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Protokół Nr BRM.0012.1.11.2022 

posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i 

Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku 

odbytego w dniu 18 października 2022 roku 

Spis treści 

Do punktu 1 – Omówienie planu utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Olecku .................. 3 

Do punktu 2 – Sprawy wniesione ..................................................................................................... 13 
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Na stan 8 członków komisji w posiedzeniu udział wzięło 8 – lista obecności w załączeniu. 

Komisji przewodniczył Przewodniczący komisji – Wojciech Rejterada. 

Protokołowała referent Wydziału Organizacyjnego i Nadzoru Urzędu Miejskiego w Olecku – 

Sylwia Barszczewska. 

W posiedzeniu udział wzięli: 

➢ Burmistrz Olecka – Karol Sobczak, 

➢ Zastępca Burmistrza – Sylwia Wieloch, 

➢ Przewodnicząca Rady Miejskiej w Olecku – Alicja Stefanowska, 

➢ Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Olecku – Wioletta Dorota Żukowska, 

➢ Radna Rada Miejskiej w Olecku – Janina Anuszkiewicz, 

➢ Radna Rada Miejskiej w Olecku – Alicja Nowik, 

➢ Radny Rady Miejskiej w Olecku – Marcin Roszko, 

➢ Radny Rady Miejskiej w Olecku – Dawid Bondarenko, 

➢ Radny Rady Miejskiej – Wojciech Leonarczyk, 

➢ Radny Rady Miejskiej w Olecku – Rafał Cezary Bielawski, 

➢ Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski, 

➢ Skarbnik Gminy – Irena Osmycka, 

➢ Inspektor Wydziału Edukacji – Urszula Zabłocka, 
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➢ Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku – Iwona 

Narkiewicz-Bielska, 

➢ Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku – Lucyna Sadowska, 

➢ Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana 

Twardowskiego w Olecku – Stanisław Kopycki, 

➢ Dyrektor Szkoły Podstawowej w Judzikach – Beata Prześniak, 

➢ Dyrektor Szkoły Podstawowej w Babkach Oleckich – Mirosław Matusiak, 

➢ Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach – 

Katarzyna Kondratowicz, 

➢ Dyrektor Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku – Małgorzata 

Puchalska; 

➢ Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku „Mazury Garbate”– Radosław 

Skrodzki, 

➢ p.o. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku – Michał Ptaszyński, 

➢ Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Olecku – Barbara 

Klimaszewska, 

➢ Przedstawiciel Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty NSZZ 

„Solidarność” w Olecku – Agnieszka Kowalewska, 

➢ Radca prawny – Łukasz Oniśko, 

➢ Radca prawny – Ewa Turowska-Oniśko, 

➢ Przedstawiciel lokalnej prasy – Zbigniew Malinowski. 

Przewodniczący komisji – Wojciech Rejterada 

przywitał przybyłych na posiedzenie komisji i przedstawił proponowany porządek 

posiedzenia:  

1. Omówienie planu utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Olecku. 

2. Sprawy wniesione.  

3. Wnioski komisji. 

Uwag do porządku posiedzenia nie zgłaszano. 
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Do punktu 1 – Omówienie planu utworzenia Centrum Usług Wspólnych w 

Olecku 

Przewodniczący komisji – Wojciech Rejterada 

powitał przybyłych gości. Powiedział, że komisja poświęcona jest planom utworzenia 

Centrum Usług Wspólnym w Olecku oraz zachęcił do zadawania pytań, które nurtują 

zarówno radnych jak i osoby bezpośrednio zainteresowane sprawą. 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

powiedział, że nie planuje się zwolnień w związku z planem utworzenia CUW. Głównym 

celem jest poprawa komunikacji, ujednolicenie standardów jakości, zastępowalność 

pracowników, co w dłuższym okresie wpłynie na obniżenie kosztów funkcjonowania 

jednostek. Odwiedził każdą jednostkę oświatową w gminie, natomiast Zastępca Burmistrza 

wraz z sekretarzem MOSiR oraz ROK. Na każdym spotkaniu w miarę możliwości odpowiadał 

na pytania i wątpliwości pracowników. Pracownicy jednej ze szkół zaproponowali kolejne 

spotkanie na którym pojawił się ponownie i odpowiedział na pytanie, które pojawiły się po 

poprzednim spotkaniu. Dodał, iż pracownicy trzech szkół podstawowych (dwóch z terenu 

miasta oraz jedna z terenu wiejskiego) złożyli pismo w sprawie niepodejmowania uchwały w 

sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych. 

