
Protokol Nr XVI/2020 

Sesji Rady Powiatu w Pultusku 

w dniu 30 marca 2020r. 

poczgtek posiedzenia — godz. 15.45 

Przewodniczqcy Rady Tadeusz Nalewajk otworzyl szesnastq Sesjc Rady Powiatu 

w Pultusku. Poinformowal, iz chcialby przeprosie tych Paristwa, ktorzy obserwujq 

obrady, za to, ze sesja rozpoczela sic z pewnym opo2nieniem. Wyja§nil, ze jest 

• to spowodowane tym, ze przed Sesjq radni obradowali na posiedzeniu komisji. 

Nastepnie poinformowal, iz obrady Rady Powiatu w Pultusku sq transmitowane i 

utrwalane za pomocq urzqdzeri rejestrujqcych obraz i &wick. 

Przewodniczqcy Rady Tadeusz Nalewajk stwierdzil, ze w Sesji uczestniczy 

13 radnych, czyli wszystkie decyzje i uchwaly 1)04 prawomocne. Nastepnie 

Przewodniczqcy powital Radnych Rady Powiatu oraz osoby uczestniczqce w 

Sesji. Wyja§nil, iz ze wzgledu na szczegolnq sytuacjc oprocz radnych w Sesji 

uczestniczq tylko to osoby, ktore sq niezbedne do udzielania informacji w 

kontek§cie merytorycznych wyja§nieri dotyczqcych podejmowanych uchwal. 

Nastepnie Przewodniczqcy poinformowal, iz Sesja Rady Powiatu zostala zwolana 

na wniosek Zarzqdu Powiatu w Pultusku. 

Ad. 2 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji punktu porzqdku Sesji 

Przedstawienie porzqdku Sesji. 

Przewodniczqcy Rady poinformowal, iz radni otrzymali porzqdek obrad. 

Nastcpnie poinformowal, ze wobec braku propozycji zmian, uznaje, ze porzqdek 

Sesji jest przyjety i bedzie realizowany w przedstawionej wersji. 
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• 

Porzadek obrad:  

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocnoki obrad. 

2. Przedstawienie porzgdku Sesji. 

3. Podjecie uchwaly w sprawie okrelenia zadati finansowych w 2020 r. ze 

§rodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych. 

4. Podjecie uchwaly w sprawie wyraZenia zgody na przyjecie w formie 

darowizny nieruchomoki. 

5. Podjecie uchwaly zmieniaj4cej uchwale nr VI/44/2019 Rady Powiatu 

w Pultusku z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie powierzenia 

Gminie Puhusk prowadzenia i finansowania zadania publicznego. 

6. Podjecie uchwaly w sprawie wyraZenia zgody na wniesienie 

wkladu pienicZnego do spolki Szpital Powiatowy w Pultusku sp. z o.o. celem 

podwyZszenia jej kapitalu zakiadowego i objecie udzialow 

w podwyZszonym kapitale zakiadowym. 

7. Podjecie uchwaly w sprawie zmian uchwaly budzetowej Powiatu 

Pultuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pultusku 

z dnia 30 grudnia 2019r. 

8. Podjecie uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Pultuskiego. 

9. Zamkniccie Sesji. 

Przewodniczacy Rady poinformowal, iz przed Sesjq o godz. 14.00 odbylo sic 

wspolne posiedzenie merytorycznych Komisji Rady Powiatu, ktore pozytywnie 

zaopiniowaly materialy na dzisiejszq Sesje Rady Powiatu. 
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Ad. 3 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Podkcie uchwaly w sprawie okreglenia zadan finansowych w 2020 r. 

ze grodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych. 

Przewodniczqcy Rady zapytal czy sq pytania w sprawie uchwaly? 

W zwigzku z brakiem pytaii Przewodniczqcy Rady odczytal trek uchwaly a 

nastepnie zarzqdzil glosowanie nad podjeciem uchwaly w sprawie okre§lenia 

zadan finansowych w 2020 r. ze §rodkow Paristwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osob Niepelnosprawnych. 

