
Rada Miejska
w Dobrodzieniu 

Protokół

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji 
Gminy, które odbyło się w dniu 10 marca 2014 roku.

Obecność na posiedzeniu według załączonej listy obecności.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Oświaty Piotr Gaida, po czym przywitał 
radnych i zaproszonych gości.

Porządek posiedzenia:

1.Wizytacja Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Dobrodzieniu:
− poznanie bazy lokalowej,
− omówienie  poczynionych  inwestycji  i  remontów  oraz  dalszych  potrzeb  wizytowanej 

jednostki oświatowej.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

• ustalenia  opłat  za  świadczenia   udzielane  w  publicznych  przedszkolach  i  oddziałach 
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrodzień,

• ustalenia na rok 2014 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i 
zakłady  kształcenia  nauczycieli,  specjalności  i  form  kształcenia  nauczycieli,  na  które 
dofinansowanie jest przyznawane,

• zmiany Uchwały Nr XXXII / 247/ 2009 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 listopada 
2009 roku w sprawie ustalenia wysokości oraz trybu udzielania i  rozliczania dotacji  dla 
niepublicznych szkół i przedszkoli działających na terenie Gminy Dobrodzień.

3. Sprawy różne:
    1)  Praca przedszkoli w czasie wakacji.
    2)  Wniosek radnego  Gabriela Kukowki w sprawie wprowadzenia rezolucji w sprawie obrony 
dzieci i młodzieży przed ideologią „ gender”. 
    3)  Prezentacja na temat zestawienia finansowego gminnych jednostek oświatowych z lat 2011, 
2012, 2013.
    4)  Informacja na temat przedłużenia powierzenia stanowisk dyrektorom szkół podstawowych.
4.  Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

• utworzenia Stowarzyszenia Obszar Funkcjonalny Kluczbork-Namysłów-Olesno,
• dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy Dobrodzień do stanu faktycznego,
• dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Dobrodzień do stanu faktycznego,
• przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora.

5.  Zaopiniowanie przedłużenia powierzenia stanowisk dyrektorom szkół podstawowych.
6.  Sprawy różne.

Punkt 1.

Członkowie komisji dokonali wizytacji Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Dobrodzieniu. 
Zapoznali się z bazą lokalową, poczynionymi inwestycjami i remontami oraz dalszymi potrzebami 
wizytowanej jednostki oświatowej.
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Radni zwiedzili salę doświadczenia świata z głównymi elementami tj. światłoterapii, muzykoterapii 
i motoryki dużej. Dyrektor placówki poinformowała, że dąży o doposażenie sali w urządzenia do 
aromaterapii, ruchomego basenu, łóżka wodnego, terapii relaksacyjnej.
W najbliższych dniach rozpocznie działanie drugi oddział integracyjny, który na co dzień będzie 
odbywał  tam  zajęcia.  Utworzenie  drugiego  oddziału  wiąże  się  z  zatrudnieniem  nauczyciela 
wspomagającego i pomocy nauczyciela.

Punkt 2.

Przewodniczący Komisji  przedstawił  następujące projekty uchwał celem zaopiniowania:

1/ w sprawie ustalenia opłat za świadczenia  udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach 
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrodzień

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Projekt  uchwały pozytywnie zaopiniowali:  Gaida Piotr,  Kukowka Gabriel,  Gaś Rozalia,  Potyka 
Norbert, Korzyniewski Eugeniusz, Miazga Tomasz, Max Katarzyna, Karpinski Damian, Grabiński 
Edward

Wstrzymał się od głosu: -----------------------------

Przeciw:------------------------------------

2/  w  sprawie  ustalenia  na  rok  2014  planu  dofinansowania  form  doskonalenia  zawodowego 
nauczycieli,  maksymalnej  kwoty dofinansowania  opłat  pobieranych za  kształcenie  przez  szkoły 
wyższe  i  zakłady kształcenia  nauczycieli,  specjalności  i  form kształcenia  nauczycieli,  na  które 
dofinansowanie jest przyznawane

