P R O T O K Ó Ł nr 5/2018
z posiedzenia Komisji Oświaty
Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
z dnia 7 maja 2018 roku
Przewodnicząca Komisji Oświaty p. Wanda Kopcińska – przywitała przedstawicieli Zarządu
Dzielnicy, Wydziału Oświaty i Wychowania oraz radnych. Podziękowała Dyrektor SP nr 14
p. Aldonie Kalińskiej za możliwość wzięcia udziału w XV Przeglądzie Świetlic oraz za
zorganizowania w jej placówce Komisji Oświaty i odczytała proponowany porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Wizja rozwoju Szkoły Podstawowej nr 14.
3. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
5. Dyskusja i wolne wnioski.
Porządek obrad przyjęto jednogłośnie. (11 radnych na sali)
Ad. pkt 2
Wizja rozwoju Szkoły Podstawowej nr 14.
Dyrektor SP nr 14 p. Aldona Kalińska – przedstawiła, jak organizacja pracy SP nr 14
wyglądała w ciągu minionego roku szkolnego. Powiedziała, że w Szkole Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 w roku szkolnym 2017/2018 są prowadzone:
• Indywidualne programy nauczania z matematyki oraz języka angielskiego dla uczniów
zdolnych.
• W klasach 6 dodatkowy język - język niemiecki.
• Innowacje matematyczne w klasach 4 oraz w klasach 3.
• Koła zainteresowań od przedmiotowych po artystyczne.
SP nr 14 przystąpiła również do programu WARS i SAWA oraz STACJI URSUS. Codzienna
praca z uczniem zdolnym przynosi efekty – jest wielu laureatów i finalistów konkursów
kuratoryjnych, ogólnopolskich, dzielnicowych oraz wielu uczniów zajmuje wysokie miejsca
w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży.
SP nr 14 współpracuje z ZHP, OPS, Straż Miejska, Policja czy Straż Pożarna.
Współorganizuje również konkurs „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”, podczas którego
przygotowuje i przeprowadza etap powiatowy oraz pomaga przy organizacji etapu
rejonowego i finału wojewódzkiego. W roku szkolnym 2018/2019 oprócz działań, które będą
kontynuacją już rozpoczętych, dodatkowo zostanie zrealizowane:
1) Rozszerzenie współpracy ze szkołami zagranicznymi – zgłoszono dwa projekty
w programie Erazmus;
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2) Położony zostanie większy nacisk na pracę według Autorskich Programów Edukacyjnych
w ramach interdyscyplinarnego nauczania w klasach 4 - 8 oraz 1-3 w celu rozwijania
zainteresowań uczniów;
3) Promowanie lekcji otwartych dla rodziców i uczniów;
4) Wprowadzenie aktywnych przerw – wychowanie przez taniec.
Na potrzeby uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych powstanie gabinet integracji
sensorycznej. Szkoła wyrasta ze szczytnej tradycji (budynek został wpisany do rejestrów
zabytków), ale jednocześnie jest otwarty na zmiany. W SP nr 14 ciągle jest rozwijana oferta,
powstają nowe gabinety zajęciowe czy są pozyskiwane środki nowoczesne pomoce
dydaktyczne.
Radna p. Marianna Jaguścik – zapytała, jak udał się nabór do drugiej klasy sportowej.
Dyrektor SP nr 14 p. Aldona Kalińska - odpowiedziała, że na ogłoszenie odpowiedziało aż
18 osób, a obecnie trwa jeszcze nabór uzupełniający.
Przewodnicząca Komisji Oświaty p. Wanda Kopcińska – zapytała, czy na każdym
poziomie są klasy integracyjne.
Dyrektor SP nr 14 p. Aldona Kalińska – odpowiedziała, że w klasach siódmych są dwie
klasy integracyjne, a na pozostałych poziomach po jednej.
Przewodnicząca Komisji Oświaty p. Wanda Kopcińska – zwróciła się z pytaniem, jakie
najczęściej dzieci mają dysfunkcje.
