
Protokół Nr  XI/2019
obrad sesji Rady Miejskiej z dnia 27 czerwca 2019 r.

Sesja rozpoczęła się o godzinie 15.00 a zakończyła się o 15.25.      
Na 15 radnych w sesji uczestniczyło 14 radnych                                                          (zał. nr 1).
Nieobecny na sesji:
- radny Waldemar Łuczek

Porządek obrad sesji radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o sesji.

Przewodniczący Rady – wprowadził do zmiany porządku obrad poprzez:
1) wprowadzenie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania 
nauczycieli objętych przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela, 
zatrudnionych w przedszkolu, zespole szkół i szkołach, dla których organem prowadzącym jest 
gmina Wołczyn,
2) oraz na wniosek Burmistrza Wołczyna wyprowadzenie z porządku obrad sesji projektu 
uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, ustalenia stawki oraz określenia terminu i częstotliwości ponoszenia tej opłaty.

Nikt nie zgłosił wniosku ani uwagi do porządku obrad.

Porządek obrad sesji otrzymał brzmienie:
1. Sprawy organizacyjne.
2. Interpelacje, wnioski i zapytania oraz odpowiedzi na zapytania.
3. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 
objętych przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela, zatrudnionych 
w przedszkolu, zespole szkół i szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina 
Wołczyn.
4. Zakończenie obrad sesji.

2. Interpelacje, wnioski i zapytania oraz odpowiedzi na zapytania.

Nikt nie zabrał głosu.

Realizując porządek obrad Przewodniczący Rady przeszedł do punktu:

3. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
objętych  przepisami  ustawy  z dnia  26 stycznia  1982 roku  –  Karta  Nauczyciela,
zatrudnionych  w przedszkolu,  zespole  szkół  i szkołach,  dla  których  organem
prowadzącym jest gmina Wołczyn

Przewodniczcy Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej – stwierdził, że przedmiotowy 
projekt uchwały zaopiniowany został większością głosów.
Wyniki głosowania
- za pozytywnym zaopiniowaniem – 7 głosów
- przeciw – 5 głosów
- wstrzymujących się - 1 głos.

Burmistrz – zabierając głos stwierdzi, że na Komisji Budżetu omówiono wniesiony projekt 



uchwały zmieniający dotychczas obowiazującą uchwałę w zakresie regulaminu wynagradzania 
nauczycieli,
- w dalszej swojej wypowiedzi szczegółowo przedstawił propozyje zapisów uchwały,
- niniejszy projekt zapiniowany został przez związki zawodowe zarówno przez NSZZ 
“Solidarność” jak i ZNP,
- jak wiemy subwencje gminy nie wystarczają na funkcjonowanie wszystkich jednostek, 
niezależnie od tego przyjęliśmy zasadę, aby nasteęowal progres jeżeli chodzi o dodatki 
motywacyjne, dotychczas było 3,5%, teraz podnosimy do 4% sumy planowanych środków 
finansowych przeznczonych na wynagrodzenia,
- wprowadamy również zapis, aby nauczyciel który przejedzie z jednej jednostki do drugiej 
prowadzonej przez gminę Wołczyn mógł taki dodatek otrzymać,
- komepetecje przyznawania dodatku motywacyjnego ma dyrektor jednostki.

Radny Ryszard Nowak – zwrócil uwagę, że dotatek motywacyjny dotyczy tylko nauczycieli, 
- pytał, co z pracownikami niepedagogicznymi?

Burmistrz – stwierdził,  że przedstawiony projekt uchwały zawiera możliwość dysponowania
przez  dyrektora  jednostki  funduszem,  który  powstał  z  tytułu  niewykorzystania  środków w
przypadku nieodbywania sie zajęć dydaktycznych,
- decyzje o przyznaniu dodatków motywacyjnych wydaje dyrektor szkoły,  uznając w jakim
zakresie i w jakiej wysokości nauczycielom taki dodatek można przyznać,
- dyrektor może taki fundusz wykorzystac w całości posługując się przyjętą uchwałą i może je
wydatkować tylko dla kadry pedagogicznej ale nie zobowiązuje go, aby te środki wydatkowć w
100% , to decyzja dyrektora będzie, czy część tych funduszy przeznczyć na inne cele bądź dla
kadry niepedagogicznej.

głosowanie Uchwały Nr XI/109/2019 o zmianie uchwały w sprawie regulaminu 
wynagradzania nauczycieli objętych przepisami ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela, zatrudnionych 
w przedszkolu, zespole szkół i szkołach, dla których organem 
prowadzącym jest gmina Wołczyn

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 27 czerwca 2019 r.

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 7 50 % uprawnionych 15 -

PRZECIW 5 35.71 % oddanych głosów 14 93.33 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 2 14.29 % nieoddanych głosów 1 6.67 %

Wyniki imienne

lp nazwisko imię głos

1 Antkowiak Waldemar ZA

2 Bar Kazimierz ZA



3 Bartosiński Jan PRZECIW

4 Krzemiński Paweł PRZECIW

5 Mazurczak Krystyna ZA

6 Mały Szczepan PRZECIW

7 Mrugalski Ryszard PRZECIW

8 Nowak Marek ZA

9 Nowak Ryszard WSTRZYMAŁ SIĘ

10 Pasternak Marcin ZA

11 Schatt Jolanta PRZECIW

12 Sękala Ewelina ZA

13 Teodorowska Agata ZA

14 Zarych Adam WSTRZYMAŁ SIĘ

15 Łuczek Waldemar BRAK GŁOSU

W związku z wyczerpanie porządku Przewodniczący Rady zamknał obrady XI sesji Rady 
Miejskiej w Wołczynie.
                                                                                                                                                         

                                                                                                       Przewodniczący Rady            

                                                                                                        Waldemar Antkowiak

Protokołowała
Julita Matelska