Dyrektor  Umiastowska  wyjaśniła,  że  podjęcie  uchwały  wynika  z  konieczności  realizacji 
obowiązków nałożonych na organ prowadzący szkoły przepisami  § 6 ust.2 i  § 7 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie sposobu podziału 
środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych 
wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w 
budżetach organów prowadzących szkoły,  wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i 
wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków. Zgodnie z tymi 
przepisami  organ  prowadzący  ustala  corocznie  plan   dofinansowania  form  doskonalenia 
zawodowego  nauczycieli,  specjalności  i  formy  kształcenia  w  szkołach  wyższych  i  zakładach 
kształcenia  nauczycieli,  które  mają  być  dofinansowane  oraz  maksymalną  kwotę  tego 
dofinansowania , otrzymywanego przez kształcącego się nauczyciela. Plan ten sporządzany jest na 
podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów szkół i przedszkoli, dotyczących doskonalenia 
nauczycieli, przewidzianego na rok 2014.
Środki  te  wyodrębnia  się  w  budżetach  organów  prowadzących  szkoły  w  wysokości  do  1% 
planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, jednak 
nie mniej niż 0,5% tych środków.

Zastępca Burmistrza zapytał czy taki wachlarz ofert nie powoduje, że nauczyciel decyduje się na 
kierunek, który jest mniej potrzebny w danej placówce.

Dyrektor SP w Dobrodzieniu B.Gaś wyjaśniła, że kierunki doskonalenia zawodowego wynikły w 
trakcie narad dyrektorów szkół i planów dokształceń. Kierują się tym co ludzie chcą studiować i 
czy jest  zapotrzebowanie.  Uważa,  że podchodzą do tego tematu bardzo rozsądnie.  Nauczyciele 
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dokształcają  się,  uczestniczą  także  w  kursach.  Są  nauczyciele,  którzy  ukończyli  3-  4  kierunki 
podyplomowe.

Dyrektor  Umiastowska  wyjaśniła,  że  dyrektorzy  składają  wniosek  do  burmistrza,  kierunek 
doskonalenia zawodowego jest zgodny z planem dokształcania z danej szkoły. Poinformowała, że 
były także odmowne decyzje w przypadku, gdy kierunek był niepotrzebny w danej placówce.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Projekt  uchwały pozytywnie zaopiniowali:  Gaida Piotr,  Kukowka Gabriel,  Gaś Rozalia,  Potyka 
Norbert, Korzyniewski Eugeniusz, Miazga Tomasz, Max Katarzyna, Karpinski Damian, Grabiński 
Edward

Wstrzymał się od głosu: -----------------------------

Przeciw:------------------------------------

3/ w sprawie  zmiany Uchwały Nr XXXII / 247/ 2009 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 
listopada 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 
niepublicznych szkół i przedszkoli działających na terenie Gminy Dobrodzień

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Projekt  uchwały pozytywnie zaopiniowali:  Gaida Piotr,  Kukowka Gabriel,  Gaś Rozalia,  Potyka 
Norbert, Korzyniewski Eugeniusz, Miazga Tomasz, Max Katarzyna, Karpinski Damian, Grabiński 
Edward

Wstrzymał się od głosu: -----------------------------

Przeciw:------------------------------------

Projekty uchwał stanowią załącznik do protokołu.

Punkt 3.

W sprawach różnych:

1) Dyrektor B. Umiastowska powróciła do tematu odnośnie pracy przedszkoli w czasie wakacji tak, 
by były czynne w miesiącu lipcu i sierpniu.
Wyjaśniła, że temat ten omawiany był na naradach z dyrektorami przedszkoli. Przedszkole w 
Dobrodzieniu czynne będzie w miesiącu lipcu, pozostałe przedszkola w miesiącu sierpniu. Jednak 
należy tak zorganizować pracę,  by pracownicy mogli skorzystać z urlopu.
Dyrektor Umiastowska przedstawiła terminy, które zostały podane rodzicom i na naradach:
- w miesiącu lipcu czynne będzie przedszkole w Dobrodzieniu ( zgłoszono 20 dzieci z 
Dobrodzienia, 3 z Szemrowic = 23 dzieci )
- w miesiącu sierpniu dyżur pełnić będzie przedszkole w Myślinie ( zgłoszono 1 dziecko z Myśliny, 
2 z Szemrowic, 2 z Dobrodzienia = 5 dzieci )
Dyrektor zastanawia się co z 5 dzieci w skali całej gminy gdy mówimy, że oddział ma istnieć przy 
liczbie 15 dzieci.