Za glosowalo 	 13 radnych 

Przeciw 	 - 
• 
	

Wstrzymalo sic 	 - 
Uchwala Nr XV1/113/2020 zostala podjvta. 

Ad. 4 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Podjvcie uchwaly w sprawie wyraienia zgody na przyjecie w formie 

darowizny nieruchomoici. 

Przewodniczqcy Rady zapytal czy sa pytania w sprawie uchwaly? 

W zwiqzku z brakiem pytari Przewodniczqcy Rady odczytal trek uchwaly a 

nastepnie zarz4dzil glosowanie nad podjcciem uchwaly w sprawie wyraZenia 

• zgody na przyjecie w formie darowizny nieruchomoki. 

Za glosowalo 	 13 radnych 

Przeciw 

Wstrzymalo sic 
Uchwala Nr XVI/114/2020 zostala podjgta. 

Ad. 5 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Podjecie uchwaly zmieniajgcej uchwaig nr VI/44/2019 Rady Powiatu 

w Pultusku z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie powierzenia 

Gminie Pultusk prowadzenia i finansowania zadania publicznego. 
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Przewodniczqcy Rady zapytal czy sq pytania w sprawie uchwaly? 

W zwiqzku z brakiem pytati Przewodniczqcy Rady odczytal trek uchwaly a 

nastepnie zarzqdzil glosowanie nad podjcciem uchwaly zmieniajqcej uchwalc nr 

VI/44/2019 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie 

powierzenia Gminie Pultusk prowadzenia i finansowania zadania publicznego 

Za glosowalo 	13 radnych 

Przeciw 	 - 

Wstrzymalo sic 	 - 
Uchwala Nr X14/115/2020 zostala podjyta. 

Ad. 6 

• 
Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Podjecie uchwaly w sprawie wyraienia zgody na wniesienie 

wkladu pieniginego do spolki Szpital Powiatowy w Pultusku sp. z o.o. celem 

podwyiszenia jej kapitalu zakladowego i objecie udzialow 

w podwyiszonym kapitale zakiadowym. 

Przewodniczqcy Rady zaznaczyl, iz punkt ten rownieZ byl przedmiotem dyskusji 

radnych na posiedzeniu Komisji Rady. 

Radny K. Lachmariski- poinformowal, iz cyt. „jedno zdanie komentarza do tego 

punktu. Klub radnych Prawa i Sprawiedliwoki wstrzyma sic od glosu. Natomiast 

mamy takq pro§be do Zarzqdu Powiatu, jako organu pelniqcego funkcjc Rady 

• Nadzorczej nad starq spolkq tj. Szpital Powiatowy spolka z o.o., Zeby zobowiqza6 

Zarzqd i Prezesa by w konsekwencji, tak jak Paristwo na komisjach mowilikie, 

pod* kroki odzyskania tych §rodkow i po drugie by w przyszloki tak planowaa 

budZet starej spOlki by zostal ona zbilansowany. Zeby nie mialo miejsca za jaki§ 

czas kolejne dokapitalizowanie starej spolki Szpital Powiatowy sp. z o.o. 

Dzickujc bardzo." 

Przewodniczqcy Rady- poinformowal, iz cyt. „Dzickujc bardzo. Szanowni 

Panstwo ja sobie tez udzielc glosu jako szefklubu PSL. My§lc, ze Zarzqd Powiatu 

poprzez slowa wypowiedziane na komisji przez Pana Staroste zobowiqzal sic do 

uregulowania spraw spolki. To jest pierwsza sprawa. Klub PSL bedzie glosowal 
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za podjeciem tej2e uchwaly. Mam progbe, bo w projekcie jest blqd pisarski, sq 

trzy raty a slownie jest napisane, ze „w czterech ratach". Pani Skarbnik jest w 

trzech ratach, tak?" 

