P R O T O K Ó Ł NR 3.2019
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 8 stycznia 2019 roku
W posiedzeniu uczestniczyli:
- członkowie Komisji wg listy obecności,
- Radosław Ciechacki – Wójt Gminy
- Żaneta Piotrowska – Skarbnik Gminy,
- Małgorzata Sadurska – Kierownik CUW.
Porządek posiedzenia:
1. Omówienie projektu regulaminu określającego zasady podziału specjalnego funduszu
nagród dla nauczycieli zatrudnianych w placówkach oświatowych dla których
organem prowadzącym jest gmina Dąbrowa chełmińska.
2. Omówienie zmian w regulaminie określającym wysokość i warunki przyznawania
niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i
placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa
Chełmińska oraz regulaminie określającym zasady podziału specjalnego funduszu
nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których
organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska.
3. Zaopiniowanie wniosków o przyznanie nagród za osiągnięcia sportowe.
Ad. 1. Małgorzata Sadurska omówiła proponowane zmiany w w/w regulaminie.
Komisja zaakceptowała podział funduszu nagród:
30% środków funduszu przeznaczyć na nagrody wójta gminy, natomiast 70% funduszu na
nagrody dyrektora szkoły.
Radna Elżbieta Galant zwróciła uwagę na kryteria przyznawania nagród, które jej zdaniem są
trudne do spełnienia przez nauczycieli oddziałów przedszkolnych. Zaproponowała zmianę
paragrafu 2 pkt 2 wykreślenie zapisu w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii
społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży.
Przewodniczący Komisji podał wniosek Radnej pod głosowanie.
Komisja jednogłośnie przyjęła w/w zamianę.
W dalszej dyskusji omówiono propozycję Związków Zawodowych dotyczącą powołania
Komisji ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie nagród wójta i dyrektora.
Komisja w wyniku dyskusji i głosowania jednogłośnie nadrzuciła propozycję Związków
Zawodowych dotyczą powołania komisji.
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ad.2. W dyskusji nad regulaminem głos zabrali:
Małgorzata Sadurska przedstawiła propozycję wysokości procentowych przyznawanych
dodatków motywacyjnych zaproponowanych w przedmiotowym regulaminie przez Związki
Zawodowe i dyrektorów.
Komisja przychyliła się do propozycji dyrektorów szkół pozostawiając stawki dodatku
motywacyjnego na poziome od 5% do 30% wynagrodzenia zasadniczego.
Następnie omówiono paragraf 7.
Wójt Gminy przedstawił zarzut Związków Zawodowych dotyczący wydzielania puli środków
finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatków motywacyjnych i zaproponował
następujący zapis paragrafu 7 regulaminu, usunąć ustęp 1, 2 i 4, pozostawiając ustęp 3 i 6,
zgodnie z załączonym do protokołu projektem regulaminu.
Małgorzata Sadurska omówiła wysokości dodatków funkcyjnych obowiązujące i
proponowane w projekcie regulaminu.
Następnie przedstawiła prepozycje Związków polegającą na nieokreślaniu widełek wysokości
dodatku funkcyjnego dla dyrektorów i wicedyrektorów i wprowadzaniu kryterium np. liczba
oddziałów, liczba budynków, struktury organizacyjne oraz określenie wysokości dodatków
funkcyjnych nie kwotowo lecz procentowo.
Zawiązek zaproponował zwiększenie dodatku za wychowawstwo do kwoty 500 zł.
Radny Dawid Pałczyński powiedział, że jego zdaniem zapisy projektu regulaminu w tym
zakresie są prawidłowe i nie powinny ulec zmiane.
Następnie przystąpiono do głosowania.
Komisja jednogłośnie poparła propozycję wysokości dodatków funkcyjnych:
- dla dyrektora szkoły 1000-2000 zł miesięcznie,
- dla wicedyrektora szkoły 500-1500 zł,
- dla wychowawcy klasy 200 zł,
- dla opiekuna stażu 150 zł.
Małgorzata Sadurska omówiła propozycje wysokości dodatku za warunki pracy. W chwili
obecnej obowiązuje jedna stawka tj. 20%. W projekcie zaproponowano trzy różne stawki
dostosowując je do rozporządzenia.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt regulaminu określającego wysokość i
warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w
szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa
Chełmińska oraz regulaminie określającym zasady podziału specjalnego funduszu nagród dla
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nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym
jest Gmina Dąbrowa Chełmińska z uwzględnieniem propozycji poprawek.
ad. 3. Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych działając na podstawie
uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XXVII.237.2017 z dnia 30 marca 2017 r. w
sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania nagród dla osób
fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe pozytywnie zaopiniowała wnioski o przyznanie
nagród za osiągnięcia sportowe następującym osobom:
 Sebastian Smarz (III miejsce Mistrzostw Europy federacji FECS)),
 Marlena Smarz (II miejsce Mistrzostw Europy federacji FECS).

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokółowała:

Przewodniczył:

Barbara Piórkowska
Dawid Pałczyński
Przewodniczący Komisji
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