Dyrektor SP nr 14 p. Aldona Kalińska – wyjaśniła, że zdecydowana większość dzieci ma
zespół Aspergera bądź autyzm - upośledzenia w stopniu lekkim. Tylko jeden uczeń ma
upośledzenie umiarkowane - dotyczy ono niepełnosprawności ruchowej, ale nie wymaga
poruszania się na wózku.
Przewodnicząca Komisji Oświaty p. Wanda Kopcińska – dodała, że w SP nr 14 przed
Bożym Narodzeniem, na spotkania wigilijne są zapraszani uczniowie ze szkół z różnych części
Polski oraz zespoły folklorystyczne, którzy prezentują swoje umiejętności. Jest to czas integracji
uczniów, powstawania przyjaźni ze szkołami z różnych regionów naszego kraju. To pokazuje, że
każda placówka oświatowa ma swoją specyfikę, bogaty program, dzięki któremu nauczyciele
trafiają nie tylko do dzieci zdolnych, ale też do dzieci z problemami. Życzyła dyrekcji
i nauczycielom SP nr 14 wielu sukcesów i wspaniałych pomysłów na rozwijanie szkoły.
Ad. pkt 3
Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Główna Księgowa p. Elżbieta Stępkowska - omówiła uchwałę w sprawie zaopiniowania
zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok – druk 259.
Załącznik nr 1 – wniosek w sprawie zmian w planie wydatków bieżących:
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1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty:
− zarządzanie finansami oświaty – zwiększenie o kwotę 776,00 zł,
− inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za
zlikwidowanie jednostki) – zmniejszenie o kwotę 776,00 zł.
2. Wydział Infrastruktury:
− utrzymanie i remonty dróg – zmniejszenie o kwotę 42 202,00 zł,
− utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej – zwiększenie o kwotę 42 202,00 zł.
3. Zespół Obsługi Prawnej:
− koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego – zmniejszenie o kwotę
16 000,00 zł.
4. Wydział Gospodarowania Nieruchomościami:
− remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego – zwiększenie o kwotę 970,00 zł.
5. Wydział Kultury:
− Ośrodek Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus – zwiększenie o kwotę 54 000,00 zł,
− Biblioteka Publiczna im. Władysława Grabskiego w Dzielnicy Ursus – zwiększenie
o kwotę 3 000,00 zł.
6. Wydział Administracyjno-Gospodarczy:
− utrzymanie urzędu – zwiększenie o kwotę 16 000,00 zł.
Załącznik nr 2 – wniosek w sprawie zmian w planie wydatków majątkowych:
1. Wydział Infrastruktury:
− zakup gruntu pod budowę ul. Żywickiej – zmniejszenie o kwotę 1 198 428,00 zł,
− nabycie gruntu pod budowę ul. Silnikowej na odcinku od ul. Szamoty do ul. Plac
Czerwca 1976r.: rozliczenie z deweloperem – zmniejszenie o kwotę 1 182 481,00 zł,
− budowa dróg dojazdowych WD-64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową
Warszawa – Katowice – zmniejszenie o kwotę 9 432 131,00 zł,
− budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orląt Lwowskich –
zmniejszenie o kwotę 849 940,00 zł,
− budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na działce 124/3 z obrębu 2-09-09 –
zmniejszenie o kwotę 10 600 000,00 zł,
− budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego – zmniejszenie o kwotę 5 236 393,00 zł.
2. Wydział Ochrony Środowiska:
− budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego „Niedźwiadek” – zmniejszenie o kwotę
6 221 432,00 zł,
− utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego – zmniejszenie o kwotę 1 350 003,00 zł,
3. Ośrodek Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Ursus:
− modernizacja kortów tenisowych (OSiR w Dzielnicy Ursus) – zwiększenie o kwotę
750 000,00 zł,
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− modernizacja ciągu komunikacyjnego na terenie OSiR w Dzielnicy Ursus –
zwiększenie o 124 857,00 zł.