Skarbnik Powiatu p. R.KrzyZewska- poinformowala, iz cyt. „tak, w trzech". 

Radny M. Cichowicz- poinformowal, iz cyt. „Szanowni Panstwo jeszcze tak w 

ramach tej transparentnoki o ktorej Pan Starosta mowil, chcialbym aby w 

przyszloki tak wakne sprawy, jak szpital pultuski i informacje z nim zwiqzane 

byly przekazywane radnym z wyprzedzeniem, ze wzglcdu na to, Ze jest to 

sytuacja dla nas bardzo niezreczna. Dlatego teZ sic wstrzymujemy. Nie jestegmy 

przeciwni ale potrzebujemy te2 w przyszloki wiecej czasu na zastanowienie sic, 

• 

	Zeby przekazae takie pieniqdze z budketu, bo to sq. duke pieniqdze. Zwlaszcza 

takiej jednostce jak szpital powiatowy. Takq mam prc:ae." 

Przewodniczqcy Rady- poinformowal, iz cyt. „Dziekuje bardzo, uwaga przyjcta." 

W zwiqzku z brakiem dalszej dyskusji Przewodniczqcy Rady odczytal trek 

uchwaly a nastepnie zarzqdzil glosowanie nad podjcciem uchwaly w sprawie 

wyraZenia zgody na wniesienie wkladu pienicZnego do spolki Szpital Powiatowy 

w Pultusku sp. z o.o. celem podwyZszenia jej kapitalu zakladowego i objecie 

udzialow w podvvy2szonym kapitale zakladowym. 

Za glosowalo 	 8 radnych 

Przeciw 

• Wstrzymalo sic 	5 radnych 

Uchwala Nr XVI/116/2020 zostala podjyta. 

Ad. 7 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Podjecie uchwaly w sprawie zmian uchwaly bud2etowej Powiatu 

Pultuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 

30 grudnia 2019r. 

Przewodniczqcy Rady zapytal czy kto§ z patistwa radnych chcialby zabrae glos 

w tej sprawie? 
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Radny K. Lachmanski- poinformowal, i2 cyt. „Panie Przewodniczqcy ja moze 

wyja§nie dlaczego sic teZ wstrzymujemy. Oczywikie jest to konsekwench 

poprzedniej uchwaly bo jest ona uwzgledniona w zmianach budzetu jak i w WPF. 

Jest to konsekwencjq poprzedniej uchwaly i wstrzymujemy sic , chce uzasadnie." 

Przewodniczqcy Rady -zapytal cyt. „nie jestekie przeciwni zakupowi recyklera 

czy samochodu?" 

Radny K. Lachmanski- poinformowal, iz cyt. „gdyby to bylo rozdzielone na dwie 

uchwaly to bygmy 	dlatego ja powiedzialem dlaczego sic wstrzymujemy. Nie, 

nie jeste§my" 

W zwiqzku z brakiem dalszej dyskusji Przewodniczqcy Rady odczytal trek 

• 
uchwaly a nastcpnie zarzqdzil glosowanie nad podjcciem uchwaly w sprawie 

zmian uchwaly budZetowej Powiatu Pultuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 

Rady Powiatu w Pultusku z dnia 30 grudnia 2019r. 

Za glosowalo 
	

8 radnych 

Przeciw 

Wstrzymalo sic 
	

5 radnych 

Uchwala Nr XV/117/2020 zostala podjyta. 

Ad. 8 

Przewodniczacy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

• 
Sesji Podjecie uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Pultuskiego. 

Przewodniczqcy Rady zapytal czy sq pytania w sprawie uchwaly? 

W zwiqzku z brakiem pytan Przewodniczacy Rady zarzqdzil glosowanie nad 

podjcciem uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Pultuskiego. 

Za glosowalo 	8 radnych 

Przeciw 	 - 

Wstrzymalo sic 	5 radnych 

Uchwala Nr XVI/118/2020 zostala podjoa. 
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Ad. 9 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Zamkniecie Sesji. 

