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Protokół z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw 

Społecznych z dnia 06 marca 2018 r. w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej 

przy ul. Jana Pawła II (sala konferencyjna) 

 

Porządek posiedzenia: 

1) Otwarcie posiedzenia. 
2) Omówienie sprawozdania z działalności OPS. 
3) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 

a) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 
uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego 
w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach 
publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Podkowa 
Leśna, 

b) zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady 
wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania 
nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych 
innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych 
zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, 

c) zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za 
usługi opiekuńcze i  specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków 
częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich 
pobierania, 

d) podziału gminy na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów 
i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, 

e) podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic 
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

4) Sprawy różne. 
5) Wolne wnioski. 
6) Zamknięcie posiedzenia. 

Ad. 1) 

Radny Grzegorz Smoliński przywitał obecnych informując, że Przewodnicząca 
spóźni się na posiedzenie i poprosiła o otwarcie posiedzenia. Na sali obecna była 
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych. Radny stwierdził wymagane kworum do 
podejmowana wniosków, stanowisk i opiniowania. Następnie przedstawił 
porządek dzisiejszego posiedzenia. Zapytał radnych o uwagi do porządku obrad 
i poprosił o wpisanie się na listę obecności. 

Obecni radni: Grzegorz Smoliński, Jarosław Kubicki, Małgorzata Janus, Renata 
Gabryszuk, Sylwia Dąbrówka, Olga Jarco – spóźniona.  
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Ad. 2) 

Radny Smoliński przeszedł do omawiania Sprawozdania z 28.02.3018 r. 
z działalności i wykonania budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 rok 
mimo braku obecności Kierownik OPS. Dla formalności przeszedł do 
przedstawienia sprawozdania. W punkcie 8. Zasiłki energetyczne sprawozdania 
radni doszukali się pomyłki w kwocie. W punkcie 9 został przekroczony plan 
wydatkowania na Usługi opiekuńcze o ponad 14 tys. W punkcie 10 Karta Dużej 
Rodziny znalazł się błąd w pisowni. Kolejny punkt Świadczenia rodzinne, który 
powinien być punktem 11 został oznaczony 10.  

Radni stwierdzili, że sprawozdanie zostało przygotowane niestarannie.  

Kilka minut po 19:00 dotarła Przewodnicząca Komisji Olga Jarco. 

Radny skończył omawiać sprawozdanie OPS i podziękował za uwagę. Przekazał 
Przewodniczącej uwagi radnych do dokumentu. 

Ad. 3a) 

Przewodnicząca przeszła do punktu zaopiniowania projektów uchwał 
w sprawach.  

Oddała głos Dyrektor CUW Pani Marioli Stecko. 

Przystąpiono do omawiania projektu uchwały w sprawie określenia wysokości 
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych 
wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, 
w którym kończą 6 lat, w przedszkolach publicznych, dla których organem 
prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna wraz z przesłanymi poprawkami 
(załącznik nr 1).  

Pani Dyrektor przedstawiła się informując że od 6 grudnia ub.r. jest nowym 
dyrektorem Centrum Usług Wspólnych Miasta Podkowa Leśna. Pracę w szkole 
rozpoczęła od zmian w przepisach dotyczących oświaty, które będą wprowadzane 
sukcesywnie do porządku. Pierwszą ze zmian jest uchwała o określeniu opłat za 
korzystanie z wychowania przedszkolnego. Podstawą zmian jest ustawa 
z listopada ub.r. dot. finansowania zadań oświatowych. Wg ustawy dzieci mają 
prawo do 5 godzinnego darmowego pobytu w przedszkolach publicznych. Za 
dłuższy okres pobytu dziecka jest wymagana opłata. W Przedszkolu Miejskim 5 
godzin jest realizowanych od godz. 8:00 do 13:00. Natomiast Przedszkole jest 
otwarte od godz. 7:00 do 17:00. Między 7:00 a 8:00 oraz 13:00 i 17:00 Rada 
Miasta ma obowiązek przyjąć zasady odpłatności za pobyt dziecka. Wg 
ustawodawcy opłata ta nie może być wyższa niż 1 zł/1 godz. Koszt ten podlega 
co rocznie waloryzacji o wskaźnik towarów i usług, czyli tzw. wskaźnik inflacji. 
Dotychczas kwoty odpłatności od ucznia były pobierane za pełną godzinę. W tym 
roku postanowiono uszczegółowić odpłatność w ten sposób, aby rodzic płacił za 
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ucznia tylko za czas pobytu, proporcjonalnie.  Za pomocą kart z czytnikami 
będzie możliwość ewidencji czasu.  

