
NOWOTOMYSKIEGO
ul. Pozaafiska  33

PROTOKOŁ  NR  XI/2019

Z  OBRAD  XI  SESJI

RADY  POWIATU  NOWOTOMYSKIEGO

z dnia  26 sierpnia  2019r.

w sali  sesyjnej  Starostwa  Powiatowego

1. Ohvarcie  XI  sesiii  stwierdzenie  quorum.

Przewodnicząca  Rady  Powiatu  Nowotomyskiego  - Renata  Gruszka  o godzinie

13.00  otworzyła  obrady  XI  sesji  Rady  Powiatu  Nowotomyskiego  ipowitała  radnych,  członków

Zarządu  oraz  zaproszonych  gości.

Przewodnicząca  Rady  poinformowała,  że XI  sesja  Rady  Powiatu  Nowotomyskiego

została  zwołana  na  wniosek  Zarządu  Powiatu  Nowotomyskiego.

Przewodnicząca  poprosiła  radnych  o potwierdzenie  na tabletach  obecności  na sesji.

Przewodnicząca  poinformowała,  że na sali  obecnych  jest  17  radnych  i stwierdziła  quorum.

Meobecni.'  Dariusz  Chłopek,  Edwin  Pigla.

Lista  obecności  radnych  stanowi  załączmk  nr  I do protokołu.

Lista  obecności  gości  stanowi  załącznik  nr  2 do protokołu.

Przewodnicząca  poinformowała,  że obrady  sesji  są  transmitowane  i nagrywane,

a administratorem  danych  osobowych  jest  Starosta  Nowotomyski.

2. Przedstawienie  porządku  obrad.

Porządek  obrad  XI  sesji  Rady  Powiatu  Nowotomyskiego  dostępny  był  w systemie

eSesja  oraz  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej.

Przewodnicząca  zapytała,  czy  do przedstawionego  porządku  obrad  są  jakieś  pytania

bądź  wnioski?

Nikt  się  nie  zgłosił.

Porządek  obrad)a  sesji  Rady  Powiatu  Nowotomyskiego  stanowi  załącznik  nr  3 do protokołu.

3. Podjęcie  uchwał  w sprawie:

a) zmiany  budżetu  Powiatu  Nowotomyskiego  na  rok  2019,

Projekt  uchwały  w sprawie  zmiany  budżetu Powiatu  Nowotomyskiego  na rok 2019 stanowi  załącznik  nr 4 do
protokołu.

Przewodnicząca  Rady  poprosiła  Skarbnika  Powiatu  - Panią  Barbarę  Golon,

o omówienie  projektu  uchwały.

Skarbnik  Powiatu  omówiła  zmiany  budżetu.

Przewodnicząca  zapytała,  czy  są  pytania  do przedstawionego  projektu  uchwały?

Przewodnicza  otworzyła  dyskusję  nad  projektem  uchwały.



W  dyskusji  wzięli  udział:

- Sylwester  Kamyszek

Radny  Kamyszek  odniósł  się zadania  inwestycyjnego  pn. ,,Zakup  ambulansu  wraz

z wyposażeniem".  Radny  zwrócił  uwagę,  że  całkowity  koszt  zakupu  ambulansu

to 500.000,00zł,  w tym  lOO.OOO,OOzł  wkład  własny  Powiatu,  pozostałe  400.000,00zł  może

zostać  dofinansowane  ze środków  Mirństerstwa  Zdrowia.  Radny  zapytał,  czy  wiadomo  jakie

są szanse  na otrzymanie  dotacji  na  zakup  ambulansu  z budźetu  państwa?

- Andrzej  Wilkońsłci

Starosta  Andrzej  Wilkoński  odpowiedział,  że dyrekcja  SP ZOZ  przeprowadziła

rozmowy,  dotyczące  możliwości  uzyskania  wsparcia  zakupu  karetki.  Elementem  niezbędnym

do złożenia  wniosku  jest  wskazanie  środków  zabezpieczonych  przez  Powiat.  Zdaniem  Starosty

jest  szansa  na otrzymanie  dofinansowania.

- Sylwester  Kamyszek

Radny  Kamyszek  podkreślił,  że należy  skorzystać  z możliwości  80%  dofinansowania

ipopiera  działania  w tej kwestii.

Przewodnicząca  Rady  zamknęła  dyskusję  nad  projektem  uchwały.