Dyrektor E. Macha wyjaśniła, że w Myślinie zostało wybrane przedszkole na dyżur, gdzie łącznie 
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zgłoszono 5 dzieci ale należy zastanowić się czy jest to pewne i rodzice będą zainteresowani także 
w miesiącu sierpniu.

Ustalono, że przedszkole powinno być czynne w miesiącu sierpniu, jeżeli będzie chętnych co 
najmniej 15 dzieci.

2)  Na sesji Rady Miejskiej radny Gabriel Kukowka złożył formalny wniosek w sprawie 
wprowadzenia do porządku obrad komisji projektu uchwały w sprawie wprowadzenia rezolucji w 
sprawie obrony dzieci i młodzieży przed ideologią „ gender”.

Radny G. Kukowka przedstawił treść rezolucji w powyższej sprawie, która stanowi załącznik do 
protokołu.
Poinformował, że uchwała w tej sprawie została już podjęta w kilku miastach.

Radny D. Karpinski stwierdził, że z tym tematem spotkał się w kościele, nie jest to temat na 
posiedzenie komisji, temat w ogóle nie istnieje. Nie widzi sensu podpisywać się pod czymś czego 
nie rozumie. Zapytał kto odbiera prawo naszym dzieciom?

Radny G. Kukowka wyjaśnił, że na naszym terenie problem nie występuje. Zauważyli go biskupi w 
Episkopacie Polskim.

Dyrektor E. Macha stwierdziła, że nie widzi problemu i zapytała czemu ma to służyć.

Dyrektor B. Konarska Markiewicz stwierdziła, że dyrektorzy mają bezpośredni kontakt z dziećmi i 
rodzicami i żadne wdrażanie tej ideologii nie ma miejsca. Uważa, że gdyby została podjęta taka 
uchwała  to znaczyło by, że coś się złego dzieje.

Radny G. Kukowka poprosił, by temat przełożyć na kolejne posiedzenie komisji, gdyż chciałby 
zaprosić gości, którzy przedstawili by temat bezstronnie.

Dyrektor U. Witczak wyjaśniła, że mają różne programy, które powstają przy udziale rady 
pedagogicznej i rodziców, katechety i księdza. Uważa, że jest to tylko polityka i nie widzi potrzeby 
powracania do tematu, gdyż problem nie istnieje.

Przewodniczący komisji uważa, że problemu nie ma i niepotrzebnie ingerujemy w te sprawy.

Radny E. Korzyniewski stwierdził, że nie wie dlaczego radny Kukowka wystąpił w sprawie 
rezolucji w imieniu Rady Miejskiej. Na temat gender sprzeczają się profesorowie, którzy mają 
odmienne zdanie.

Dyrektor Z. Cytera wyjaśnił, że zgodnie z ustawą o systemie oświaty obowiązuje ich chrześcijański 
system wartości.

Przewodniczący Komisji zwrócił się do radnych z zapytaniem czy temat rezolucji ma powrócić do 
porządku obrad następnego posiedzenia komisji, po czym propozycję poddał pod głosowanie. W 
głosowaniu jawnym  1 osoba była „za”, 1 „wstrzymała się od głosu” a 18 osób było „ przeciw”. W 
glosowaniu uczestniczyły wszystkie osoby biorące udział w posiedzeniu komisji.
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3) Na wniosek radnego Tomasza Miazgi, Dyrektor ZEASiP przedstawiła prezentację na temat 
zestawienia finansowego gminnych jednostek oświatowych z lat 2011, 2012, 2013.
Podczas omawiania prezentacji na bieżąco Dyrektor odpowiadała na zadawane pytania przez 
radnych.

4) Dyrektor Bożena Umiastowska poinformowała, że w bieżącym roku upływa termin kadencji 
dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Turzy Panu Zbigniewowi Cyterze, Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu Pani Bożenie Gaś i Publicznej Szkoły Podstawowej z 
Oddziałami przedszkolnymi w Szemrowicach Pani Urszuli Witczak.