Przewodniczqcy Rady poinformowal, iz cyt. „Szanowni Panstwo jeste§my w 

ostatnim punkcie zamkniccia Sesji, chcialbym serdecznie podzickowae za 

dyscyplinc. Bylo wiele obaw co do organizacji samej sesji. Sytuacja tak jak 

powiedzialem jest szczegOlna i chcialbym serdecznie podziekowae Panstwu za 

dyscypline, za zachowanie rygorow epidemicznych. My§lc, ze Pan Biesiekierski, 

ktOry byl na komisji ten troszeczke nad nastroil do tego. Chcialem podzickowae 

• 
bo podeszli§my do tego z wielkq powagq i zachowaniem §rodkow ostroZnoki. 

Proszc Pani Sekretarz ma glos odno§nie zdalnego nauczania." 

Radna K. Estkowska- poinformowala, iz cyt. „w dwoch punktach, pierwszy to jak 

szkoly sobie radzq z nauczaniem na odleglok a druga rzecz bardzo waZna, to jak 

wyglqda platnok za godziny nadliczbowe, bo roZne dochodzq do nas glosy?" 

Sekretarz Powiatu p. K. Jankowska- poinformowala, iz cyt. „Szanowni Palistwo 

je§li chodzi o zdalne nauczanie to we wszystkich naszych szkolach 

ponadpodstawowych nauczyciele prowadzq zdalnie nauczanie. RoZnie ono 

wyglqda. Nauczyciele pracujq w trybie online, korzystajq np. z Google 

Classroom, cze§e korzysta z przesylania materialow dla uczniow. Nauczyciele 

• przedmiotow ogolnoksztalcqcych majq mniejszy problem je§li chodzi o zdalne 

nauczanie, natomiast je§li chodzi o nauczycieli ksztalcqcych w zawodzie to 

programy nauczania zostaly zmodyfikowane tak, aby umoZliwie rownieZ 

nauczycielom zawodowym ksztalcenie na odleglok. ROwnieZ tego typu 

ksztalcenie odbywa sic w 0§rodku Szkolno-Wychowawczym. Tutaj zajccia 

zostaly zawieszone na podstawie innego rozporzqdzenia w sprawie BHP. 

RownieZ tam nauczyciele to nauczanie prowadzq. Nauczanie z uczniami 

o stopniu niepelnosprawnoki umiarkowanym i znacznym polega na prowadzeniu 

konsultacji. Natomiast uczniowie z niepanosprawnokiq w stopniu lekkim 

ten oczywikie majq. przesylane materialy. Obecnie jeste§my na etapie zbierania 
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informacji ilu uczniow ma problemy z ksztalceniem na odleglok w zwiqzku 

z brakiem sprzctu, poniewaZ Ministerstwo Cyfryzacji w ostatnich dniach 

przekazalo do nas talq informacje, ze §rodki w kwocie 180 min zi bcdq. dzielone 

pomiedzy samorz4dy i kaZda gmina i powiat bcdzie mogla skorzystae z tego 

dofinansowania na zakup laptopow, b4dZ tabletow do szkol. Ta kwota ma wynosi6 

nie mniej niZ 40 tys. zi na jst. Take je§li chodzi o ksztalcenie to my§le, ze 

to wszystko chyba, ze radni mah pytania." 

Radna K. Estkowska- poinformowal, iZ pytala jeszcze o platno§ci. 

Sekretarz Powiatu p. K. Jankowska- poinformowala, iz cyt. „Je§li chodzi 

o platno§6 za godziny ponadwymiarowe, Ministerstwo Edukacji wydalo 

wcze§niej dwa rozporzgdzenia w sprawie ograniczonej dzialalno§ci szkol. 