Głosowano  w  sprawie:

- zmiany  budżetu  Powiatu  Nowotomyskiego  na rok  2019.

Wyniki  głosowania

ZA:  17,  PRZECIW:  O, WSTRZYMUJĘ  SIĘ:  O, BRAK  GŁOSU:  O, NIEOBECNI:  2

Wyniki  imienne:

ZA  (17)

Marcin  Brambor,  Konrad  Drąg,  Adam  Frąckowiak,  Mańa  Galas,  Renata  Gruszka,  Dorota

Kaczmarek,  Sylwester  Kamyszek,  Patryk  Kąkolewski,  Ireneusz  Kozecki,  Zbigniew

Markowski,  Władysław  Napierała,  Krzysztof  Pacholak,  Jacek  Pieprzyk,  Adam  Pilc,  Tomasz

Szczechowicz,  Andrzej  Wilkoński,  Paweł  Wilkoszarski

NIEOBECNI  (2)

Dańusz  Chłopek,  Edwin  Pigla

Rada  Powiatu  Nowotomyskiego  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  nr XI/105/2019

w sprawie  zmiany  budietu  Powiatu  Nowotomyskiego  na  2019r.

b) określenia zasad rozliczania  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin zaięć

nauczycieli,  dla których  ustalony  plan zaięć  jest różny w poszczególnych okresach roku
szkolnego,  zasad  udzielania  i rozmiar  obniżek  dla  dyrektorów  i wicedyrektorów  szkół

i placówek  oświatowych  oraz  nauczycieli  pełniących  inne  stanowiska  kierownicze  w

szkołach  i placówkach  oświatowych,  ustalenia  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru

godzin zaięć nauczycieli  prowadzących  kształcenie w formie zaocznei, pedagogów,
psychologów,  logopedów,  terapeutów  pedagogicznych,  doradców  zawodowych,

nauczycieli  praktycznei  nauki  zawodu we wszystkich  typach szkół i na kwalifikacyinych
kursach  zawodowych  oraz zasady zaliczania  do wymiaru  godzin poszczególnych zaięć

w formie  zaocznei

Projekt  uchwały  stanowi  załączmk  nr  5 do protokołu.

Przewodnicząca  Rady  poprosiła  Dyrektora  Powiatowego  Centrum  Usług

Wspólnych  - Marka  Nyćkowiaka  o omówienie  projektu  uchwały.
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Dyrektor  Nyćkowiak  wyjaśnił,  że w przedmiotowym  projekcie  uchwały,  z uwagi  na

zmieniające  się  przepisy,  ujednolica  się  pensum  nauczycieli  teoretycznych  ipraktycznych  nauk

zawodów.  Dotąd  nauczyciele  przedmiotów  teoretycznych  mieli  pensum  18 godzin  w tygodniu,

nauczyciele  przedmiotów  praktycznych  22 godzin  Obecnie  przepisy  narzucają  zmianę:  nie

więcej  rńż 20 godzin.  Celem  ujednolicenia  tych  godzin  proponuje  się  dla wszystkich

nauczycieli  ustalić  liczbę  18  godzin  w  tygodniu.

Dyrektor  poinformował,  że związki  zawodowe  pozytywnie  zaopiniowały  propozycję

zmiany.

Przewodnicząca  zapytała,  czy  są  pytania  do przedstawionego  projektu  uchwały?

Pytań  i uwag  nie  było.

Glosowano  w  sprawie:

- określenia  zasad  rozliczarńa  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć

nauczycieli,  dla  których  ustalony  plan  zajęć  jest  różny  w poszczególnych  okresach  roku

szkolnego,  zasad udzielania  i rozmiar  obniżek  dla dyrektorów  i wicedyrektorów  szkół

iplacówek  oświatowych  oraz  nauczycieli  pełrńących  inne  stanowiska  kierownicze  w szkołach

i placówkach  oświatowych,  ustalenia  tygodrńowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć

nauczycieli  prowadzących  kształcenie  w  formie  zaocznej,  pedagogów,  psychologów,

logopedów,  terapeutów  pedagogicznych,  doradców  zawodowych,  nauczycieli  praktycznej

nauki  zawodu  we  wszystkich  typach  szkół  ina  kwalifikacyjnych  kursach  zawodowych  oraz

zasady  zaliczania  do wymiaru  godzin  poszczególnych  zajęć  w  formie  zaocznej.