Radna Dąbrówka podniosła, że czas pobytu dziecka w przedszkolu był 
monitorowany dwutorowo, m.in. za pomocy kart magnetycznych. Uznała, 
że odpłatność za 5-min pobyt dziecka jest już przesadą.  

Pani Dyrektor CUW argumentowała za przyjęciem zmian ze względu na dyskusję 
toczące się w sąsiednich gminach oraz ze względu na bezzasadność opłacania 
nieskonsumowanej usługi.  

Następną zmianą jaką przewiduje uchwała jest odejście od formy zawierania 
umów z rodzicami. Dotychczas zawierane umowy z rodzicami za odpłatności od 
stycznia straciły moc prawną. Zmienił się charakter dochodów, które wpływają 
do gminy wynikające z odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu i za 
wyżywienie. Od tego roku są to dochody publicznoprawne, a nie jak to było 
wcześniej – dochody cywilnoprawne. To wiąże się z innym sposobem 
księgowania, naliczania jako dochodu dla samorządu terytorialnego, co wiąże się 
z tym że nie można przy nich stosować umów cywilnoprawnych. Dyrektor ma 
w obowiązku przygotować informację o zadłużeniu rodzica, która podawana jest 
ustnie do wiadomości rodziców. MEN nazywa powyższe działaniami 
technicznymi dyrektora. W kwestii zwolnień od odpłatności nie zostały 
wprowadzone zmiany, pozostają na identycznym poziomie w porównaniu 
z ubiegłymi latami.  

Między radnymi nawiązała się dyskusja. 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

W wyniku dyskusji, a następnie głosowania KKOSiSS pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie 
z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym 
do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, 
w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto 
Podkowa Leśna – 3 za, 2 głosy wstrzymujące się, 1 przeciw. 
 

Radna M. Janus zadała pytanie nt. rekrutacji do Przedszkola. Pani Dyrektor 
odpowiedziała, że Burmistrz Miasta wydał zarządzenie ws. harmonogramu 
rekrutacji do Przedszkola Miejskiego. Pani Dyrektor pytana o kryteria 
odpowiedziała, że były one uchwalone uchwałą rady w zeszłym roku. W tym roku 
pozostają one aktualne. Radni poruszyli temat corocznej aktualizacji kryteriów 
przyjęcia dzieci do Przedszkola ze względu na dzieci spoza gminy, które rekrutuje 
nasze Przedszkole.  
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Dyrektor podniosła, że uchwalanie tej uchwały nie jest konieczne co roku. 
Wyniknęła dyskusja w toku której Pani Dyrektor zobowiązała się sprawdzić 
procedurę uchwalania kryteriów przyjęcia uczniów do Szkół i Przedszkoli.    

Ad. 3b) 

Przewodnicząca Komisji przeszła do omawiania projektu uchwały zmiany 
uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania 
nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków 
motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników 
wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania 
i wypłacania dodatku mieszkaniowego. 

Pani Dyrektor CUW rozpoczęła, że ustawa o finansowaniu zadań oświatowych 
także dokonała korekty w dodatkach do wynagrodzeń nauczycieli. Jest to zapis 
ustawowy z art. 54 KN, który wyjął dodatek mieszkaniowy. Dotychczas 
nauczyciele w miejscowościach do 5 tys. mieszkańców mieli prawo do dodatku 
mieszkaniowego, którego wysokość była określana w regulaminie wynagradzania 
nauczycieli uchwalany przez Radę Miasta (uchwała z 12 marca 2009 roku). 
W ramach regulaminu §6 określał wysokość nauczycielskiego dodatku 
mieszkaniowego. Od 1 stycznia dodatek mieszkaniowy przestał być wypacany 
nauczycielom, co poprzedziła stosowna informacja ze strony dyrekcji Szkoły. 
Pani Dyrektor poinformowała radnych o pozytywnych uzgodnieniach ze 
związkami zawodowymi na szczeblu powiatowym dla grupy nauczycieli (ZNP 
i NSZZ Solidarność. Dyrektor przedstawiła wysokość wypłacanych dodatków 
w ubiegłym roku (1 osoba na rodzinę – 94 zł, 2 osoby – 118 zł, 3 osoby – 142 zł, 
4 osoby i więcej – 165 zł). Dodatkowo skorygowano zapisy w uchwale. 

Radny J. Kubicki zapytał o formę rekompensaty za utracony dodatek 
mieszkaniowy dla nauczycieli. Pani Dyrektor wspomniała o podwyżek dla 
nauczycieli, które wejdą od kwietnia br., których wysokość zależy od stopnia 
awansu zawodowego nauczyciela.  

Pani Dyrektor uprzedziła, że od września wycofany będzie dodatek przeznaczony 
na środki na zagospodarowanie. 