Załącznik nr 3 – wniosek w sprawie zmian w planie dochodów, w tym zmian w planie
finansowych z zakresu administracji rządowej:
1. Dzielnica Ursus Urząd
− środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy – zmniejszenie o kwotę 35 831 531,00 zł.
Radny p. Robert Faliszewski – zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie, dlaczego w zadaniu
„budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orląt Lwowskich” zostaną
przesunięte środki.
Główna Księgowa p. Elżbieta Stępkowska – odpowiedziała, że wynika to ze
znowelizowania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie.
Z-ca Burmistrza p. Wiesław Krzemień – dodał, że grunt pod budowę domu komunalnego
przy ul. Orląt Lwowskich jest obwarowany linią wysokiego napięcia. Zmiana przepisów
dotyczy zwiększenia odległości budynków od tych linii. Jeszcze na tym terenie jest
infrastruktura, która wymaga uzgodnień oraz przebudowy.
Radny p. Robert Faliszewski – zapytał, czy przesunięcie środków na kolejny rok
budżetowy spowoduje opóźnienie w oddaniu domów komunalnych.
Z-ca Burmistrza p. Wiesław Krzemień – odpowiedział, że pierwszy dom komunalny, który
jest to obecnie budowany przy ul. Zagłoby, zostanie oddany przed terminem.
Radna p. Anna Lewandowska – zapytała w sprawie planowego muralu, czy znana jest
lokalizacja i czas realizacji.
Z-ca Burmistrza p. Wiesław Krzemień – wyjaśnił, że mural jest zaplanowany na uczczenie
tegorocznych obchodów stulecia odzyskania niepodległości. Jeden ma powstać na budynku
OK „Arsus”, a drugi na budynku biblioteki publicznej.
Radny p. Tomasz Dąbrowski – zapytał, jakie w zadaniu „budowa dróg dojazdowych do
wiaduktu WD-64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa-Katowice”
pojawiły się komplikacje i jak sytuacja wygląda obecnie.
Z-ca Burmistrza p. Wiesław Krzemień - odpowiedział, że cała trudność w realizacji tego
zadania polega na uzgodnieniu szczegółów z wojewodą - do rozmów przystąpi albo GDDKiA
albo Dzielnica Ursus. Wojewoda, jako jedyny podmiot, może wpisać dzielnicę jako
wykonawcę tej inwestycji. Zauważył, że problem polega jeszcze na tym, że trasa POW nie
została odebrana od wykonawcy i ciągle ma status „w budowie”, co uniemożliwia wejście na
ten obiekt. Zapewnił, że Zarząd Dzielnicy jest gotowy już rozpocząć prace, gdy zostaną
spełnione warunki formalne.

4

Radna p. Marianna Jaguścik – zauważyła, że jest to jedna z inwestycji, która jest bardzo
potrzebna mieszkańcom Ursusa.
Z-ca Burmistrza p. Wiesław Krzemień – odpowiedział, że środki na realizacje tego zadania
zostały zorganizowane kilka lat temu z Wiceprezydentem Wojciechowiczem. Przypomniał, że
wtedy przekonywał ówczesnego dyrektora GDDKiA, że będzie potrzebna druga przeprawa
przez tory, bo wówczas nikt nie miał w planach ul. Nowolazurowej. Wtedy wszystkie
zainteresowane strony się zgodziły, że jest to sprawa społeczna, na której mieszkańcom
bardzo zależy.
Radna p. Marianna Jaguścik – zapytała czy nie ma już szans, aby te środki wróciły w tym
roku budżetowym.
Z-ca Burmistrza p. Wiesław Krzemień – wyjaśnił, że jest prawie połowa maja, a cykl
inwestycyjny w tym przypadku będzie trwał kilka miesięcy. Najpierw musi zostać podpisane
porozumienie z Piastowem, który wykupi część gruntów. Potem zostanie wydane zezwolenie na
realizację inwestycji drogowej (tzw. ZRID), który jest ważny 3 miesiące. Potem powinien zostać
ogłoszony przetarg na realizację tej inwestycji i wyłoniony wykonawca, więc jak widać nie
udałoby się tego wszystkiego zrealizować w tym roku inwestycyjnym. Podsumował, że ta
budowa nie jest skomplikowana, ale wymaga wielu uzgodnień.