Przewodniczący komisji – Wojciech Rejterada 

poinformował, iż w dniu dzisiejszym wpłynęło pismo od nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 

im. H. Sienkiewicza w Olecku popierające pismo pracowników w sprawie niepodejmowania 

uchwały w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych. 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

dodał, iż Powiat Olecki również podchodzi do utworzenia CUW. Takie jednostki funkcjonują 

w całej Polsce, zaś w najbliższym sąsiedztwie to m. in. Wieliczki, Kowale Oleckie, Ełk, Suwałki, 

Węgorzewo, Giżycko. 

Zastępca Burmistrza – Sylwia Wieloch 

przedstawiła prezentację – w załączeniu do protokołu. 

Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 

przedstawił prezentację – w załączeniu do protokołu. 
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Zastępca Burmistrza – Sylwia Wieloch 

odniosła się do postulatów zawartych w piśmie od pracowników szkół. Wszystkie etaty w 

CUW zostaną obsadzone przez obecnie zatrudnionych pracowników w szkołach, MOSiR oraz 

dwóch wydziałach urzędu. Księgowa nadal będzie sprawować pieczę nad budżetem szkoły. 

Większość szkół funkcjonuje już w systemie elektronicznego obiegu dokumentów, co 

przekłada się na sprawniejszą wymianę informacji. Wszelkie dokumenty (statuty szkół, 

regulaminy itp.), które obecnie funkcjonują we wszystkich szkołach będą musiały zostać 

zmienione i ujednolicone. 

Przewodniczący komisji – Wojciech Rejterada 

odczytał treść pisma od nauczycieli SP 1 w Olecku. 

Zapytał czy nie można wyodrębnić działań z zakresu RODO, BHP, ppoż., zamówień 

publicznych i zatrudnić jedną, dwie osoby, które zajmowałyby się tymi działaniami zamiast 

tworzyć nową jednostkę. Zwrócił uwagę, iż przedstawione zostały w prezentacji oszczędności 

wynikające z odejścia na emeryturę 19 osób. Zapytał co będzie jeśli te osoby będą chciały 

nadal pracować. Uważa, że ujednolicenie i standaryzacja dokumentów jest możliwa bez 

tworzenia CUW. 

Członek komisji – Mariusz Miłun 

odniósł się to ilości etatów przedstawionych w prezentacji zarówno przez Zastępcy 

Burmistrza jak i Sekretarza Gminy, gdyż znacząco się od siebie różnią. 

Wystąpił w następujących sprawach: 

➢ jak będzie wyglądać struktura organizacyjna CUW z wyszczególnieniem wszystkich 

etatów; 

➢ kiedy planowana siedziba CUW będzie gotowa do użytku i czy jest dostatecznie duża 

aby pomieścić wszystkich pracowników, którzy będą przeniesieni do nowej jednostki; 

➢ jaki będzie całkowity koszt przystosowania obiektu do potrzeb CUW (m.in. remont 

ale również wszystkie koszty, które będą związane z utworzeniem CUW tj. utworzenie 

stanowisk pracy, komputery, sieć, oprogramowanie, koszty bieżącego utrzymania 

etc.); 

➢ jaki jest planowany budżet CUW; 

➢ jaki zakres obowiązków przejmie CUW (ze szkół, z Urzędu Miejskiego oraz z MOSiR i z 

ROK); 
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➢ jak będzie przedstawiała się ilość etatów w nowo utworzonym CUW vs. obecna 

sytuacja sprzed utworzenia CUW. Czy nastąpi na przykład likwidacja wakatów które 

dzisiaj są w jednostkach - 3 wakaty nie obsadzone – co wynikało z prezentacji; 

➢ jaki jest plan dotyczący ilości etatów w CUW po roku i po dwóch latach od 

przekształcenia; 

➢ czy pracownicy przechodząc do CUW zachowają obecne warunki pracy i płacy 1:1?; 

➢ czy średnio roczna pensja w przeliczeniu na konkretnego pracownika w 2023 r. nie 

będzie niższa niż w roku 2022 (przed przekształceniem), nie biorąc pod uwagę 

podwyżek wynikających z regulacji najniższego krajowej wynagrodzenia. Precyzując – 

czy jeżeli pani "Kowalska" w 2023 roku przepracowała łącznie 168 x 12 miesięcy czyli 

2016 godzin i zarobiła za to łącznie X to czy w roku 2023 jeżeli przepracuje dokładnie 

taką samą ilość godzin zarobi co najmniej X + ewentualne podwyżki wynikające z 

regulacji najniższej krajowej i/lub podwyżek związanych z inflacją; 

➢ czy pracownicy zatrudnieni na tych samych stanowiskach i podobnych zakresach 

obowiązków będą mieli różne pensje czy ich pensje będą w jakiś sposób 

modyfikowane – uśrednione? 