Radni dyskutowali nad zapisami w uchwale. 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

W wyniku głosowania KKOSiSS pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 
zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady 
wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania 
nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych 
składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad 
przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego – 6 za, 0 głosów 
wstrzymujących się, 0 przeciw. 
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Przewodnicząca Komisji poinformowała, że przed dzień posiedzenia został 
dekretowany projekt uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania 
opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, 
specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2018 r. 

Korzystając z obecności Dyrektor CUW radni w drodze głosowania zgodzili się 
opiniować projekt uchwały. Przystąpiono do głosowania nad zmianą porządku 
obrad. Stosunkiem głosów 4 za, 2 głosy wstrzymujące się, 0 przeciw dodano 
projekt uchwały do porządku obrad. 

W punkcie 3 c) dodano opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu 
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej 
kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady 
kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych 
dofinansowaniem w 2018 r. 

Porządek posiedzenia po zmianie: 

1) Otwarcie posiedzenia. 
2) Omówienie sprawozdania z działalności OPS. 
3) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 

a) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 
uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego 
w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach 
publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Podkowa 
Leśna, 

b) zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady 
wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania 
nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych 
innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych 
zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, 

c) ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez 
szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form 
kształcenia objętych dofinansowaniem w 2018 r., 

d) zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za 
usługi opiekuńcze i  specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków 
częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich 
pobierania, 

e) podziału gminy na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów 
i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, 

f) podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic 
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

4) Sprawy różne. 



6 

 

5) Wolne wnioski. 
6) Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad. 3c) 

Pani Dyrektor CUW rozpoczęła, że projekt omawianej uchwały jest uchwalany 
corocznie przez Radę Miasta ze względu na planowany corocznie budżet. Plany 
form doskonalenia zawodowego nauczycieli przygotowują dyrektorzy placówek 
oświatowych przesyłając informację do CUW o najbardziej istotnych kierunkach 
kształcenia. Plan jest oparty na propozycjach dyrektorów. Wyodrębnione 
w budżecie Miasta na rok 2018 środki finansowe na dofinansowanie form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli, w wysokości 1% planowanych rocznych 
środków finansowych, przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli 
łącznie wynoszą 27 829 zł, z czego do Szkoły Podstawowej 22 885 zł, a do 
Przedszkola Miejskiego 4 944 zł. Dyrektor zapewniła o dużym zainteresowaniu 
nauczycieli tą uchwałą ze względu na zmiany w podstawach programowych. §2 
uchwały mówi o specjalnościach priorytetowych, które w tym roku będą 
realizowane, jt.:  

1. Diagnosta w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym;  
2. Doskonalenie nauczycieli w zakresie udzielania pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej do pracy z dziećmi: 
 z niedostosowaniem społecznym i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym, 
 z zaburzeniami zachowania lub emocji; 

3. Doskonalenie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi, w tym ze szczególnymi uzdolnieniami, 
z trudnościami w uczeniu się; 

4. Rola i zadania wychowawcy klasowego; 
5. Bezpieczeństwo w internecie – jak o tym uczyć?; 
6. Anglistyka – studia II stopnia; 
7. Polonistka – studia II stopnia; 
8. Teoria Integracji Sensorycznej w diagnozie i terapii dzieci z dysfunkcjami 

rozwojowymi.   

W Szkole w tym roku jest większa liczba dzieci niepełnosprawnych 
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – jest ich jedenaścioro. 
Wymieniła przykładowe dysfunkcje związane z niepełnosprawnościami.  

Rozpoczęła się dyskusja nad zasadnością wybranych tematów priorytetowych 
specjalności. Omówiono temat wydolności pracy nauczycieli z dziećmi. Dyrektor 
poruszyła kwestię dodatków motywacyjnych i systemu oceniania nauczycieli 
jako narzędzi wspomagających tą wydolność.  
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Mieszkanka zapytała o rodzaj i wysokość dofinansowania kształcenia nauczycieli 
w ubiegłym roku w kontekście wykorzystania puli i realnego zapotrzebowania 
nauczycieli.  

Dyrektor odparła, że pracuje od grudnia ub. r. i z tego co wie to nie zostały 
wykorzystane wszystkie środki finansowe. Natomiast wykonanie można 
zauważyć, część szkoleń się odbyła.  Psychologowie i pedagodzy pytają  o te 
środki.    

Radna S. Dąbrówka podniosła przydatność sprawozdania mówiące o rodzaju 
szkoleń, wysokości poniesionych kosztów, wykonaniu i o zapotrzebowaniu na 
szkolenia w ostatnim roku.  

Dyrektor przypomniała, że pieniądze przeznaczone na doskonalenie nauczycieli 
są pieniędzmi znaczonymi, co oznacza, że nie można je wydatkować na inne cele. 
Środki niewykorzystane w danym roku idą do nadwyżki budżetowej.  

