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Protokół Nr 2/11 
 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 25 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. Janin Ciesielska  -  Sekretarz Gminy 

4. Jadwiga Gaćkowska -  Kierownik GZEAS. 

 

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Tomasz Dewille, powitał 

wszystkich i przedstawił  

porządek posiedzenia: 

 

1. Omówienie zasad wynagradzania i ustalania godzin nadliczbowych pracowników w 

szkołach.  

2. Sprawy różne. 

 

Punkt 1. 

Kierownik GZEAS Jadwiga Gaćkowska przedstawiła stan zatrudnienia w szkołach. SP w 

Cielądzu: 0,88 etatu nauczyciel stażysta, 2,36 nauczyciele kontraktowi, 3 etaty mianowani i 

10,08 etatu dyplomowani. SP w Sierzchowach 3,09 nauczyciele kontraktowi, 1,5 etatu 

mianowani, 7,6 nauczyciele dyplomowani. Gimnazjum w Cielądzu: 1,71 etatu kontraktowi, 

jeden nauczyciel mianowany i 12,28 etatu nauczycieli dyplomowanych. W naszym przypadku 

nauczyciele dyplomowani nie otrzymują nigdy średniego wynagrodzenia i otrzymują 

wyrównanie, w tym roku do końca stycznia zapłaciliśmy ok. 50 tys. zł.  

 
 

W dyskusji głos zabrali: 

− Radna Iwona Machnicka – jak to jest, jeśli pracują w dwóch szkołach to zarabiają 

przecież więcej. 

− Kierownik GZEAS Jadwiga Gaćkowska – tak, ale my możemy im naliczać tylko z 

tego, co zarabiają u nas. Aby nauczyciel osiągnął średnią musiałby mieć 4-5 godzin 
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tygodniowo ponadwymiarowych. W tym miesiącu dziesięć osób jest na chorobowym, 

mamy 43,51 etatu, 55 osób i pięć osób w przedszkolu, dodatkowo my pracowników w 

GZEAS.  

− Radny Józef Pytka – dlaczego w przedszkolu jest aż pięć osób, to przecież za dużo. 

− Sekretarz Gminy Janina Ciesielska – ale to jest na godziny, pięć godzin mają płacone z 

fundacji a my tylko dofinansowujemy cztery godziny. Jest też podzielone na 

nauczycieli, w ciągu tych czterech godzin musi być dwóch nauczycieli. Dzieci jest 25.  

− Przewodniczący Komisji  – w przedszkolu są zatrudnione dwie osoby, które mają 

emeryturę.  

− Sekretarz Gminy Janina Ciesielska – ale trzeba wziąć pod uwagę, że nauczyciele mają 

krótszy staż pracy niż urzędnik.  

− Radny Józef Pytka – jeżeli nauczyciel jest na chorobowym to czy my za to płacimy.  

− Kierownik Jadwiga Gaćkowska – 80 %, nie mamy kosztów jak idzie na ZUS.  

− Sekretarz Gminy Janina Ciesielska – ale nie mamy na to wpływu, wszędzie tak jest bo 

tak mówią przepisy.  

− Kierownik Jadwiga Gaćkowska – odnośnie godzin wszystko jest zgodnie z projektami 

i wszystko się zgadza. W SP w Cielądzu jest 29,5 godz. tygodniowo 

ponadwymiarowych, 91 zastępstw, 107 godzin ponadwymiarowych. To wszystko jest 

prawidłowo, sprawdzamy to i rozliczamy.  Pani D. Stolarek ma 20 godz. w miesiącu 

ponadwymiarowych bo ma matematykę, nie ma kto tego wziąć, w grudniu miała 

osiem zastępstw, w lutym dwadzieścia godzin świetlicowych.  

− Sekretarz Gminy – to jest co innego godziny ponadwymiarowe i co innego zastępstwa. 

Niektóre godziny wynikają z siatki godzin, niektóre są dane przez Radę.  

− Kierownik Jadwiga Gaćkowska - mają też jedną godzinę niepłatną, prowadzą sobie 

zeszyty. Na wynagrodzenia ministerstwo nam daje pieniądze.  

− Radny Józef Pytka – ile godzin pracuje dyrektor szkoły p. Stolarek.  

− Kierownik Jadwiga Gaćkowska – sześć godzin pracuje i trzy godziny 

ponadwymiarowe, ma dziewięć godzin tygodniowo, to rada tak dała, ale to są lekcje a 

godziny dyrektorskie też ma.  

− Radny Grzegorz Stępniak – uważam, że powinien być dyrektor i nauczyciel a nie 

jedna pani od wszystkiego.  

− Kierownik Gaćkowska – każdy dyrektor ma godziny ponadwymiarowe. Teraz ma być 

zrobiony projekt to mogą Państwo sprawdzić.  
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− Radny Grzegorz Stępniak – powinniśmy scalić te szkoły żeby był jeden dyrektor.  

− Kierownik GZEAS – dyrektor owszem, ale musi też być zastępca, jeden dyrektor 

sobie nie poradzi ze wszystkim, musi być zastępca, który będzie odpowiedzialny za 

daną część, inaczej się po prostu nie da.  

− Przewodniczący Komisji Tomasz Dewille – Wójt będzie miał lepszą i efektywniejszą 

współpracę jak scalimy szkoły i będzie jeden dyrektor. Do konkursu mogą też stanąć 

przecież osoby z zewnątrz. P. Stolarek w grudniu miała 37 godzin 

ponadwymiarowych i zastępstwa.  

− Kierownik GZEAS – zastępstwa są też dzielone. Nie musi tez być tak, że jak miała 

być lekcja matematyki to musi być, czasem wchodzi nauczyciel który ma uprawnienia 

do fizyki i prowadzi lekcje fizyki i ma inaczej płacone.  

