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OŚWIATY W GŁOGOWIE

3 SPOTKANIA NA POCZĄTEK..
Na początku roku umówiliśmy się na rozmowę ze Starostą Powiatu Głogowskiego, z Prezydentem Głogowa oraz z Burmistrzem Przemkowa.
Chcieliśmy przedstawić oczekiwania i postulaty Związku na rok 2012 oraz usłyszeć, jakie plany wobec oświaty mają władze. Oficjalne
stanowisko Związku w poruszonych sprawach podejmie Komisja Międzyzakładowa. Niżej relacje z tych rozmów w kolejności chronologicznej.

Z PREZYDENTEM GŁOGOWA

Z BURMISTRZEM PRZEMKOWA

17
stycznia
przedstawiliśmy
Prezydentowi
Janowi
Zubowskiemu nasze oczekiwania: podwyżka płac dla administracji
i obsługi zapobiegająca dalszemu spłaszczaniu struktury
wynagrodzeń oraz pewne regulacje na plus w sprawie dodatków
nauczycielskich. Prezydent poinformował, że jest przewidziana w
budżecie podwyżka dla administracji i obsługi w wysokości średniej
2,8%, a zostanie ona przeprowadzona prawdopodobnie od 1 maja.
O szczegółach będziemy rozmawiać później. Natomiast Prezydent
nie przewiduje żadnej podwyżki dodatków nauczycielskich.
Stwierdził nawet, że nauczyciele to najlepiej zarabiająca grupa
wśród wszystkich pracowników placówek podległych Miastu, a
zatem musi się zatroszczyć przede wszystkim o mniej
zarabiających np. w MOPS-ie.
Na pytanie o zamierzenia w sprawie dyrektorów kończących
kadencję odparł, że nikt nie dostanie „przedłużenia” na kolejną
kadencję, a więc wszędzie będą konkursy. „Solidarność”
reprezentowali w tej rozmowie: Aurelia Koziar-Babicz, Jadwiga
Nowak, Bogusław Mielcarek i Ludwik Lehman.

O niezwykle trudnej sytuacji w Przemkowie – niewypłacane nagrody i
dodatki motywacyjne, zaległości w składkach na ZUS – pisaliśmy w
poprzednich numerach. 25 stycznia spotkaliśmy się z Burmistrzem
Stanisławem Pępkowskim, by upomnieć się o przestrzeganie prawa w
Przemkowie. Burmistrz poinformował, że w związku z odzyskaniem 13 mln zł
sytuacja finansowa Gminy znacznie się poprawia. Zadeklarował, że do końca
lutego zostaną uzupełnione zaległości wobec ZUS. Na nasz stanowczy
postulat, by regulaminy płacowe były wreszcie przestrzegane obiecał, że od
marca będzie wypłacany dodatek motywacyjny i wszystkie inne składniki
wynagrodzenia przewidziane w regulaminie. Jednocześnie zapowiedział chęć
renegocjacji tegoż regulaminu twierdząc, że 7-procentowy dodatek
motywacyjny jest w obecnej sytuacji nierealny. Stwierdziliśmy, że nie
wystąpimy z wnioskiem o zmiany, ale jeśli zrobi to Gmina – jesteśmy gotowi do
rozmów.
Burmistrz wyjaśnił również wyjaśnił przyczyny i zasady powołania zespołu
ekonomiczno-administracyjnego do obsługi placówek oświatowych. Będzie w
nim 5 etatów, a nikt z dotychczasowych pracowników nie straci pracy. Związek
reprezentowali: Danuta Cwen, Maria Kowalczyk, Gizela Smalec, Elżbieta
Kaniewska oraz Jadwiga Nowak i Ludwik Lehman.

ZE STAROSTĄ..

