czy internet, że będzie sobie sprawdzał oceny.
− Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierzchowach Grażyna Jarzyńska – sprzęt w szkole
jest taki, jaki jest, komputery były zakupione w 2005 roku, ale dzieci z nich korzystają
i już część podlega wymianie, poza tym technika idzie do przodu i komputery
kilkuletnie nie spełniają coraz nowszych wymagań, będzie również wymóg od 2012
roku, że dziecko będzie musiało pojedynczo siedzieć przy komputerze, nie po kilku
uczniów. Tablicy interaktywnej nie mamy. Jeśli chodzi o e-dziennik to u mnie prawie
90 % rodziców ma komputery. Komputeryzacja to jest przyszłość. Jeżeli nie
zaczniemy pozyskiwać sprzętu czy środków na sprzęt komputerowy to nie będzie
dobrze.
−

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cielądzu Małgorzata Stolarek – w szkole jest
centrum mulitmedialne, ale nie zapewnię każdemu uczniowi dostępu do komputera,
będzie podział, budynek jest w złym stanie i nie będziemy mogli spełnić wymogu
każdej klasy komputerowej z dostępem do Internetu. W miarę możliwości
powinniśmy pozyskiwać środki, jeśli jest taka możliwość to trzeba korzystać.

− Radny Józef Pytka – ale każdy rodzic, który posyła dziecko do szkoły powinien się
nim interesować i dowiadywać w szkole a nie przed komputerem
− Dyrektor Szkoły w Sierzchowach – ale e-dziennik nie polega na tym, że rodzic nie
będzie miał kontaktu z wychowawcą ale bezpośredni wgląd do ocen w dzienniczku a
wywiadówki będą swoją drogą.
− Wójt Gminy Królak – czasy się zmieniają, technika idzie do przodu i nasze
możliwości są coraz szersze, to nie jest decyzja wiążąca. Urząd Marszałkowski chce
tylko wiedzieć kto byłby chętny. Tu chodzi o przyszły rok. Powinniśmy się skusić na
dwie szkoły podstawowe na razie.
− Radny Jerzy Pieczątka – powinniśmy te środki pozyskać jeśli jest taka możliwość.
− Radna Iwona Machnicka – jeśli już to powinniśmy starać się do trzech szkół bo mamy
jeszcze gimnazjum.
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− Wójt Gminy – ale jeszcze nie wiemy czy projekt będzie na zespół szkół czy na szkoły
oddzielnie. Minimum 75 tys. zł będziemy musieli zabezpieczyć.
− Dyrektor Gimnazjum Teresa Łucka – pozyskujmy środki jak jest możliwość, jestem
za. Mogę prowadzić rozmowy z rodzicami czy mają komputery, czy umieją na nich
pracować, korzystać z Internetu. Bo tym, którzy nie mają może być przykro.
− Wójt Gminy Paweł Królak – nasza gmina nie jest członkiem Stowarzyszenia
„Związek

Gmin

Wiejskich

Rzeczypospolitej

Polskiej”.

Na

następnej

sesji

przedstawimy Państwu projekt uchwały w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia
oraz statut stowarzyszenia, koszt byłby ok. 1300 – 1500 zł rocznie, uważam, że
powinniśmy przystąpić. Mielibyśmy z tego korzyści.
− Skarbnik Gminy Wiesława Libera – wpłynęło pismo z Urzędu Marszałkowskiego w
sprawie składania wniosków o dofinansowanie dla gmin, które chciałyby wziąć udział
w programie „Moje boisko-Orlik 2012”. Koszty rozkładałyby się na samorząd,
ministerstwo Sportu i Turystyki 47 % wartości inwestycji, ale nie więcej niż 500 tys.
zł i Urząd Marszałkowski 33 % wartości inwestycji, ale nie więcej niż 333.334 zł.
− Dyrektor Gimnazjum Teresa Łucka – uważam, że warto byłoby z tego skorzystać, nie
mamy boiska, jest trawa, to bardzo dobry pomysł dla młodzieży.
− Wójt Gminy – taka inwestycja nie byłaby tylko dla szkoły czy młodzieży, inni też
mogliby korzystać. Zorientuję się w cenach, ile taka inwestycja mogłaby wynieść, ale
myślę, że ok. 1 mln. zł czyli ze środków własnych ok. 200 tys. zł.
− Radny Józef Pytka – a skąd my mamy na to wziąć środki? Najpierw róbmy drogi a
potem myślmy o czymś innym.
− Sekretarz Gminy – jest bardzo dużo zadań i propozycji, które można przemyśleć a
skoro nie ma na wszystko pieniędzy to trzeba wybrać.
− Radny Robert Kupis – to dobry pomysł, z Orlików można korzystać także wieczorem
bo są oświetlone.
− Radna Iwona Machnicka – ale to są też dodatkowe koszty i potem utrzymanie tego
Orlika.
− Wójt Gminy Paweł Królak – ale wszystko wymaga kosztów utrzymania, drogi też.
− Radny Józef Pytka – jak zrobimy drogę to na pięć czy dziesięć lat mamy spokój a
Orlik trzeba będzie utrzymywać.
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− Radny Robert Kupis – ale nie można tylko i wyłącznie mówić o drogach, co z tego, że
będziemy mieli ładną drogę, jak nie będziemy mieli dokąd dojechać bo nic innego nie
będzie.
− Wójt Gminy Paweł Królak – jak mamy drogi robić to proszę wskazać pieniądze. Na
drogi ich nie ma. Zrobimy teraz wszystkie drogi i nic innego a potem skończą się
pieniądze na cokolwiek innego i nie dostaniemy żadnego dofinansowania, Orlika nikt
nam nie zrobi i wtedy będziemy musieli wydać cały milion zł a nie tylko 200 tys. zł.
− Radny Tomasz Dewille – moim zdaniem Orlik za 200 tys. zł jest niepotrzebny, sami
możemy sobie zrobić boisko i potem mieć tańsze utrzymanie, bez trenera, światła,
szatni, opiekuna itd.
− Radny Józef Pytka – za szkołą jest plac, możemy za 20 tys. zł wyrównać i zrobić
boisko bez żadnych późniejszych zobowiązań.
− Skarbnik Gminy Wiesława Libera – wpłynęło pismo z Komendy Powiatowej Policji w
Rawie Mazowieckiej o dofinansowanie w kwocie ok. 5 – 6 tys. zł zwiększenia sił
policyjnych na naszym terenie poza ustawowymi godzinami pracy. Nie wiem czy
możemy bezpośrednio przekazać środki na wynagrodzenia, dowiem się w RIO i
będzie można dyskutować.
− Wójt Gminy – dowiemy się czy możemy na taki cel przekazać środki i zaprosimy
Komendanta na Sesję.
− Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski poinformował, że do Wójta Gminy
wpłynęło podanie p. Łukasza Snopka w sprawie wyrażenia zgody na usytuowanie w
okolicach budynku gminy przyczepy gastronomicznej ze sprzedażą małej gastronomii.
− Wójt Gminy – mowa tu o działce koło parkingu od strony stawu, uważam, że można
wyrazić zgodę.
− Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski – mogłyby być z tego dodatkowe
podatki, myślę, że można się zgodzić.
− Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tomasz Dewille – pomysł jest dobry, ale
należałoby zwrócić uwagę żeby to było estetyczne i nie zakrywało budynku gminy.
− Wójt Gminy – w takim razie wyrazimy zgodę.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:
mgr Olga Kmita
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