Członek komisji – Anna Kaczor 

zapytała czy będą ogłaszane nabory na wolne stanowiska pracy po odejściu na emeryturę 

pracowników, którym przysługuje taka możliwość. 

Członek komisji – Bogusław Marek Borawski 

uważa, że każda centralizacja zadań skutkuje niepowodzeniem finansowym. Przed próbą 

powołania CUW należało przeprowadzić konsultacje społeczne. Do tej pory wszystkie 

pomieszczenia przy Placu Wolności 2 były wynajmowane a więc były to dochody gminy. 

Członek komisji – Józef Krajewski 

zapytał czy taka reforma strukturalna pomoże szkole wypełniać funkcję opiekuńczą, 

wychowawczą i dydaktyczną. 

Radna – Janina Anuszkiewicz 

uważa, że powołanie CUW wywróci do góry nogami to co funkcjonuje dobrze. 

Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Olecku – Barbara 

Klimaszewska 
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powiedziała, że administracja w szkole jest zatrudniona w oparciu o ustawę o pracownikach 

samorządowych. Podczas prezentacji padła informacja o zatrudnieniu na podstawie kodeksu 

pracy. 

Radca prawny – Łukasz Oniśko 

odpowiedział, że do osób zatrudnionych w szkołach nie będących nauczycielami stosuje się 

ustawę o pracownikach samorządowych. Ustawa o pracownikach samorządowych nie 

reguluje wszystkich kwestii związanych z zatrudnianiem. Z art. 43 ww. ustawy wynika, że w 

sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu pracy. 

Pracownicy CUW również będą podlegać pod ustawę o pracownikach samorządowych, nie 

będzie żadnych zmian w zakresie umów o pracę. 

Przewodniczący komisji – Wojciech Rejterada 

na prośbę radnego Marcina Roszko poinformował, iż radni Olsztyna zdecydowali o 

przesunięciu w czasie utworzenia centrum usług wspólnych, które ma prowadzić tylko 

sprawy księgowo-kadrowe przeszkoli i szkół. 

Radny – Wojciech Leonarczyk 

powiedział, że nie znalazł w budżecie zaplanowanych środków na utworzenie CUW. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Olecku – Alicja Stefanowska 

zapytała czy dyrektorzy oraz pracownicy szkół popierają pomysł utworzenia CUW. Taka 

informacja pozwoli radnym podjąć słuszną decyzje. 

Pracownik Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku 

odniosła się do wypowiedzi burmistrza. Podczas wizyty w szkole burmistrz zakomunikował, 

że od stycznia wszystkie placówki szkolne przejdą do CUW. Nie dano wyboru pracownikom, 

nie było żadnej merytorycznej dyskusji. Padły tylko zapewnienia, że wszystko będzie dobrze. 

Nikt nie zapytał pracowników czy chcą przejść do CUW. Zapytała czy warto zmuszać 

wszystkie szkoły do takiej obsługi. Uważa, iż utworzenie CUW jest celowe, centralizacja 

obsługi zagrozi autonomiczności szkoły i spowoduje z czasem fale zwolnień. Zapytała czy 

Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa pozostanie na dotychczasowych warunkach. Ponadto 

pracownicy ubezpieczeni są w PZU. Zapytała jak to będzie wyglądało z chwilą przejścia do 

CUW, czy warunki ubezpieczenia pozostaną bez zmian. 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 
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odniósł się do wypowiedzi pracownika szkoły. 

p.o. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku – Michał Ptaszyński 

powiedział, że na spotkaniu z przedstawicielem urzędu padło wiele pytań na które 

pracownicy otrzymali odpowiedzi. Spotkanie było merytoryczne. Utworzenie CUW jest sporą 

szansą dla MOSiR na uzupełnienie kadry. Obawia się jedynie o przepływ informacji, 

bezpośrednią rozmowę z kadrową czy księgową. MOSiR boryka się z problemami tj. 

zamównia publiczne, przetargi, których nie robią na co dzień a prawo wymaga znajomości 

przepisów i stosowania ich w codziennej pracy. 