Wyniki  głosowania

ZA:  17,  PRZECIW:  O, WSTRZYMUJĘ  SIĘ:  O, BRAK  GŁOSU:  O, NIEOBECNI:  2

Wyniki  imienne:

ZA  (17)

Marcin  Brambor,  Konrad  Drąg,  Adam  Frąckowiak,  Mańa  Galas,  Renata  Gruszka,  Dorota

Kaczmarek,  Sylwester  Kamyszek,  Patryk  Kąkolewski,  Ireneusz  Kozecki,  Zbigniew

Markowski,  Władysław  Napierała,  Krzysztof  Pacholak,  Jacek  Pieprzyk,  Adam  Pilc,  Tomasz

Szczechowicz, Andrze5 Wilkoński,  Paweł Wilkoszarski
NIEOBECNI  (2)

Dańusz  Chłopek,  Edwin  Pigla

Rada  Powiatu  Nowotomyskiego  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  nr  XI/106/2019

w sprawie określenia  zasad rozliczania  fflgodniowego obowiązkowego wymiaru  godzin zajęć
nauczycieli,  dla  któtych  ustalony plan  zajęć  jest  różny  w poszczególnych  okresach  roku

szkolnego, zasad udzielania i rozmiar  obniżek  dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół

i placówek  oświatowych oraz  nauczycieli  pełniących  itine  stanowiska  kierownicze  w szkołach

i placówkach oświatowych, ustalenia fflgodniowego obowiązkowego wymiaru  godzin zajęć
nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów,
logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców  zawodowych,  nauczycieli  praktyczmj
nauki  zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych  kursach zawodowych oraz
zasady zaliczatxia do wymiaru  godzin poszczególnych zajęć w formie  zaocznej.

c) ustalenia regulaminu  określaiącego  wysokość i szczegółowe warunki  przyznawania
dodatków  do  wynagrodzenia  zasadniczego  oraz  wynagrodzenia  za  godziny

ponadwymiarowe  i  godziny  doraźnych  zastępstw  dla  nauczycieli  zatrudnionych

w szkołach  i placówkach  prowadzonych  przez  Powiat  Nowotomyski
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Projekt  uchwały  stanovń  załącvxik  nr  6 do protokołu.

Przewodnicząca  Rady  poprosiła  Dyrektora  Powiatowego  Centrum  Usług

Wspólnych  - Marka  Nyćkowiaka  o omówienie  projektu  uchwały.

Dyrektor  Nyćkowiak  wyjaśnił,  że  projekt  uchwały  został  przedłożony  radzie

w związku  ze zmianami  w przepisach,  które  będą  obowiązywać  od l września  br. Dyrektor

poinformował,  że projekt  uchwały  podlegał  uzgodnieniom  ze  związkami  zawodowymi.

Dotychczas  wynagrodzenie  wicedyrektora  zależne  było  od  wynagrodzenia  dyrektora.

Uzgodniono,  by dodatek  funkcyjny  wicedyrektora  wynosił  50%  od wynagrodzenia  osoby,

której  sytuacja  dotyczy.  Ponadto  w omawianym  projekcie  uchwały  od dnia  1 września  br.

zwiększony  został  dodatek  dla  wychowawców  na kwotę  300,00zł.

Przewodnicząca  zapytała,  czy  są  pytania  do przedstawionego  projektu  uchwały?

Pytań  i uwag  nie  było.

Głosowano  w  sprawie:

- ustaleniaregulaminu  określającego  wysokość  i szczegółowe  warunki  przyznawania  dodatków

do wynagrodzerńa  zasadniczego  oraz  wynagrodzenia  za godziny  ponadwymiarowe  i godziny

doraźnych  zastępstw  dla  nauczycieli  zatrudnionych  w szkołach  i placówkach  prowadzonych

przez  Powiat  Nowotomyski.