Pierwsze rozporzgdzenie z dnia 11 marca 2020r. mowilo o zawieszeniu 

dzialalno§ci dydaktycznej, wychowawczej i opiekuriczej szkoly i Minister 

w swoim komunikacie poinformowal, ze nauczyciele pozostaj4. w gotowo§ci 

do pracy. RownieZ w tym komunikacie Minister okre§lil, ze za gotowo§e do pracy 

nauczyciele otrzymujg wynagrodzenie zasadnicze i dodatek funk cyjny. 

Jest to powszechnie znana informacja, ktora zostala umieszczona na stronie 

Ministerstwa. Rozbie2no§ci co do wyplaty godzin ponadwymiarowych wynikah 

z tego, ze...." 

Radna K. Estkowska- poinformowala, iz cyt. „ja przepraszam bardzo, 

• od 25 marca br. czyli od momentu kiedy realizujemy podstawc programowq, tak?" 

Sekretarz Powiatu p. K. Jankowska- poinformowala, iZ cyt. „tak, od 25 marca br. 

dyrektorzy okre§lili, mygle, ze jutro dostane to zarmdzenie od dyrektorow, zasady 

zaliczania godzin do obowiqzkowego wymiaru tygodniowego pracy nauczycieli. 

Takze tylko godziny ponadwymiarowe bedq. wyplacone na podstawie zasad 

okre§lonych przez dyrektor6w szkol." 

Radna K. Estkowska- poinformowala, iz cyt. „no wia§nie bo moze warto byloby 

jednak...my§lc, Zeby porn& dyrektorom dlatego, ze z tego co wiem, 

to dyrektorzy roZnie to okre§lajq. A rozporm.dzenie te2 mowi o realizacji 

podstawy programowej, czyli jeZeli nauczyciel ma realizowae podstawe 
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programowq....Ja nie mowic o ksztalceniu zawodowym bo malo sic orientuje na 

ile to jest moZliwe ale pozostale przedmioty majq realizowae podstawe 

programowq.. Wiec trudno to sobie dowolnie ustalae zasady. A poniewaZ ja wiem, 

bo od nauczycieli slysze ro2ne bardzo niepokojqce sygnaly, to mote warto byloby 

zainteresowae sic tym. Bo nie wyobrazam sobie nie zaplacie godzin 

nadliczbowych przedmiotowcom, ktorym jak doskonale wiem i my§le, ze kazdy 

dyrektor ma w komputerze calf dzialalno§e nauczyciela i to nie jest dzialalno§e, 

kt6ra ogranicza sic do godzin, ktore normalnie by prowadzili w szkole, nawet 

nadliczbowymi, tylko wiemy, ze jest to zwielokrotniona praca. Wiemy i Ci ktorzy 

majq dzieci wiedzq. jak to zdalne nauczanie wyglqda." 

• 
Sekretarz Powiatu p. K. Jankowska- poinformowala, i2 cyt. „tutaj najwickszy 

cicZar polega na przygotowaniu sic do zajee. Przygotowaniu odpowiednich 

materialow, co teZ zglaszajq wla§nie nauczyciele do dyrektorow. Jednak 

przygotowanie sic do zajeo, czy samoksztalcenie nigdy nie podlegalo wliczeniu 

do tygodniowego obowiqzkowego wymiaru zajee. Bylo spotkanie z dyrektorami 

i pro§ba aby okre§lili te zasady, my§le ze zrobiq to jednolicie. Takie spotkanie 

odbylo sic w miniony piqtek. Dyrektorzy szkol ponadpodstawowych spotkali sic 

i my§le, ze wkrotce to zarzqdzenie do nas dotrze." 