Przewodniczący komisji – Wojciech Rejterada 

zauważył, że specyfika każdej jednostki organizacyjnej gminy jest inna. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku – Iwona Narkiewicz-

Bielska 

poinformowała, że borykała się z brakiem księgowej przez kilka miesięcy. Dobry zespół w 

szkole to jest dobre samopoczucie dzieci, poczucie dyrektora, że wszystko zostało dopięte na 

ostatni guzik. Jest świadoma tego, iż mając kuchnię na terenie jednostki musi przeprowadzić 

przetarg, jednak potrzebuje wsparcia w tym zakresie. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Babkach Oleckich – Mirosław Matusiak 

dodał, że tak jak przedmówczyni borykał się z brakiem księgowej w szkole. Uważa, że 

utworzenie CUW ułatwi np. zakup węgla, artykułów biurowych, higienicznych. 

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku „Mazury Garbate”– Radosław 

Skrodzki 

oznajmił, iż patrzy w przyszłość z optymizmem i ma nadzieję, że CUW przyniesie więcej 

dobrego aniżeli złego. Dodał, że pracownicy ROK nie otrzymują tzw. 13-tek. W związku z tym 

zapytał, czy pracownicy, którzy przeszliby do CUW otrzymaliby dodatkowe wynagrodzenie. 

Radca prawny – Łukasz Oniśko 

odpowiedział, że pracownicy przechodzą z dotychczasowymi uprawnieniami do 

wynagrodzenia. Docelowo CUW będzie musiał mieć swój regulamin wynagradzania, który 

ujednolici sposób wynagradzania pracowników. 

Wiceprzewodniczący komisji – Ferdynand Grodzicki 
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w związku z planowaną podwyżką wynagrodzeń w roku 2023 zapytał czy to będzie podwyżka 

średnio o 18% od płac grudniowych br. czy styczniowych 2023. W styczniu najniższa krajowa 

wzrasta o 16%. Poprosił aby zebrani goście wyrazili swoją opinię na temat planów 

utworzenia CUW. 

Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Olecku – Barbara 

Klimaszewska 

powiedziała, że dotarły do niej wiadomości, iż pracownicy są zastraszani więc prosi aby radni 

porozmawiali z pracownikami osobiście na spotkaniach w szkołach. 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

odpowiedział, że taka sytuacja nie miała miejsca. W planie budżetu na przyszły rok 

planowane są środki, które będą przeznaczone na podwyżki pracowników, jednak nie jest w 

stanie jednoznacznie odpowiedzieć jakiej wysokości z powodu ciągłego wzrostu inflacji. 

Pracownik Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku 

zapytała czy na miejsce osób, które zdecydują się odejść na emeryturę, będą zatrudniane 

nowe osoby. 

Członek komisji – Bogusław Marek Borawski 

zapytał czy w momencie przejścia dwóch wydziałów do CUW zostaną na te miejsca 

zatrudnione nowe osoby. Przed podjęciem uchwały chciałby aby został przygotowany 

regulamin organizacyjny i regulamin wynagradzania. Pomieszczenia w budynku przy Placu 

Wolności 2 wymagają remontu, aktualnie pomieszczenia są wynajmowane co generuje 

wpływy do budżetu. Uważa, że jeśli CUW zostanie ulokowany w tym miejscu to gmina nie 

dość, że straci dochody za wynajem lokali to jeszcze poniesie koszty remontu. 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

odpowiedział, że remont budynku jest niezbędny na co zostały zaplanowane już środki w 

budżecie, gdyż jest to budynek gminny. Olsztyn przełożył termin utworzenia CUW ponieważ 

mają problem lokalowy a nie dlatego, że jest to zły pomysł. 

Zastępca Burmistrza – Sylwia Wieloch 

dodała, że założeniem powstania CUW jest to aby zautomatyzować pewne procesy, 

wprowadzać systemy informatyczne, które będą usprawniać prace i zmniejszą nakład pracy, 

który wykonywany jest teraz. W zasobach jest duża ilość osób, która ma różnego rodzaju 
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kwalifikacje do wykorzystania. Jeśli okaże się, że nie ma wystarczającej ilości osób do obsługi 

wszystkich zadań wtedy zostaną ogłoszone nabory na wolne stanowiska pracy. 