Radny J. Kubicki podniósł, że z jego obserwacji wynika, że szkoła 
w wymienionych wyżej punktach działa słabo. Dodał, że występowanie 
przeciwko tego typu działaniom nie spowoduje poprawy w wyżej wymienionych 
obszarach.   

Trwała dyskusja nad odpowiednim wyborem szkoleń dla nauczycieli w celu 
podnoszenia ich kwalifikacji, a tym samym poziomu szkoły.  

Dyrektor zapewniła, że przygotuje informacje o kosztach poniesionych na 
zadanie dofinansowania doskonalenie nauczycieli poniesionych w ubiegłym 
roku, jak również zestawienie zrealizowanych przez nauczycieli szkoleń.  

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

W wyniku głosowania KKOSiSS pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały ws. 
ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe 
i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych 
dofinansowaniem w 2018 r. – 6 za, 0 głosów wstrzymujących się, 0 przeciw. 

Radna S. Dąbrówka zapytała o ilość psychologów i pedagogów zatrudnionych 
w Szkole Podstawowej. Dyrektor odpowiedziała, że zatrudnionych jest 2 
psychologów, 2 pedagogów, 1 logopeda i 1 terapeuta pedagogiczny, łącznie 6 
osób. 

W odpowiedzi na dalsze pytania Dyrektor odpowiedziała, ze nie ma przepisów 
określających obowiązek zatrudniania diagnostów psychologiczno-
pedagogicznych w szkole.  

Opuszczając posiedzenie Dyrektor przedstawiła strukturę CUW, który obsługuje 
95 osób (obsada szkolna i przedszkolna). 
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Ad. 3d)  

Przewodnicząca Komisji przystąpiła do omawiania projektu uchwały ws. zmiany 
uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze 
i  specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego 
zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.  

Przewodnicząca odczytała uzasadnienie projektu uchwały. Powrócono do 
informacji z początku posiedzenia Komisji dot. sprawozdania z działalności OPS. 
Z zadania usługi opiekuńcze przekroczono plan finansowania z 106 tys. na ponad 
120 tys. Radni chcieli wiedzieć z czego wynikają te różnice.  

Z powodu braku przedstawiciela OPS radni odmówili opiniowania projektu 
uchwały. 

Wniosek radnej R. Gabryszuk o nieopiniowanie projektu uchwały ws. zmiany 
uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze 
i  specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego 
zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania – 4 za, 1 przeciw, 1 głos 
wstrzymujący się.  

Ad. 3e) i 3f) 

Poddano pod obrady dwa projekty uchwał. Dyskutowano nad przedstawionym 
podziałem na okręgi, który się nie zmienia od lat. Zmieniła się natomiast liczba 
obwodów do głosowania.  

W wyniku dyskusji nad projektami uchwał ws. podziału gminy na okręgi 
wyborcze oraz obwody podjęto następujące wnioski:  

KKOSiSS pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie podziału gminy 
na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych 
wybieranych w każdym okręgu – 6 za, 0 głosów wstrzymujących się, 0 przeciw. 

KKOSiSS pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie w sprawie 
podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz 
siedzib obwodowych komisji wyborczych –  6 za, 0 głosów wstrzymujących się, 
0 przeciw. 

O godz. 21:18 posiedzenie opuściła Radna R. Gabryszuk.  

Ad. 4) 

W sprawach różnych przedstawiono projekty uchwał przygotowanych w związku 
z wnioskami radnych podjętych na posiedzeniu Komisji w dniu 22.02 br.  

W wyniku dyskusji podjęto dwa wnioski: 

Wniosek o zarekomendowanie Radzie Miasta projektu uchwały w sprawie 
nadania honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna 
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z jednoczesnym pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały – 5 za, 0 głosów 
wstrzymujących się, 0 przeciw. 

Wniosek o zarekomendowanie Radzie Miasta projektu uchwały w sprawie zajęcia 
stanowiska Rady Miasta dotyczącego 100-lecia obchodów urodzin ks. Leona 
Kantorskiego z jednoczesnym pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały – 
4 za, 0 głosów wstrzymujących się, 1 przeciw. 

W sprawach różnych Przewodnicząca odczytała odpowiedź Burmistrza na 
wnioski KKOSiSS podjęte na poprzednich posiedzeniach (załącznik nr 2).  

Wrócono do tematu specjalistów szkolnych, w związku z odpowiedzią na 
wniosek Komisji. Przewodnicząca Komisji ustaliła, że odpowie na pismo 
specjalistów zgodnie z powyższą odpowiedzią.  

Ad. 5) 

Brak 

Ad. 6) 

Zamknięto posiedzenie.  

 

 

Protokołowała: 

Olga Jarco 

 


