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OŚWIATY W GŁOGOWIE

Obrady Komisji Międzyzakładowej 16 października
Obradująca 16 października Komisja Międzyzakładowa przyjęła Do redakcji dotarła interpelacja Radnego w sprawie tejże waloryzacji płac (niżej z
STANOWISKO (niżej z prawej) wyrażające oburzenie brakiem lewej). Przecierając oczy ze zdumienia czytamy, że „prowadzone są rozmowy ze
reakcji Zarządu Powiatu Głogowskiego na pisemne postulaty związkami zawodowymi na temat waloryzacji płac” (??). No chyba, że powstały
kilkuset pracowników. Mówi ono same za siebie, zatem nie jakieś nowe związki na terenie Powiatu..
będziemy go tłumaczyć! Nasze Stanowisko zostało Albo Starosta uważa za rozmowy odpowiedź na zadawane pytanie, kiedy wreszcie
przedstawione przez wiele mediów lokalnych. Do zamknięcia będą rozmowy: „liczymy, a jak się doliczymy, to zaprosimy..”
tego numeru nikt z Powiatu ani nie odpisał, ani nie zadzwonił w Jeszcze jedno. Jesteśmy w tej sprawie w stałym kontakcie z ZNP. Razem tę
tej sprawie..
sprawę zaczęliśmy, i razem ją chcemy – dla dobra pracowników – skończyć.
Pan Mirosław Szczęciwilk
Przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość
Rady Powiatu Głogowskiego
W odpowiedzi na Pana wniosek zgłoszony podczas XXIII
sesji Rady Powiatu Głogowskiego, która odbyła się w
dniu 28 września 2012 r. w spawie udzielenia informacji
na
temat
waloryzacji
płac
pracowników
niepedagogicznych
zatrudnionych
w
placówkach
oświato-wychowawczych prowadzonych przez Powiat
Głogowski informuję, że prowadzone są rozmowy ze
związkami zawodowymi na temat waloryzacji płac.
Z poważaniem Starosta Rafael Rokaszewicz

Nagrodę Starosty odbiera Jolanta Zawartka

STANOWISKO z dnia 16 października 2012
Międzyzakładowa Komisja Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ
„Solidarność” w Głogowie wyraża oburzenie postawą Zarządu Powiatu
Głogowskiego, który do dzisiaj w ogóle nie zareagował na pismo wystosowane
28 czerwca 2012 roku w sprawie waloryzacji wynagrodzeń pracowników
administracji i obsługi placówek oświatowych w tym roku. Pismo to zostało
podpisane przez 146 pracowników, a pod pismem solidaryzującym się
podpisało się 274 nauczycieli.
Jeśli Zarząd Powiatu Głogowskiego nie odpowie bez zwłoki na to pismo
pracownikom (lub reprezentującym je związkom zawodowym) - NSZZ
„Solidarność” podejmie bardziej stanowcze działania w tej sprawie.

Nagrodę Kuratora odbiera Jolanta Peciak

Nagrodę Prezydenta odbiera
Sylwia Partyka (z lewej)

DZIEŃ EDUKACJI

PREZYDIUM Z PREZYDENTEM

Uroczystości
przebiegły
uroczyście.
Przykrych
incydentów nie było. Szkoda, że ciągle Miasto i Powiat
organizują je osobno. Szkoda, że Naczelnik H. Żmuda
ciągle podkreślała rolę ZNP (zgodnie z Ustawą powinna
traktować związki JEDNAKOWO).
Szkoda, że w Legnicy rozdano tak mało nagród Kuratora
(a medali multum). Dobrze, że tam wyraźnie był obecny i
wspominany NSZZ „Solidarność”

7 listopada odbyło się spotkanie naszego Prezydium z Prezydentem Janem Zubowskim.
Na nasze pytanie o perspektywy podwyżek płac w przyszłym roku Prezydent
odpowiedział, że jest planowana waloryzacja płac pracowników administracji i obsługi w
wysokości średniej 2,7%, natomiast nie przewiduje podwyżki dodatków dla nauczycieli.
Ponadto były omawiane sprawy zwolnień z pracy (jak im zapobiegać) oraz przykra
sytuacja dyskryminowania naszego działacza w pewnym przedszkolu. Prezydent obiecał
zbadać sprawę. „S” była reprezentowana przez Aurelię Koziar-Babicz, Jolantę Peciak,
Bogusława Mielcarka oraz Ludwika Lehmana.

