
DU-RM.0012.5. 2019

Protokół  z Protokół  z Komisji Edukacji Kultury i Sportu Komisji Edukacji Kultury i Sportu 

z dnia 25 lutego 2019 r. z dnia 25 lutego 2019 r. 

 Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Andrzej Mentel 

 Porządek Komisji zgodny z planem pracy 

1. Przyjęcie do wiadomości sprawozdania osiągnięcia wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w  placówkach oświatowych

       2.  Analiza perspektywy demograficznej 

3. Opiniowanie materiałów sesyjnych 

4. Sprawy bieżące 

 Czas trwania posiedzenia  od 16.00 – 17.00

 Frekwencja Radnych: zgodnie z lista obecności Obecnych 5  z 7 

Nieobecni radni: Ewa Fronczek, Janina Wcisło 

 Zbigniew Szaleniec – Burmistrz Miasta 

 Ilona Grudzień Naczelnik Wydziału Edukacji 

 Jolanta Dyrka Kierownik Referatu Polityki Społecznej 

 Przewodnicząca NSZZ  „Solidarność”  Bożena Gładysiewicz 

Przebieg obrad: 

Ad 1. Przyjęcie do wiadomości sprawozdania osiągnięcia wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w  placówkach oświatowych

Przewodniczący  Andrzej  Mentel  –  materiał  został  przygotowany  w  poprzednim  miesiącu  ten  temat

omówiliśmy  na  poprzednim  posiedzeniu  komisji.  Materiał  zaopiniowałem pozytywnie  z  punktu  widzenia

zatrudnienia nauczycieli  polityka jest prawidłowa nie musimy dopłacać dodatkowych środków. 

Pytań nie było 

Ad. 2  Analiza perspektywy demograficznej 

Przewodniczący Andrzej  Mentel –  jak będą wyglądały  szkoły  w najbliższych  latach rozmawialiśmy na

poprzednim posiedzeniu była tylko kwestia przeniesienie jednej ulicy. 

Ilona Grudzień – tak ulica została przeniesiona do szkoły Nr  3 mamy pozytywną opinię kuratorium i teraz

projekt jest przedłożony pod obrady rady 

Ad. 3. Opiniowanie materiałów sesyjnych 

Projekt Nr DU.4.2019 w sprawie planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Czeladź oraz

granic obwodów publicznych szkół podstawowych 

Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 5
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -  0
ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania – 5 
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Ad. 4. Sprawy bieżace 

Przewodniczący Andrzej Mentel – dzisiaj na posiedzeniu mamy obecna panią przewodniczącą MK NSZZ

Solidarność panią Bożenę Gładysiewicz, wpłynęło do nas pismo proszę o przedstawienie sprawy 

Bożena Gładysiewicz – na wstępie chciałam bardzo podziękować w imieniu psychologów , pedagogów za

te  22  godziny  dodatkowo,  że  państwo  uwzględnili  tą  trudną  sytuację  i  nasze  stanowisko.  Związek

nauczycielstwa i  Solidarność  wystąpili  do dyrektorów szkół  z  żądaniami  płacowymi  i  te  żądania  należy

traktować jako rozpoczęcie sporu zbiorowego. My nie możemy żądań skierować do Ministerstwa Finansów

do Premiera  do  Ministra  bo  ustawa mówi  jasno  żądania  kieruje  się  do  pracodawcy.  Nie  mamy innego

wyjścia. 

Odczytanie pisma DU-RM.0002.1.2019

My  jako  nauczyciele  jesteśmy  już  pod  ściana.  Młody  nauczycieli  jak  się  dowie,  ile  będzie  zarabiał  to

rezygnuje, już są problemy w powiecie będzińskim, od 2012 roku stoi pensja nauczycielska. W zeszłym roku

były podwyżki  i  nauczyciel  z najwyższym stopniem awansu otrzymał 100 zł  Dochodzimy do sytuacji,  że

nauczyciel będzie zarabiał tyle ile najniższa średnia krajowa,  kto będzie chciał pracować w szkole za takie

pieniądze. Proszę o poparcie, że miasto rozumie problem nauczycieli jeśli uważacie,  że tak powinno być to

za chwilę nie będziemy mieli nauczycieli. Już w tej chwili zatrudniani są emeryci. 

Ilona  Grudzień –  na  średnie  wynagrodzenie  nie  tylko  składa  się  pensja  zasadnicza,  ale   wysługa  lat,

dodatek motywacyjny, dodatek wychowawcy klasy, stażyści na początku tego nie mają. 