Wyniki  Josowania:
ZA:  17,  PRZECIW:  O, WSTRZYMUJĘ  SIĘ:  O, BRAK  GŁOSU:  O, NIEOBECNI:  2

Wyniki  imienne:

ZA  (17)

Marcin  Brambor,  Konrad  Drąg,  Adam  Frąckowiak,  Mańa  Galas,  Renata  Gruszka,  Dorota

Kaczmarek,  Sylwester  Kamyszek,  Patryk  Kąkolewski,  Ireneusz  Kozecki,  Zbigniew

Markowski,  Władysław  Napierała,  Krzysztof  Pacholak,  Jacek  Pieprzyk,  Adam  Pilc,  Tomasz

Szczechowicz,  Andrzej  Wilkoński,  Paweł  Wilkoszarski

NIEOBECNI  (2)

Dańusz  Chłopek,  Edwin  Pigla

Rada  Powiatu  Nowotomyskiego  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  nr  XI/107/2019  w sprawie

ustalenia  regulaminu  określającego  wysokość  i szczegółowe  warunki  przyznawania

dodatków  do wynagrodzenia  zasadriiczego  oraz  wynagrodzenia  za godziny  ponadwymiarowe

i godziny  doraźnych  zastępstw  dla  nauczycieli  zatrudnionych  w szkołach  i placówkach

prowadzonych  przez  PowiatNowotomyski.

d)  trybu  i kryteriów  przyznawania  nagród  dla  nauczycieli  szkół  i placówek  oświatowych

prowadzonych  przez  Powiat  Nowotomyski

Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr 7 do protokołu.

Przewodnicząca  Rady  poprosiła  Dyrektora  Powiatowego  Centrum  Usług

Wspólnych  - Marka  Nyćkowiaka  o omówienie  projektu  uchwały.

Dyrektor  poinformował,  że zmiana  dotyczy  fi.induszu  nagród  w szkołach.  Proponuje

się  zapis,  że fundusz  nagród  w  danym  roku  wynosi  co najmniej  1%,  natomiast  organ

prowadzący  corocznie  ustali  czy  będzie  to 1%  czy  więcej.  Ustawodawca  daje  możliwość

regulowania  tego  funduszu  przez  organ  prowadzący.

Przewodnicząca  zapytała,  czy  są  pytania  do przedstawionego  projektu  uchwały?

Pytań  i uwag  nie  było.

Glosowano  w sprawie:
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- trybu  i kryteńów  przyznawania  nagród  dla nauczycieli  szkół  i placówek  oświatowych

prowadzonych  przez  Powiat  Nowotomyski.

Wyniki  głosowania:

ZA:  17,  PRZECIW:  O, WSTRZYMUJĘ  SIĘ:  O, BRAK  GŁOSU:  O, NIEOBECNI:  2

Wyniki  imienne:

ZA  (17)

Marcin  Brambor,  Konrad  Drąg,  Adam  Frąckowiak,  Mańa  Galas,  Renata  Gruszka,  Dorota

Kaczmarek,  Sylwester  Kamyszek,  Patryk  Kąkolewski,  Ireneusz  Kozecki,  Zbigniew

Markowski,  Władysław  Napierała,  Krzysztof  Pacholak,  Jacek  Pieprzyk,  Adam  Pilc,  Tomasz

Szczechowicz,  Andrzej  Wilkoński,  Paweł  Wilkoszarski

NIEOBECNI  (2)

Dańusz  Chłopek,  Edwin  Pigla

Rada  Powiatu  Nowotomyskiego  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  nr  XI/108/2019  w sprawie

trybu  i kryteriów  przyznawania  nagród  dla nauczycieli  szkół  i placówek  oświatowych

prowadzonych  przez  Powiat  Nowotomyski.

e) okreś}enia kryteriów  rekrutacii,  liczby  punktów  oraz rodzaiów  dokumentów
niezbędnych  na piemszym  etapie postępowania  rekrutacyinego  do internatów
zorganizowanych  w  szkołach  ponadpodstawowych  prowadzonych  przez  Powiat

Nowotomyski

Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  8 do protokołu.

Przewodnicząca  Rady  poprosiła  Dyrektora  Powiatowego  Centrum  Usług

Wspólnych  - Marka  Nyćkowiaka  o omówienie  projektu  uchwały.

Dyrektor  Nyćkowiak  poinformował,  że z uwagi  na podwójny  rocznik,  w bieżącym

roku  szkolnym  może  dojść  do  sytuacji,  że  liczba  chętnych  przewyższy  liczbę  miejsc

w  internatach.  W  związku  z powyższym  od 1 września  2019r.  wprowadza  się  kryteńarekrutacji

do internatu  częściowo  nałożone  przepisami  prawa,  częściowo  proponowane  przez  organ

prowadzący.