Radny p. Łukasz Nejman – zauważył, że z zaplanowanych 88 mln zł na inwestycje, jest
przełożone na kolejny rok budżetowy 1/3 środków, czyli 36 mln zł.
Z-ca Burmistrza p. Wiesław Krzemień – odpowiedział, że wiele tych przesunięć wynika
z oszczędności, w niektórych trzeba wykupić grunt, którego dokonuje Biuro Mienia Miasta
i Skarbu Państwa. Cześć właścicieli gruntów nie tak łatwo zgadza się na kwoty
odszkodowań, jakie są proponowane, więc te i inne czynniki wydłużają czas realizacji
inwestycji. Dodał, że każdy zarząd chciałby realizować co roku inwestycje w 100%, ale nie
zawsze jest to takie proste, bo pojawią się różne uwarunkowania formalno-prawne, z którymi
trzeba się zmierzyć.
Radny p. Stanisław Dratkiewicz – zauważył, że POW jest ciągle w budowie, a skoro została
wybudowana ze środków unijnych, to w ciągu pięciu lat nie można ingerować w nowy obiekt.
Z-ca Burmistrza p. Wiesław Krzemień – odpowiedział, że oddana niedawno obwodnica
Marek, pokazuje, że można oddać samą jezdnię bez wybudowanej infrastruktury. Jeśli
chodzi o kwestię środków unijnych, to jeżeli przebudowa poprawia funkcje obiektu, który
został wybudowany ze środków unijnych, to okres pięciu lat nie obowiązuje.
Radna p. Irena Jarzębak – zapytała, czy mieszkańcy PKP Gołąbki mają szansę na
przejście podziemne pod torami, aby mieli łatwiejszą drogę na cmentarz. Powiedziała, że
PKP sugeruje, że tą sprawą powinna zająć się dzielnica.
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Z-ca Burmistrza p. Wiesław Krzemień – odpowiedział, że jest to sfera bardziej marzeń, bo
żeby zrealizować taki tunel, to i tak trzeba zaangażować w to kolej oraz Burmistrza Ożarowa
Mazowieckiego. Zaproponował, że może lepsza by była kładka nad torami, dostosowana do
potrzeb osób niepełnosprawnych.
Radna p. Urszula Bodych – zapytała kiedy zostanie oddany dom komunalny przy ul. Orląt
Lwowskich, bo pierwotnie budowa miała rozpocząć się w drugiej połowie 2019 roku.
Z-ca Burmistrza p. Wiesław Krzemień – wyjaśnił, że nie wie w jaki sposób przełoży się to
na dotrzymanie terminu tej inwestycji, bo jeszcze wiele się może wydarzyć. Przenoszenie
tych środków ma zabezpieczyć te pieniądze na konkretny cel w przyszłym budżecie.
Komisja Oświaty jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie
zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy
na 2018 rok. (10 Radnych na sali)
Główna Księgowa p. Elżbieta Stępkowska – omówiła uchwałę w sprawie zaopiniowania
zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok – druk 260
Załącznik nr 1 – wniosek w sprawie zmian w planie wydatków bieżących:
1. Ośrodek Pomocy Społecznej:
− jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę
36 600,00 zł.
2. Wydział Administracyjno-Gospodarzy:
− remonty bieżące w budynkach – zwiększenie o kwotę 474 500,00 zł.
Załącznik nr 2 – wniosek w sprawie zmian w planie dochodów, w tym zmian w planie
finansowym zadań z zakresu administracji rządowej:
1. Dzielnica Ursus Urząd:
− środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy – zwiększenie o kwotę 511 100,00 zł.