Przewodniczący Andrzej Mentel – jakie są pani oczekiwania? 

Bożena Gładysiewicz-  na sesji w Będzinie pismo zostało odczytane, radni wystosowali pismo do związku

zawodowego , w którym poparli nasze stanowisko.  Przygotowujemy się do akcji protestacyjnej, jeśli miasto

Czeladź powie nauczycielom, że nie wolno im strajkować to większość z nich nie będzie tego robiła bo się

będzie bała. Dyrektor nie może nic zrobić on nie ma pieniędzy, a gmina tez ich nie dostaje na tyle. 

Ilona Grudzień – subwencje otrzymaliśmy taką, a nie inną , a skutki podwyżki to 900 000 zł. 

Przewodniczący Andrzej Mentel – pani naczelnik czy jest pani w stanie powiedzieć ile nam brakuje w skali

roku tak mniej więcej. 

Ilona Grudzień – 15 mln. zł.  dokłada gmina . 

Bożena Gładysiewicz – czy dostaliście państwo z Ministerstwa pieniądze na  podwyżkę ? 

Ilona Grudzień – na tą pierwszą dostaliśmy, ale skutki podwyżki do końca roku wynoszą 900 000 zł. 

Burmistrz Miasta Zbigniew Szaleniec – jeszcze nam zmniejszono o 200 000 zł 

Przewodniczący  Andrzej  Mentel –  czy  zarządy  krajowe  porozumiały  się  z  punktu  widzenia  akcji

protestacyjnej i jaki to będzie termin. Musi być współpraca między związkami. 

Bożena Gładysiewicz- terminu jeszcze nie ma 

Przewodniczący  Andrzej  Mentel  -  dobry  nauczyciel  to  musi  być   dobrze  opłacany,  będzie  problem

kadrowy, czego my byśmy oczekiwali  z państwa strony- nie tylko podwyżek jednorazowych jeśli będzie tak

jak do tej pory takie szarpanie co związek wyszarpie od ministerstwa, czy to ministerstwo nie będzie chciało

dać  musi  być  rozwiązanie  systemowe.  Chodzi  mi  o  powiązanie  płacy  w  edukacji  z  średnią  płaca  

w przemyśle. My jako rada mamy być  za dobrym nauczycielem i powinna być poparta subwencją. My jako

radni też liczymy się z tymi środkami jakie są w gminie.  Żeby tak były liczone subwencje oświatowe jeśli

chodzi o gminę, żeby one nam wystarczyły na płacę. 

2/3



DU-RM.0012.5. 2019

Bożena Gładysiewicz - od wielu lat o to postulujemy w tej  chwili ona wynosi ok 5 tys., my wiemy,  że to co

teraz  za  rok  nie  będzie  miało  znaczenia.  Daliśmy  kredyt  zaufania  zawiązujemy  komitet  pani  minister

rozmawia z nami 3 lata. Jesteśmy pod ścianą z czegoś  chcemy żyć Jesteśmy lekceważeni nie ma nic na

papierze fizycznie nic nie ma,  nie ma rozporządzeń, ma być ale nie ma. My oczekujemy na konkrety. Oba

związki są zdecydowane podjąć tą akcję , będę współdziałała ze związkiem z czeladzi i będzie to jeden

termin.  Solidarność wstępnie ustaliła termin akcji na 15 kwietnia , naciski od dolne są . 

Małgorzata Chojnacka –  uważa pani,  że  taka  akcja  protestacyjna podczas  egzaminów czy matur  jest

dobra? 

Bożena Gładysiewicz – pielęgniarka odchodzi od łóżka  chorego, lekarz odchodzi od pacjenta, policjant nie

wychodzi na ulicę, w naszym przypadku to nie jest zagrożenie zdrowia ani życia to musi zaboleć bo inaczej

nie osiągniemy nic. Liczymy na zrozumienie rodziców. 

Przewodniczący Andrzej Mentel – dziękuje pani przewodniczącej , po wyczerpaniu porządku  zamykam

posiedzenie komisji. 

Przewodniczący Komisji Edukacji, 

Kultury i Sportu 

 

   Andrzej Mentel 

W załączeniu:

Lista Obecności 

Protokół napisano dnia  5 marca  2019r. 

Protokolant: Joanna Kwarciana

Protokół umieszczono w BIP ……………
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