− Radny Tomasz Dewille – a jak to jest, że jedni nauczyciele mają po 12 czy 15 godzin 

ponadwymiarowych a inni jedna albo wcale. Czy to nie można ustalać jakoś inaczej. 

− Kierownik GZEAS – zależy kto jakie ma godziny w danym czasie, to ustala dyrektor.  

− Skarbnik Gminy Wiesława Libera – byłyśmy na kontroli, kontrolowałyśmy czy 

nauczyciel zastępujący robił to w czasie okienka a nie w czasie swojej lekcji i 

wszystko było w porządku.  

− Kierownik GZEAS – to jest też tak, że inaczej się płaci za godziny ponadwymiarowe 

nauczycielom, za jedną godzinę nauczyciela dyplomowanego płaci się 37,32 zł, 

mianowanego 31,77 zł, świetlicowe godziny dyplomowanego 25,92 zł a mianowanego 

22,06 zł. Jak ktoś jest nauczycielem dyplomowanym to z tego ma stawkę za inne 

zastępstwa. Dyrektor Łucka za grudzień ze wszystkim miała 4.621,79 zł, Stolarek 

5.239 a Jarzyńska 4.558 zł.  

− Sekretarz Janina Ciesielska – to wynika z regulaminu wynagradzania.  

− Radna Iwona Machnicka- dlaczego dyrektorzy mają nadgodziny jak moglibyśmy dać 

innym. 

− Gaćkowska – to wtedy i tak byśmy im dopłacali bo nie osiągnęliby średniej.  

− Radny Tomasz Dewille – to znaczy, że mamy za dużo nauczycieli.  

− Skarbnik Gminy – to musielibyśmy mieć nauczycieli z pięcioma fakultetami.  

− Kierownik Jadwiga Gaćkowska – jeśli chodzi o obsługę to w Szkole Podstawowej w 

Cielądzu jest 3,5 etatu (pół etatu sekretarka, 2 etaty woźne, jeden etat starsza woźna) , 

dwa etaty w stołówce i pół etatu intendenta. W Gimnazjum  5,75 etatu (pół etatu 

sekretarz, trzy woźne, jeden konserwator, pół etatu woźna, konserwator ¼ etatu w 
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sezonie zimowym). Średnio na etat wychodzi 1907 zł brutto, tj. ok. 1280 zł netto. W 

szkole piec szwankuje i prawdopodobnie niedługo przestanie działać. W Szkole 

Podstawowej w Sierzchowach jest 5,25 etatu (kucharka, pół etatu intendent, pół etatu 

sekretarka, ¼ konserwator c.o. w sezonie, woźny, dwie sprzątaczki).  

− Radny Józef Pytka – ile w Sierzchowach w klasach jest dzieci. 

−  Kierownik GZEAS – w I klasie - 13, II – 12, III – 14, IV – 24, V – 15, VI – 16, w 

zerówce 13 dzieci.  

− Radny Józef Pytka – to klasy są nieliczne i do twego są nadgodziny.  

− Przewodniczący Rady – ale nie można też zrobić klas po 40 dzieci, jak są w 

mniejszych klasach to jest zdecydowanie lepiej, lepsze są warunki nauki. 

− Przewodniczący Komisji Tomasz Dewille – uważam, że należy zmienić to, że autobus 

się np. w Sanogoszczy zatrzymuje trzy razy. Dzieci mogą przecież dojść 200 m do 

przystanku. Co do sprzątaczek czy one przychodzą do pracy na godz. 8:00. 

− Skarbnik Gminy – tak, ale robią sobie też zmiany, np. od 9:00 do 17:00 lub od 7:00 do 

15:00.  

− Radny Józef Pytka – a dlaczego klucze ma woźna a nie dyrektor.  

− Skarbnik Gminy Wiesława Libera – ale to by się nie kalkulowało, dyrektor 

przychodziłby o 6 rano do pracy po to tylko żeby otworzyć szkołę i trzeba byłoby mu 

płacić nadgodziny a woźne robią to w ramach pracy.  

− Przewodniczący Komisji Tomasz Dewille – uważam, że panie dyrektor mają za dużo 

nadgodzin, powinny dawać nadgodziny innym a same powinny zajmować się 

placówką. 

− Przewodniczący Rady Gminy – czy jeśli utworzymy Zespół Szkół w Cielądzu to czy 

będą jakieś zwolnienia pracowników. 

− Kierownik GZEAS Jadwiga Gaćkowska – na razie nie możemy tego stwierdzić, jak 

będą projekty organizacyjne to będzie wiadomo, ale zwolnień nie będzie. Może być 

tyle nadgodzin np. świetlicowych co teraz, ale nie zwolnienia.  

− Przewodniczący Rady Gminy – ale zastępca dyrektora musi być bo przecież dyrektor 

też musi gdzieś wyjeżdżać, różne sprawy załatwiać i wtedy nie będzie na miejscu 

nikogo odpowiedzialnego za placówkę.  

− Kierownik GZEAS – dwóch dyrektorów do końca sierpnia i tak będzie.  
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Punkt 2.  

W sprawach różnych głos zabrali: 

− Radny Józef Pieczątka- czy jest możliwość wytyczyć drogę koło Leszczyńskiego, 

Pawlikowskiego, tam jest 3 m. 

− Skarbnik Gminy Wiesława Libera – ale wytyczenie kosztuje, potrzebne są mapy. 

− Radny Józef Pytka – należy zebrać podpisy, że wszyscy się zgadzają i wtedy 

ewentualnie myśleć.  

 

Na powyższym posiedzenie komisji zakończono. 

        

       Przewodniczący komisji Rewizyjnej 

        Tomasz Dewille 

Protokołowała: 

mgr Olga Kmita. 