.. O PLANOWANEJ RESTRUKTURYZACJI

30 stycznia rozmawialiśmy ze Starostą Powiatu Głogowskiego
Rafaelem Rokaszewiczem. Przedstawiliśmy postulat podwyżki dla
administracji i obsługi, przynajmniej dla tych, których nie objęło
wyrównanie do ustawowej płacy minimalnej. Chcieliśmy również
przedstawić wniosek o podwyżkę dodatku za wychowawstwo, ale
Starosta od razu odparł, że w budżecie na ten rok nie są przewidziane
jakiekolwiek podwyżki! Wyraziliśmy duże zaniepokojenie z tego
powodu, więc Starosta zapewnił, że po marcu się spotkamy jeszcze w
tej sprawie. Wyjaśnił, że ciągle nie jest znana ostateczna wysokość
subwencji oświatowej na ten rok, więc musimy z ewentualnymi
podwyżkami poczekać.
Wyraziliśmy duże zaniepokojenie z powodu wydanego dyrektorom
ustnego polecenia dokonania zwolnień wśród pracowników
administracji i obsługi. Starosta tłumaczył, że są w tym względzie duże
nieuzasadnione dysproporcje między placówkami. Na nasz wniosek
zobowiązał się dostarczyć szczegółowy wykaz etatów oraz planowanej
ich redukcji. Wtedy Związek zajmie w oficjalne stanowisko w tej
sprawie.
Domagaliśmy się również wyjaśnień w sprawie planowanej
restrukturyzacji wyrażając niezadowolenie, że oficjalnie nic jeszcze o
tym nie wiemy, choć media informują. Wyjaśnienie Starosty obok.

Projekt został przygotowany przez specjalnie w tym celu powołany
Zespół do spraw Restrukturyzacji Sieci Szkół. Ten zespół doradczy
tworzyli: Marta Greber, Dyrektorka Zespołu Placówek SzkolnoWychowawczych w Głogowie, Barbara Krzywulicz, Dyrektorka
Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i
Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie, Arleta Haniewicz-Czerwiec
Naczelnik Wydziału Edukacji w Starostwie Powiatowym w Głogowie oraz
radni Ewa Pawlak-Osomańska, Danuta Płonek i Marek Grofik. Projekt
zakłada połączenie Głogowskiego Centrum Edukacji Zawodowej z
Zespołem Szkół Samochodowych i Budowlanych. Oferta edukacyjna nie
zostanie – zdaniem Starosty – uszczuplona. Tylko CKU będzie wygaszone.
Mogą stracić pracę niektórzy pracownicy administracyjni.
Zespół Szkół Przyrodniczych zostanie zredukowany do technikum.
Według Starosty i tak od 3 lat nie ma naboru do szkół zawodowych w tym
zespole, przekształcenie jest więc naturalne. Uchwałę intencyjną ma
podjąć w tej sprawie Rada Powiatu w połowie lutego i dopiero wtedy
zaczną się – według Starosty – oficjalne konsultacje społeczne. Przyjęcie
ostatecznej uchwały Starosta przewiduje na kwiecień.
Związek reprezentowali: Maria Rackiewicz, Janusz Leciej oraz
Ludwik Lehman.
Stanowisko Związku w tej ważnej sprawie musi podjąć Komisja
Międzyzakładowa.

OK PARK
14.01
303
osoby
wzięły
udział
w
tradycyjnym
przywitaniu
ferii
14
stycznia w OK Parku. Za 2
zł od osoby można było
przez
dwie
godziny
korzystać
do
woli
z
kręgielni, lodowiska i raju
dla dzieci. Dzieci zostały
obdarowane
paczkami
przez
unikalny
zespół
mikołajkowy,
któremu
należą
się
specjalne
podziękowania
za
największy wkład pracy.
Album zdjęciowy z tej
imprezy
(niestety,
niewielki) jest w Galerii na
naszej stronie.
solidglogow.republika.pl
Zagadka: kto był św. Mikołajem? Dla ułatwienia: ma na imię Janusz, a nazwisko zaczyna się na L..

