Uwagi do protokołu Rady Powiatu Chodzieskiego nr V/2019 z dnia 27.03.2019
Strona 4

Stara
wersja

Radny Franciszek Wyrwa odpowiedział, że we wniosku wskazano rezerwę
ogólną, a z danych, które uzyskał byłaby to kwota 120 tys. zł.

Nowa

Radny Franciszek Wyrwa odpowiedział, że we wniosku wskazano jako źródło
sfinansowania propozycji - rezerwę ogólną. Na podstawie uzyskanych danych
kwota skutków wniosku wynosi 120 tys. zł.

Strona 6

Stara
wersja

Radny Franciszek Wyrwa stwierdził, że nie próbujemy wejść w buty dyrektorów
szkół, ale to jest nieprawda. Regulaminy funkcjonują, dyrektor wie co ma robić.
Natomiast żeby miał paliwo do tych ruchów u siebie tu jest gestia organu
prowadzącego w postaci planu finansowego dla konkretnej jednostki. Podkreślił, że
podstawowa wina polega na tym, że poprzednicy, zarówno po stronie Zarządu jak i
Wydziału Oświaty. Nie doprowadzono do standaryzacji wynagrodzeń, nie
wprowadzono mechanizmów, które by zapobiegły temu, by na tych samych
stanowiskach ludzie przy takich dysproporcjach pracowali. I to jest nasza wina jako
rady i my to musimy rozwiązać. Im dłużej będziemy odwlekali standaryzację tym
więcej samorządy będą do tego dopłacały.

Nowa
wersja

Radny Franciszek Wyrwa stwierdził, że wnioskiem nie próbujemy wejść w
kompetencje dyrektorów szkół. Regulaminy wynagradzania funkcjonują w szkole i
dyrektorzy wiedzą co mają robić.
Problemem są środki finansowe jakimi dysponują dyrektorzy szkół. Ich wysokość
determinują plany finansowe szkół, których uchwalanie jest w gestii organu
prowadzącego.
Podkreślił, że podstawowa wina leży po stronie Zarządu i Wydziału Oświaty. Nie
wprowadziły one standaryzacji wynagrodzeń w podległych jednostkach. Nie
wprowadzono mechanizmów, które by zapobiegły dysproporcjom w wynagrodzeniach
w przypadku pracowników wykonujących podobną pracę.
Nadzór rady okazał się niewystarczający i teraz to jest już nasza wina jako rady.
Powstałe problemy musimy rozwiązać. Im dłużej będziemy odwlekać problem
standaryzacji wynagrodzeń, tym więcej jako samorząd będziemy musieli do tego
dopłacać w przyszłości.

Strona 8

Stara
wersja

Radny Franciszek Wyrwa stwierdził, że był przeciwny przy wprowadzaniu tego
punktu do porządku obrad ponieważ przyjrzał się na czym ten program polega i w
programie jest zapisany sposób jego realizacji programu. Dzisiaj mamy przyjąć
uchwałę na ten temat. Jest tam wpisane aby podać kto zgłosił oferty i jaka jest
wysokość wkładu własnego. W tym sprawozdaniu jest podane kto wykonuje
konkretne zadanie. Natomiast nie ma żadnych informacji ile ofert wpłynęło i jaki jest
udział własny a tego wymaga program, który wcześniej uchwałą rady powiatu został
przyjęty. Jego zdaniem, to sprawozdanie zostało przygotowane niestarannie i nie
powinno być procedowane.

Radny Franciszek Wyrwa stwierdził, że był przeciwny wprowadzaniu tego punktu do
porządku obrad, ponieważ przyjrzał się na czym ten program polega i w programie
jest zapisany m.in. sposób oceny realizacji programu. Dzisiaj mamy przyjąć
uchwałę na ten temat.
W uchwale Rady Powiatu nr XLVII/294/2018 z 28.09.2018 w sprawie Rocznego
Programu Współpracy Powiatu Chodzieskiego z organizacjami pozarządowymi jest
m.in. podane, że podstawą oceny są: liczba otwartych konkursów, liczba ofert, liczba
umów, wysokość wkładu finasowego.
W otrzymanym sprawozdaniu jest podane tylko kto wykonuje konkretne zadanie. Nie
ma natomiast żadnych informacji ile ofert wpłynęło i jaki jest udział własny.
Jego zdaniem, to sprawozdanie zostało przygotowane niestarannie i nie powinno być
procedowane.
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