Radna K. Estkowska- poinformowala, iz cyt. „ja mowie o takim bardzo sztywnym 

temacie bo godziny nadliczbowe to te, ktore sq przyznane w arkuszu 

• organizacyjnym. Chodzi o te godziny Zeby nie bylo interpretacji, ze sq mniej 

wane i waZniejsze tematy. Je§li jest to przedmiotowiec to wiadomo, ze on te 

godziny musi zrealizowae. Jezeli realizujq to na platformie, to przecie2 jasno to 

widae" 

Sekretarz Powiatu p. K. Jankowska- poinformowala, iz cyt. „ale nie wszyscy 

realizujq wla§nie przez te platforms, dlatego mamy bardzo duzo opinii tego typu, 

ze samo przesylanie zajee to nie jest realizowanie zajce, bo jeZeli wr6cimy 

do ZrOdia, czyli do Karty Nauczyciela, to ona wyrainie okre§la, czym jest godzina 

ponadwymiarowa. Czytamy, ze sq to zajecia realizowane bezpo§rednio 

z uczniami lub na ich rzecz. Zrealizowanie 28 godzin, powiedzmy, ze nauczyciel 
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ma 28 godzin nie jest sprawq latwq. Ze wzgledu na to, Ze rownie2 w tym 

Rozporzqdzeniu Ministra Edukacji Narodowej jest okre§lone aby ten tygodniowy 

plan, bo dyrektorzy sq zachccani nawet do uloZenia na nowo planu, ulo2ye tak, 

aby te2 stosowae zasady BHP. Bo nie wyobraZam sobie, Ze uczniowie bcdq teraz 

siedziee przed komputerem, sluchae lekcji i wykonywae polecenia powiedzmy 

od godz. 8.00 do godz. 15.00, a przez nastepne 5 godzin 1)04 robie te zadania i 

odsylae nauczycielom. Te2 trzeba bye bardzo ostroZnym, dlatego tak jak mowie, 

dyrektorzy spotkali sic w piqtek, okre§lajq te zasady i my§lc, ze jutro powinnam 

te zasady otrzymae." 

Radna K. Estkowska- poinformowala, iz cyt. „Jest troche takiego niepokoju 

• w§rod nauczycieli jezeli jest taka interpretacja. Jezeli godziny nadliczbowe sq i 

zaloZmy, Ze z matematyki, j. polskiego to przecie2 te godziny nadliczbowe 

obejmujq podstawc programowq, nie cos ponad niq. Ja rozumiem cos co rozwija 

zainteresowania, sq to zajecia, ktOre powiedzmy sobie odkladamy ale je§li 

nauczyciel ma podstawe programowq zrealizowae...ja rozumiem tez to, co 

Pani Sekretarz mowi, Ze podstawc programowq realizuje sic i mozna przeniek na 

nastcpny rok tylko te tematy, ktorych nie sq w stanie zrealizowae. 

Teraz oddzielanie godzin nadliczbowych, zaloZmy nauczyciel matematyki, ktory 

ma 25 godzin i on ma podstawc programowq rozpisanq na te 25 godzin. 

Nie jest tak, ze on mial 18 godzin , a te pozostale 7 godzin to on sobie odbija. 

• To sq takie same godziny jak te w ramach 18 godzin. Nie moZemy tak sobie 

interpretowae, Ze sobie uznamy. 

Sekretarz Powiatu p. K. Jankowska- poinformowala, iz cyt. „dyrektorzy ustalajq 

zasady zaliczania i formy dokumentowania, jak to udokumentowae bo z tym 

jest najwiekszy problem. Jegi nauczyciel bedzie pracowal te 25 godzin, 

nie ma problemu Zeby on to wynagrodzenie otrzymal ,tylko najwieksza trudnok 

jest teraz w okre§leniu tych zasad. 

Radna K. Estkowska- poinformowala, i2 cyt. „tak ale to bardzo latwo mozna 

by bylo zrobie bo albo uznajemy i nauczyciel to zbiera rzeczywi§cie 

czy realizujemy zgodnie z tygodniowym rozkladem zajce, bo bardzo latwo 
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to na platformie odnotowae." 

Sekretarz Powiatu p. K. Jankowska- poinformowala, i2 cyt. „ale nie wszyscy 

pracuj4 na platformie." 

Radna K. Estkowska- poinformowala, iz cyt. „ale to musi udokumentowae 

np. przez pocztc email w materialach." 

