Protokół Nr 1/2021
z posiedzenia Komisji Oświaty i spraw społecznych
z dnia 26 stycznia 2021 r.
W posiedzeniu udział wzięli:
1. Iwona Szajek - Przewodniczący
2. Anna Hałupka - członek
3. Marek Piechowiak - członek
4. Andrzej Grudziński - członek
5. Kamil Koronka - członek
6. Lucjan Tracz - członek
7. Jakub Leśko - członek
Ponadto w posiedzeniu wzięli udział:
1. Wojciech Wąchała – Wójt Gminy
2. Beata Wasyłyk-Sosnowska – Sekretarz Gminy
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Analiza podwyżek dla nauczycieli.
3. Sprawy bieżące.
4. Zamknięcie posiedzenia.
Ad 1.
Otwarcia posiedzenia komisji online o godz. 13.00 dokonała Przewodnicząca Komisji
Oświaty i spraw społecznych Iwona Szajek, witając wszystkich zebranych. Następnie
przedstawiła proponowany porządek posiedzenia, który został jednogłośnie przyjęty.
Ad 2.
W tym punkcie posiedzenia Sekretarz omówiła składniki wynagrodzenia nauczycieli.
Rada Gminy podniosła dodatek funkcyjny dla dyrektorów oraz dodatek motywacyjny dla
dyrektorów i nauczycieli. Dodatek motywacyjny dla dyrektorów przyznaje Wójt na okres
6 miesięcy, natomiast dodatek motywacyjny dla nauczycieli przyznaje dyrektor szkoły dwa
razy w roku. Dodatek przyznawany jest za zaangażowanie, osiągnięcia, osiągnięcia
wychowawcze, innowacyjność itp. Z kolei dodatek wiejski należy się wszystkim
nauczycielom mieszkającym na wsi. Dotychczas dodatki były przyznawane na poziomie
13 %.
Ad 3.
W tym punkcie posiedzenia Wójt przedstawił informację na temat konieczności
podjęcia uchwał na najbliżej sesji Rady Gminy. Wyjaśnił, że zmiany w Wieloletniej
Prognozie Finansowej wynikają z podjętych na sesji w grudniu wniosków. Natomiast zmiany
w uchwale budżetowej na 2021 r. dotyczą przesunięcia środków na budowę boiska
wielofunkcyjnego przy szkole w Dychowie.
Wójt poinformował, że został ogłoszony nabór z programu „Lubuska Baza Sportowa”
i pojawiła się możliwość pozyskania 100.000 zł. Dodał, że aby móc się ubiegać o te środki
w budżecie musi być zabezpieczony wkład własny.
Radny Jakub Leśko zapytał o możliwość zakupu ozonatora powietrza do OSP.
Radna Iwona Szajek uznała, że taki ozonator przydałby się na świetlicach.

Radny Andrzej Grudziński poruszył temat drogi gminnej w Dychowie w kierunku zakładu
fryzjerskiego.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola
w Bobrowicach zgłosili problem zbyt małej liczby godzin logopedycznych.
Radny Lucjan Tracz uznał, że należy ustalić ile jest dzieci w przedszkolu, ile potrzeba godzin
i ile dzieci wymaga pracy z logopedą.
Radny Andrzej Grudziński zaproponował, żeby ustalić czy nowy operator w przychodni
w Bobrowicach ma podpisaną umowę z logopedą w ramach NFZ.
Ad 4.
Wobec wyczerpania porządku Przewodnicząca Komisji Oświaty i spraw społecznych
o godz. 14.45 zamknęła posiedzenie komisji dziękując wszystkim za udział.
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