Przewodnicząca  zapytała,  czy  są  pytania  do przedstawionego  projektu  uchwały?

Pytań  i uwag  nie  było.

Głosowano  w  sprawie:

- określenia  kryteriów  rekrutacji,  liczby  punktów  oraz  rodzajów  dokumentów  rńezbędnych  na

pierwszym  etapie  postępowania  rekrutacyjnego  do internatów  zorganizowanych  w szkołach

ponadpodstawowych  prowadzonych  przez  Powiat  Nowotomyski.

Wyniki  głosowania

ZA:  17,  PRZECIW:  O, WSTRZYMUJĘ  SIĘ:  O, BRAK  GŁOSU:  O, NIEOBECNI:  2

Wyniki  imienne:

ZA  (17)

Marcin  Brambor,  Konrad  Drąg,  Adam  Frąckowiak,  Mańa  Galas,  Renata  Gruszka,  Dorota

Kaczmarek,  Sylwester  Kamyszek,  Patryk  Kąkolewski,  Ireneusz  Kozecki,  Zbigniew

Markowski,  Władysław  Napierała,  Krzysztof  Pacholak,  Jacek  Pieprzyk,  Adam  Pilc,  Tomasz

Szczechowicz,  Andrzej  Wilkoński,  Paweł  Wilkoszarski

NIEOBECNI  (2)

Dańusz  Chłopek,  Edwin  Pigla
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Rada  Powiatu  Nowotomyskiego  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  tir  XI/109/2019  w sprawie

określenia  kryteriów  rekrutacji,  liczby  punktów  oraz  rodzajów  dokumentów  niezbędnych  na

pierwszym  etapie  postępowania  rekrutacyjnego  do internatów  zorganizowanych  w szkołach

ponadpodstawowych  prowadzonych  przez  Powiat  Nowotomyski.

4. Wolne  głosyi  wnioski.

Przewodnicząca  zapytała,  czy  ktoś  z Państwa  radnych  chce  zabrać  głos?

W  dyskusji  wzięli  udział:

- Sylwester  Kamyszek

Radny  Kamyszek  stwierdził,  że pomimo  okresu  wakacyjnego  widać  prace  Starostwa

na drogach  powiatowych,  m.in.  na drodze  powiatowej  nr  2709  na wiadukcie  nad  Autostradą

położono  nową  nawierzchnię.

Radny  zwrócił  uwagę,  by  Zarząd  pochylił  się  nad  pracami  dotyczącymi  opracowarńa

dokumentacji  projektowych,  na  które  zabezpieczono  środki  finansowe.  W  przyszłym  roku  ma

być  kontynuowany  program  dotyczący  Modernizacji  Dróg  Samorządowych.  Trzeba  się  liczyć

z tym,  iż  w przypadku  braku  dokumentacji  nie  będzie  można  modernizować  dróg.

Radny  Kamyszek  nalega,  by  w  szczególności  pochylić  się  nad  najbardziej

niebezpieczną  drogą  w  powiecie.

- Andrzej  Wilkoński

Starosta  Wilkoński  odpowiedział,  iż  zgadza  się  z sugestią  Radnego.  Starosta

poinformował,  że w  najbliższym  tygodniu  powinno  pojawić  się  ogłoszerńe  nt.  przygotowanych

koncepcji  przebudowy  tej  drogi.  Ze  względu  na  zapowiedzi  kontynuacji  programu

Modernizacja  Dróg  Samorządowych  konieczne  jest  opracowanie  dokumentacji  projektowych

przebudowy  wybranych  dróg  powiatowych.

Przewodnicząca  poinformowała,  że kolejna  sesja  Rady  Powiatu  Nowotomyskiego

planowana  jest  na  dzień  25 września  br.  na  godz.  13.00.

5. Zamknięcie  XI  sesii Rady  Powiatu  Nowotomyskiego.

Po wyczerparńu  porządku  obrad,  Przewodnicząca  Rady  o godzinie  13.28  zamknęła

obrady  XI  sesji  Rady  Powiatu  Nowotomyskiego.

Nagranie obrad)«Isesfi  Rady Powiatu Nowotomyskiego stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

PRZEWODNICZĄCA  RADY

Renata  Giuszka

Pr':ygorowal(a).  Agmeszka  Ba)or

Przygołowano  przy  pomocy  programu  eSesja.pl
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