Członek komisji – Józef Krajewski 

zaproponował aby dyrektorzy szkół, przedszkola, MOSiR oraz ROK przedstawili swoje 

stanowisko w tej sprawie. 

Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 

odpowiedział, że jeśli zostanie utworzony CUW to zadania wydziałów zostaną przeniesione 

wraz z pracownikami. To dotyczy również wyposażenia, które przechodzić będzie wraz z 

pracownikiem. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego 

w Olecku – Stanisław Kopycki 

powiedział, że najistotniejszym elementem w szkole jest uczeń i poprosił o podjęcie takiej 

decyzji aby uczniowie na tym nie stracili. Dodał, iż jest za utworzeniem CUW. 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

dodał, że zgodnie z art. 23 ¹ § 1 Kodeksu pracy w razie przejścia zakładu pracy lub jego części 

na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach 

pracy. Oznacza to tylko zmianę podmiotową po jednej ze stron stosunku pracy (pracodawcą 

staje się CUW, w zamian za dotychczasowego - np. szkoły) – sam stosunek dalej istnieje na 

dotychczasowych zasadach. Jednocześnie przejście zakładu pracy lub jego części na innego 

pracodawcę nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę 

stosunku pracy. Utworzenie CUW umożliwi wygenerowanie oszczędności z tytułu wspólnych 

zakupów, obsługi BHP, inspektora RODO, ppoż. itd.  

Pracownik Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku 

zapytała jak będzie wyglądać procedura przeniesienia. 

Radca prawny – Łukasz Oniśko 

odpowiedział, że jeżeli zostaną podjęte uchwały to obecny i przyszły pracodawca, będzie 

musiał poinformować pracownika o przejściu do nowego pracodawcy, z informacją o 

przyczynach przejścia prawnych, ekonomicznych i socjalnych skutkach dla pracowników oraz 

zamierzonych działaniach dotyczących warunków zatrudnienia, w szczególności warunków 

pracy, płacy. Pracownicy przechodzić będą na dotychczasowych warunkach, na mocy prawa. 
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Do czasu utworzenia nowego regulaminu organizacyjnego, wynagrodzeń będzie 

funkcjonować ich kilka, z każdej jednostki. Gdyby któryś z pracowników nie chciał się zgodzić 

na przejście do CUW to istnieje możliwość rozwiązania stosunku pracy z przyczyn 

dotyczących pracodawcy, a więc przysługiwałyby pracownikom np. odprawy. 

Pracownik Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku 

powiedziała, że większość pracowników posiada umowę o pracę na czas nieokreślony. 

Zapytała ile czasu pracownik ma na podjęcie decyzji o przejściu do CUW oraz jakie są 

konsekwencje braku wyrażenia zgody. 

Radca prawny – Łukasz Oniśko 

odpowiedział, że na podjęcie decyzji pracownik ma czas dwóch miesięcy od przejścia zakładu 

pracy, czyli do końca lutego 2023 r. 

Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 

uzupełnił odpowiedź, iż pracownik z 7-dniowym uprzedzeniem powiadamia pracodawcę, że 

nie przyjmuje nowej propozycji i jest to równoznaczne z tym jakby to pracodawca 

wypowiedział umowę. W takim przypadku pracownik ma 3-miesięczny okres 

wypowiedzenia.  

Pracownik Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku 

zapytała czy w związku z przeniesiem mogą zostać pogorszone warunki wynagrodzenia 

pracowników. 

Radca prawny – Łukasz Oniśko 

odpowiedział, że nie.  

Przewodniczący komisji – Wojciech Rejterada 

powiedział, że pracownicy na takich samych stanowiskach w różnych jednostkach mają różne 

wynagrodzenia. Zapytał czy będą ujednolicać wynagrodzenia. 

Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 

odpowiedział, że nie będzie obniżek wynagrodzeń, gdyż tego zabrania Kodeks pracy. 

Pracownik Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego 

w Olecku 
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zapytała jakie konsekwencje będą grozić pracownikowi, który nie wyrazi zgody na 

tymczasowe przeniesienie do innej placówki oraz czy zostaną zmienione godziny pracy 

pracownikowi, który zatrudniony jest na ½ etatu. 

Radca prawny – Łukasz Oniśko 

odpowiedział, że jeżeli praca mieści się w zakresie pracy danego pracownika to niewykonanie 

takiego polecenia może grozić karą porządkową bądź w przypadku wielokrotnej odmowy, 

wypowiedzeniem. 