Sekretarz Powiatu p. K. Jankowska- poinformowala, iz cyt. „ale mamy 

interpretacje, ze samo przesylanie materialow jak najbardziej nie." 

Radna K. Estkowska- poinformowala, iz cyt. „Nie wiem jak to wygloda 

w szkolach grednich bo przesylanie material-Li, tak jak ja sobie drukuje od moich 

nauczycieli, to jest cala lekcja rozpisana. To jest tak, jak nauczyciel stoi godzine 

przed tablico i u mnie tak to nauczyciel rozpisuje. Ja rozumiem jak jest 
• cos takiego, ze np. zadanie 5 strona taka, to jest decyzja dyrektora." 

Sekretarz Powiatu p. K. Jankowska- poinformowala, iz cyt. „dlatego poprosili§my 

o informacjc od dyrektorow jak to wygloda konkretnie od kazdego nauczyciela, 

bo pO2niej jak przyjdzie do nas zestawienie godzin ponawymiarowych, to my tez 

musimy miee informacje na jakiej podstawie te godziny zostaly wyplacone. 

Ja czekam na zarzodzenia od dyrektorow i my§le, ze jutro juZ bcdc je miala i 

my§lc, ze je§li bedzie taka potrzeba, to moZemy je przekazae." 

Radna K. Estkowska- poinformowala, iz cyt. „ja rozmawialam z wieloma 

nauczycielami i jest wiele niejasno§ci." 

Sekretarz Powiatu p. K. Jankowska- poinformowala, iz cyt. „tak, jest wiele 

niejasno§ci. My§le, ze te niejasno§ci pojawily sic dlatego, ze najpierw 11 marca 

br. Minister Edukacji zawiesil dzialalno§e szkol pod wzgledem dydaktycznym, 

wychowawczym i opiekunczym, a w tym drugim rozporzqdzeniu z kolei 

odwoluje sic rownieZ, ze ten §7, gdzie dyrektor ustala te zasady, rownieZ dotyczy 

tego okresu..." 

Radna K. Estkowska- zaznaczyla, iz cyt. „Ustala zakres i tre§ci" 

Sekretarz Powiatu p. K. Jankowska- poinformowala, iz cyt. „Tak. Zaliczenie 

do wymiaru godzin poszczegolnych zajce realizowanych z wykorzystaniem 

metod i technik. Zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczegolnych zajee. 
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Take z tego wynika wiele rozbieZnogci. Pojawialy sic informacje, 2e nauczyciele 

pozostajq w gotowo§ci do pracy, a poradniki MEN rekomendowaly prowadzenie 

zajce na odleglo§e. Stqd takie rozbieZno§ci." 

Radna K. Estkowska- poinformowala, iz cyt. „ja mogc tylko bazowae na szkolach 

podstawowych, gdzie widze jak to wyglqda. Dziwie sic tylko, ze te zasady nie 

zostaly ustalone bo realizacja podstawy programowej jest od 25 marca. 

Sekretarz Powiatu p. K. Jankowska- poinformowala, iz cyt. „Manly okres 

rozliczeniowy tych godzin ponadwymiarowych do 25 kwietnia." 

Radna K. Estkowska- poinformowala, iZ cyt. „tak ale jak juP realizujq to dobrze 

gdyby nauczyciele wiedzieli co majq robie." 

• 
Sekretarz Powiatu p. K. Jankowska- poinformowala, iz cyt. „bye mope juZ dzisiaj 

majq to umieszczone na swoich platformach." 

Radny K. Lachmariski- poinformowal, iZ cyt. „ja sic z Paniq Sekretarz zgadzam, 

ze czas 40 godzin, to jest czas pracy z uczniem i przygotowanie sic natomiast 

w tej chwili ten czas jest na pewno duo wickszy nip 40 godzin tygodniowo, 

czy 8 godzin dziennie. Ja tez sobie nie wyobraPam Peby byl przeslany tylko link. 

Nauczyciel ma teraz jeszcze wickszq pracc bo musi przygotowae konspekt. 