Dodała, że Burmistrz Dobrodzienia powołując się na art. 36 a ust. 14 ustawy o systemie oświaty 
może powierzyć stanowisko dyrektora szkoły na 5 lat szkolnych. W uzasadnionych przypadkach 
można powierzyć to stanowisko na krótszy okres, jednak nie krótszy niż 1 rok szkolny. Po upływie 
okresu  (5  lat)  organ  prowadzący  po  zasięgnięciu  opinii  rady  szkoły  i  rady  pedagogicznej  w 
uzgodnieniu z kuratorem oświaty, może przedłużać powierzenie stanowiska na kolejne okresy. 
Przypomniała,  że  istnieje  możliwość  przedłużenia powierzenia  stanowisk  dyrektorom  szkół 
podstawowych. Tak jak to uczyniono w przypadku Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Pludrach Pani Bożenie Konarskiej-Markiewicz, Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Dobrodzieniu 
Pani Anecie Dzikowicz oraz Dyrektor Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Pani Ewie Macha.

Dyrektor Umiastowska wyjaśniła procedurę przeprowadzania konkursu.

Dyrektor Zbigniew Cytera stwierdził, że przedłużenie stanowiska powoduje zaoszczędzenie czasu i 
mniej stresu.

Burmistrz stwierdziła, że są to placówki znane,  wszyscy mają obraz i pojęcie o działalności tych 
placówek i dobrze by było przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorom tych trzech placówek 
chyba, że rada uzna inaczej.

Dyrektor Zb.Cytera czterokrotnie już przystępował do konkursu, raz skorzystał z przedłużenia.
 
Dyrektor B. Gaś jest dyrektorem od 1.09.1999r i skorzystała jeden raz z przedłużenia w 2004 roku.

Dyrektor U. Witczak, która pełni funkcję dyrektora pierwszą kadencję poinformowała, że chciałaby 
skorzystać z przedłużenia.

Radna K. Max wstawiła się za przedłużeniem stanowiska dyrektorowi szkoły w Turzy, gdyż wie jak 
działa  placówka, o innych nie może się wypowiedzieć.

Radny E. Korzyniewski wnioskował, by gdy na posiedzeniu komisji przedłuża się stanowisko był 
obecny dyrektor placówki tak jak to ma miejsce na dzisiejszym posiedzeniu.

Dyrektor Umiastowska stwierdziła, że dyrektorzy są gotowi pracować dalej i proszą o przedłużenie.

Następnie  trwała  dyskusja  na  temat  przedłużenia  powierzenia  stanowisk  trzem  dyrektorom 
placówek oświatowych.

Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Komisji podziękował dyrektorom placówek oświatowych 
za przybycie i ogłosił krótką przerwę.
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Po przerwie.

Punkt 4.

Przewodniczący komisji przedstawił projekty uchwał celem zaopiniowania:

1/ w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Obszar Funkcjonalny Kluczbork-Namysłów-Olesno

Projekt  uchwały pozytywnie zaopiniowali:  Gaida Piotr,  Kukowka Gabriel,  Gaś Rozalia,  Potyka 
Norbert, Korzyniewski Eugeniusz, Miazga Tomasz, Max Katarzyna, Karpinski Damian, Grabiński 
Edward

Wstrzymał się od głosu: -----------------------------

Przeciw:------------------------------------

2/  w  sprawie  dostosowania  opisu  granic  obwodów  głosowania  gminy  Dobrodzień  do  stanu 
faktycznego

Sekretarz Gminy wyjaśnił, że w związku z utworzeniem nowej ulicy, dostosowuje się opis granic 
obwodów głosowania gminy Dobrodzień ustalonych wcześniejszą uchwałą poprzez dopisanie do 
obwodu głosowania nr 1 ulicy Studziennej.

Projekt  uchwały pozytywnie zaopiniowali:  Gaida Piotr,  Kukowka Gabriel,  Gaś Rozalia,  Potyka 
Norbert, Korzyniewski Eugeniusz, Miazga Tomasz, Max Katarzyna, Karpinski Damian, Grabiński 
Edward

Wstrzymał się od głosu: -----------------------------

Przeciw:------------------------------------

3/  w  sprawie  dostosowania  opisu  granic  okręgów  wyborczych  gminy  Dobrodzień  do  stanu 
faktycznego

Sekretarz Gminy wyjaśnił, że w związku z utworzeniem nowych ulic, dostosowuje się opis granic 
okręgów wyborczych gminy Dobrodzień ustalonych wcześniejszą uchwałą poprzez dopisanie do 
okręgu wyborczego nr 1 ulicy Studziennej a do okręgu wyborczego nr 10 ulicy Sosnowej.