Wiceprzewodniczący komisji – Ferdynand Grodzicki 

zapytał czy pracownikowi, który nie wyraził zgody na przejście do CUW, będzie przysługiwać 

odprawa. 

Radca prawny – Łukasz Oniśko 

odpowiedział, że tak. Za zapłatę solidarnie w tym przypadku będą odpowiadać obydwoje 

pracodawcy, były i nowy. 

Parownik Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego 

w Olecku 

zapytała kogo powinna poinformować o chęci skorzystania z urlopu wypoczynkowego bądź 

zwolnieniu lekarskim. 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

odpowiedział, że obecnego pracodawcę, czyli CUW. CUW w dalszej kolejności informuje 

dyrektora szkoły. 

Pracownik Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku 

zapytała czy po przejściu do CUW będą nadal pracownikami samorządowymi czy będą 

podlegać pod Kodeks pracy. 

Radca prawny – Łukasz Oniśko 

odpowiedział, że pozostaną pracownikami samorządowymi. 

Pracownik Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku 

zapytała czy w momencie powstania CUW osoby utrzymujące porządek w jednostkach 

oświatowych zostaną oddelegowane do budynku przy Placu Wolności 2 w celu utrzymania 

czystości. 
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Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

odpowiedział, że jest to budynek gminny i do tej pory był sprzątany bez pomocy osób 

pracujących w jednostkach gminnych. 

Pracownik Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku 

zapytała kto będzie decydował i kto będzie odpowiedzialny za organizację zakupów (np. 

materiałów biurowych, chemii gospodarczej, artykułów budowlanych, nowych ławek, krzeseł 

itd.) do jednostek. 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

odpowiedział, że każda szkoła będzie przygotowywała plan wydatków na każdy rok 

budżetowy. Jeżeli wartość zamówienia będzie podlegać pod PZP to takie zamówienie 

zostanie przeprowadzone. CUW będzie rozliczać i opłacać faktury. 

Członek komisji – Anna Kaczor 

zapytała jaka kwota w ciągu roku była pobierana z tytuły wynajmu lokali przy Placu Wolności 

2. 

Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 

odpowiedział, że ok. 54 tys. rocznie. 

Pracownik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku 

zapytał czy w przypadku pojawienia się oszczędności, zaoszczędzone środki trafią do danej 

grupy pracowniczej. 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

odpowiedział, że na ile będzie to możliwe to nie wyklucza takiej możliwości. 

Pracownik Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku 

zapytała czy pracownikom zostaną przestawione regulaminy zanim podejmą decyzję o 

przyjęciu propozycji przejścia do CUW. 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

odpowiedział, że prace nad regulaminem organizacyjnym zmierzają ku końcowi. 

Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 

uważa, że regulamin pracy i regulamin wynagradzania powinien zostać wypracowany przez 

pracowników wraz z dyrektorem CUW. 
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Przewodniczący komisji – Wojciech Rejterada 

podziękował gościom za spotkanie i przedstawienie swoich argumentów. 

Na tym punkt zakończono. 

Do punktu 2 – Sprawy wniesione 

Spraw wniesionych nie było. 

Na tym punkt zakończono. 

Do punktu 3 – Wnioski komisji 

Członek komisji – Bogusław Marek Borawski 

poprosił aby do projektu uchwały dołączyć regulamin oraz dokumenty dotyczące 

finansowania nowej jednostki budżetowej. 

Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 

odpowiedział, że regulamin wewnętrzy jednostki nie może być załącznikiem do uchwały. 

Członek komisji – Józef Krajewski 

zapytał czy można osiągnąć zamierzone cele bez tworzenia CUW. 

Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 

odpowiedział, że art. 10b usg mówi, że można wprowadzić wspólną obsługę. Można 

powierzyć ją istniejącej jednostce, utworzyć jednostkę bądź może to realizować urząd 

bezpośrednio. 

Członek komisji – Mariusz Miłun 

poprosił o udzielenie odpowiedzi na zadane pytania w punkcie 1 posiedzenia komisji. 

Innych wniosków w tym punkcie nie zgłaszano. 

Na tym punkt i posiedzenie komisji zakończono. 

Przewodniczący komisji 

/-/ Wojciech Rejterada 
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Protokołowała 

/-/ Sylwia Barszczewska 
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