Radna p. Marianna Jaguścik – dodała, że ma informację od wszystkich dyrektorów
jednostek budżetowych, że boją się wprowadzenia zaleceń RODO, bo jest to skomplikowane
i trudno im będzie dotrzymać ustawowych terminów.
Z-ca Burmistrza p. Wiesław Krzemień – wyjaśnił, że był na szkoleniu z zakresu RODO.
Powiedział, że wiele osób za bardzo boi się tego rozporządzenia, bo wprowadza możliwość
nakładania wielomilionowych kar. Nowe prawo ma przede wszystkim uporządkować kwestię
przechowywania, gromadzenia i przetwarzania danych osobowych, czyli np. muszą być
specjalne sejfy do przechowywania wrażliwych danych. Jeżeli dany podmiot zacznie
wprowadzać pewne rozwiązania zgodne z RODO, to żaden urząd go nie ukaże, ponieważ
kary dostosowuje się do skali przewinienia.
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Dyrektor SP nr 14 p. Aldona Kalińska – powiedziała, że w jej placówce też zostały
wprowadzone zmiany w ochronie danych osobowych zgodne z RODO. Jedną ze zmian, będzie
zatrudnienie nowej osoby, która będzie koordynować te zmiany. Również zostanie
przeorganizowana praca sekretariatu oraz pedagoga szkolnego. Dodała, że w SP nr 14 został
przeprowadzony audyt analityczno-informatyczny i obecnie wszystkie komputery szkolne są
odpowiednio zabezpieczone.
Z-ca Burmistrza p. Wiesław Krzemień – dodał, że od momentu wprowadzenia RODO
wszelkie incydenty naruszeń danych osobowych trzeba będzie zgłaszać do Inspektorów
Danych Osobowych.
Radna p. Anna Lewandowska – powiedziała, że od wielu lat dane osobowe były chronione,
a RODO chce tylko ujednolicić to prawo na terenie całej Unii Europejskiej. Dodała, że na
wielu szkoleniach były zapewnienia, że instytucje publiczne będą ostatnimi, które będą
sprawdzane w zakresie przygotowania do RODO.
Radny p. Tomasz Dąbrowski – zapytał, czy każda placówka oświatowa powinna mieć
osobę odpowiedzialna za wprowadzenie RODO.
Dyrektor SP nr 14 p. Aldona Kalińska – wyjaśniła, że dyrektor placówki jest administratorem
danych osobowych i ma za zadanie wskazać osobę, które będzie za to odpowiedzialna.
Powiedziała, że na spotkaniu z Zarządem wszyscy dyrektorzy zwrócili się z prośbą o pomoc przy
wprowadzaniu RODO.
Radna p. Anna Lewandowska – wyjaśniła, że Inspektorem Danych Osobowych, według
założeń Unii Europejskiej, powinna być raczej osoba, która bezpośrednio podlega ADO, ale
przepisy RODO nie zabraniają korzystania z usług firmy zewnętrznej.
Komisja Oświaty jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie
zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy
na 2018 rok. (10 radnych na sali)
Z-ca Burmistrza p. Wiesław Krzemień – wyjaśnił, że kolejny projekt uchwały dotyczy
nadania nazwy ulicy „Herbu Oksza”, która odchodzi na północ od ul. Posagu Siedmiu Panien
w stronę nowego osiedla. Powiedział, że w Komisji ds. Nazewnictwa Miejskiego Rady m.st.
Warszawy zasiada Jerzy Domżalski, który jest z wykształcenia historykiem i wydał wiele
książek opisujących historię Ursusa. To właśnie dzięki jego pomysłowi, są pewne rojony ulic
powiązane tematycznie ze sobą. Jerzy Domżalski zaproponował właśnie, żeby tereny
pozkładowe były związane z ZPC „Ursus”, a np. Gołąbki z królami Polski.