Projekt  uchwały pozytywnie zaopiniowali:  Gaida Piotr,  Kukowka Gabriel,  Gaś Rozalia,  Potyka 
Norbert, Korzyniewski Eugeniusz, Miazga Tomasz, Max Katarzyna, Karpinski Damian, Grabiński 
Edward

Wstrzymał się od głosu: -----------------------------

Przeciw:------------------------------------

4/ w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora

Sekretarz  Gminy  wyjaśnił,  że  Gmina  Dobrodzień,  przystępując  do  Porozumienia   w  zakresie 
partnerskiej  współpracy  w ramach  wsparcia  rodzin  wielodzietnych  i  zastępczych  oraz  osób 
starszych w województwie opolskim,  wyraziła chęć wspierania inicjatyw na rzecz rodzin i osób 
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starszych.
Opolska Karta Rodziny i Seniora jest jednym z narzędzi wdrożenia Specjalnej Strefy Demograficz-
nej w województwie opolskim.  Celem wprowadzenia Karty jest budowa przyjaznego klimatu dla 
rodziny oraz udzielenie jej wsparcia poprzez wprowadzenie systemu zniżek oferowanych Posiada-
czom Karty przez Partnerów Opolskiej Karty Rodziny i Seniora. 

Opolska  Karta  Rodziny  i  Seniora  w  swoim  założeniu  ma  stanowić  wsparcie  dla  rodzin  z  co 
najmniej dwojgiem dzieci, w tym rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka,  osób samotnie 
wychowujących dzieci, a także rodzin wychowujących dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością 
oraz osób starszych, które ukończyły 65 rok życia.
Chęć współdziałania z województwem opolskim przy inicjatywie, jaką jest Opolska Karta Rodziny 
i Seniora,  wyraziło w sumie 60 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, w tym Gmina 
Dobrodzień.  Wolę  współpracy  wyraziły  również  instytucje  kultury,  będące  jednostkami 
organizacyjnymi województwa opolskiego oraz przedsiębiorstwa prywatne z terenu województwa 
opolskiego. 

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Projekt uchwały po zmianie pozytywnie zaopiniowali: Gaida Piotr, Kukowka Gabriel, Gaś Rozalia, 
Potyka  Norbert,  Korzyniewski  Eugeniusz,  Miazga Tomasz,  Max Katarzyna,  Karpinski  Damian, 
Grabiński Edward

Wstrzymał się od głosu: -----------------------------

Przeciw:------------------------------------

Projekty uchwał stanowią załącznik do protokołu.

Punkt 5.

Powrócono do sprawy przedłużenia powierzenia stanowisk dyrektorom szkół podstawowych.

Dyrektor  Umiastowska  poinformowała,  że  jeżeli  chodzi  o  procedury  przedłużenia  powierzenia 
stanowisk, dyrektor musi mieć aktualną ocenę pracy. Wszyscy trzej dyrektorzy złożyli wnioski o 
dokonanie oceny. Obecnie pracuje nad projektem karty oceny.
Karta oceny  Dyrektor U. Witczak jest bardzo zaawansowana, otrzymała maksymalną
ilość punktów i ocenę wyróżniającą.
W przypadku  Dyrektor  B.  Gaś  i  Dyrektora  Z.  Cytery  zaawansowana  jest  część  oceny,  którą 
dokonuje organ prowadzący z organem nadzoru. 
Odnośnie p. Cytery w części nadzoru jest przesłana ocena,  i jest to ocena wyróżniająca. W ocenie 
tej dwa zadania oceniono niżej w porównaniu do dyrektor Witczak.
Dyrektor Umiastowska jest umówiona na jutro z dyrektorem w sprawie oceny.
Natomiast  w  przypadku  p.  Gaś  jest  na  etapie  wspólnej  oceny  kuratoryjnej  i  jest  to  ocena 
wyróżniająca.