Jest to mozna powiedziee praca indywidualna z uczniem dlatego, ze nauczyciel 

musi to opatrzee komentarzem, teraz nie wystarczy stance przed klasq i 

powiedziee robicie takie i takie blcdy, poprawiamy i robimy sprawdzian. 

• W skrocie mowic, wicc jest to duzo wiccej pracy. Co my zaliczymy do tego, 

nie ma mozliwosci zaliczenia bezpo§redniej pracy z uczniem, tak jak to bylo na 

warunkach normalnego nauczania, bo chociaZby ogranicza nas chociaz BHP 

pracy dziecka przed komputerem. Tu teP nie moPemy po§wiccie 20-25 godzin 

pracy dziecka przed komputerem. Trzeba sic zastanowie tylko jakie elementy, 

ktorych nie wykorzystywali§my wcze§niej, teraz muszq bye wykorzystane z racji 

tej, ze nie ma bezpo§redniego kontaktu, a musimy to wszystko niestety opisae, 

mowic to o nauczycielach. Wicc te komentarze i przy sprawdzaniu bardziej 

indywidualne podej§cie my§lc, ze jest to praca z uczniem, a nie praca 

przygotowawcza. To jest moje zdanie. Kolejna sprawa, tak jak wspominala 
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Pani Estkowska, nikt nas nie zwolnil z realizacji podstawy programowej. 

A zatem jeZeli nauczyciel matematyki, odwolujqc sic juZ od tego, co 

Pani Krysia mowila, mial to 25 godzin to realizowal podstawe programowq dla 

tych dzieci z ktOrymi pracowal. Wicc dlaczego teraz mielibygmy nie placie 

godzin ponadwymiarowych. 0 tym sic nawet m6wi, ze to jest jakby sugerowane. 

Wiec my§lc, ze Pani Krysia to pytanie zadala po to, Zeby§my sic zastanowili, 

bo ja rozumiem, ze to siedzi Pawel nauczyciel wychowania fizycznego i to bedzie 

trudno uzasadnie i oni pozostajq w gotowoki, bo pewne treki oni mogq sobie 

zrealizowae, a pewnych nie zrealizujq silk rzeczy. Bo ile mozna mowie chociaZby 

o zdrowym stylu Zycia. Mowie tylko o tym, bo to teZ jest w programie ale przejk 

trzeba do konkretow, gdzie zdalne nauczanie nie jest w stanie tego zrealizowae. 
ID 

Ale tak jak mOwimy, nauczyciele przedmiotowcy sq w stanie zrealizowaO, 

czy nawet logopedia, jeZeli kto§ ma lekcje online to ja nie wiedze przeszkOd 

Zeby nie zrealizowal logopedii, wykorzystujqc roZne narzedzia oczywikie. 

Ja sic z Paniq Sekretarz zgadzam, z tym, ze nauczyciel musi to te2 odpowiednio 

udokumentowae. To jest nawet jakby obowiqzek od Ministra i nauczyciel 

ma przed dyrektorem taki obowiqzek. To tak tytulem uzupelnienia." 

Radna K. Estkowska- poinformowala, iz cyt. „No tak, interpretacjc ja slyszalam 

np. ze nauczyciele otrzymali informacjc, ze tylko wiodqce przedmioty. 

Co to znaczy wiodqce, tylko o to mi chodzi." 

• Sekretarz Powiatu p. K. Jankowska- poinformowala, iZ cyt. „to od razu 

dementujc, u nas takich informacji nie bylo." 

Przewodniczqcy Rady podziekowal za udzial w obradach szesnastej Sesji Rady 

Powiatu i zamknql szesnastq Sesjc Rady Powiatu w Pultusku. 
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Przewodniczyl obradom: 

yadeusz Nalewajk 

l/taA 47z/e'  

Protokolowala: 

Martyna Laskowska 

Na tym protokol zakoliczono. 

Sesja zakonczyla sic o godz. 16.15 
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