Komisja Oświaty informacyjnie przyjęła projekt uchwały w sprawie nadania nazwy
ulicy w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. (10 radnych na sali)
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Radna p. Marianna Jaguścik – powiedziała, że w porządku obrad na najbliższą sesję jest
sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
za 2017 rok, który był w całości i szczegółowo omówiony na Komisji Kultury, Sportu i Spraw
Społecznych.
Komisja Oświaty jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie
wyrażenie opinii do sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. (10 radnych na sali)
Radny p. Tomasz Dąbrowski – powiedział, że w porządku sesji jest również projekt w sprawie
rozpatrzenia skargi, nad którą pochyliła się Komisja Rewizyjna i uznała za bezzasadną skargę
firmy VIDI Sp. z o.o. na działanie Zarządu Dzielnicy Ursus.
Z-ca Burmistrza p. Wiesław Krzemień – wyjaśnił, że prezes firmy VIDI postanowił
wykorzystać sytuację i zarabiać na urzędzie, żądając coraz wyższych odszkodowań.
Przewodnicząca Komisji Oświaty p. Wanda Kopcińska – zapytała, jak wygląda procedura
zmiany nazw placówek oświatowych, które były omawiane na ostatniej Komisji Oświaty.
Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania p. Joanna Hermanowska – wyjaśniła, że
procedowanie odbędzie się za pośrednictwem Zarządu Dzielnicy, czyli drogą prezydencką.
Przewodnicząca Komisji Oświaty p. Wanda Kopcińska – zapytała jak wygląda nabór do
przedszkoli.
Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania p. Joanna Hermanowska – powiedziała, że
dzisiaj powstały listy wszystkich dzieci przyjętych do przedszkoli. Powiedziała, że deficyt
dzieci nieprzyjętych zwiększył się z planowanych 383 do 403 dzieci.
Z-ca Burmistrza p. Wiesław Krzemień – zauważył, że może część rodziców poszuka
opieki w inny sposób np. skorzysta z pomocy niani czy prywatnych placówek.
Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania p. Joanna Hermanowska – dodała, że od
24 maja wszystkie dzieci, które widnieją na liście nieprzyjętych dostaną wskazania od
Burmistrza na nowe miejsca, gdzie mają prawo do edukacji przedszkolnej. Powiedziała, że
system może wskazywać miejsca w różnych częściach Warszawy, niezależnie od miejsca
zamieszkania dziecka.
Przewodnicząca Komisji Oświaty p. Wanda Kopcińska – zapytała czy są nowe
informacje w sprawie konkursu na dyrektora szkoły.
Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania p. Joanna Hermanowska – odpowiedziała, że
konkurs na dyrektora SP nr 360 zostanie ogłoszony 14 maja, a 19 czerwca odbędzie się
konkurs.
Radna p. Irena Jarzębak – zapytała kiedy nauczyciele dowiedzą się, że są zatrudnieni w SP
nr 360.
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Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania p. Joanna Hermanowska – odpowiedziała, że
musi być wyłoniony dyrektor, który będzie odpowiedzialny za zatrudnianie kadry pedagogicznej.
Jako, że pierwszy konkurs nie przyniósł rozstrzygnięcia, to Wydział Oświaty podjął się pierwszej
weryfikacji złożonych przez nauczycieli ofert. Wyjaśniła, że ma świadomość, że ruch
pracowniczy w placówkach oświatowych trwa do końca maja. Na razie została wybrana część
ofert, aby szkoła mogła ruszyć, a reszta personelu zostanie dobrana przez nowego dyrektora.
Z-ca Burmistrza p. Wiesław Krzemień – wyjaśnił, że Wydział Oświaty przygotuje bazę dla
nowego dyrektora, który od 1 września podpisze umowy o prace ze wszystkimi
pracownikami.
Ad. pkt 4
Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
Brak pism skierowanych do Komisji.
Ad. pkt 5
Dyskusja i wolne wnioski.
Brak chętnych do dyskusji

Przewodnicząca Komisji Oświaty
/-/ Wanda Kopcińska

Protokół sporządziła:
Aleksandra Brzozowska /-/
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