Odnośnie współpracy z dyrektorami placówek oświatowych Dyrektor Umiastowska wyjaśniła, że 
potrafią się zrozumieć, dogadać w sprawach finansowych, współpraca układa się bardzo dobrze, 
dyrektorzy stanowią zgrany zespół.

Gdy radni podejmą decyzję, że dyrektorzy jednostek będą wyłonieni na podstawie konkursu a nie 
na podstawie przedłużenia to wtedy zastosuje się procedurę konkursową. W komisji zasiada dwóch 
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nauczycieli  i  przedstawicieli  rady  rodziców,  związków  zawodowych,  trzech  przedstawicieli 
kuratorium. Jest to procedura, która pochłania dużo czasu. Poinformowała, że gdyby zadecydowano 
o  przeprowadzeniu  konkursu  to  musi  się  on  odbyć  w  połowie  miesiąca  kwietnia  przed 
wypełnianiem arkuszy organizacyjnych.
Radny G. Kukowka stwierdził, że dyrektorzy brali już kilkakrotnie udział w konkursie.

Radny E.  Grabiński  stwierdził,  że  jest  za  przedłużeniem,  gdyż  nikt  z  dyrektorów  niczego  nie 
zaniedbał, nie spoczął na laurach.

Przewodniczący Komisji  także opowiedział się za przedłużeniem powierzenia stanowiska.

Burmistrz  odnośnie  dyrektora  szkoły  podstawowej  w  Szemrowicach  stwierdziła,  że  mamy 
porównanie  do poprzedników, szkoła bardzo zmieniła swój wygląd, rodzice są bardzo zadowoleni.
Natomiast jeżeli chodzi o dyrektora szkoły podstawowej w Dobrodzieniu, Burmistrz stwierdziła, że 
jest dyrektorem bardzo dobrym, nie można narzekać pod względem organizacji  pracy. 

Dyrektor Umiastowska potwierdziła, że były anonimy na Panią Gaś ale my tego nie rozpatrujemy,

Radny  E.  Korzyniewski  poinformował,  że  słyszał  dobrą  opinię  nt.  pani  Witczak  i  jest  za 
przedłużeniem  powierzenia  stanowiska  dla  Niej,  dla  dwóch  pozostałych  dyrektorów  jest  za 
przeprowadzeniem konkursu.

Radny G. Kukowka stwierdził, że zdaje sobie sprawę z tego, że jeszcze się taki nie urodził, który 
wszystkim  dogodzi.  Uważa,  że  jest  zasada  demokracji  i  mamy  4  lata,  by  zapoznać  się  z 
działalnością dyrektorów.
Na  pytanie  radnego  jak  długo  nauczyciel  pracuje  na  ocenę,  odpowiedzi  udzieliła  Dyrektor 
Umiastowska informując o stopniach awansu zawodowego.

Po  dyskusji,  przewodniczący  Komisji  zaproponował,  by  poddać  pod  głosowanie  propozycję 
przedłużenia powierzenia stanowiska bez organizowania konkursu poszczególnym dyrektorom i 
tak:

− za przedłużeniem powierzenia stanowiska pani Dyrektor Bożenie Gaś głosowało 6 radnych, 
2 było przeciw i 1 radny wstrzymał się od głosu,

− za  przedłużeniem  powierzenia  stanowiska  panu  Dyrektorowi  Zbigniewowi  Cyterze 
głosowało 7 radnych a 2 było przeciw,

− za przedłużeniem powierzenia stanowiska pani Urszuli Witczak głosowało 8 radnych a 1 
wstrzymał się od głosu.

Punkt 6.

Ciąg dalszy spraw różnych:

1/  Burmistrz  poinformowała,  że  tylko  radny Bartosz  Cholewa przedłożył  propozycję  zmian do 
regulaminu nadawania odznaki „ Srebrna Róża Dobrodzieńska”. 
Ponownie zwróciła się z prośbą do radnych o złożenie swoich propozycji do dnia 31 marca br.

Na tym posiedzenie komisji zakończono.

Przewodniczący Komisji
Piotr Gaida
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