Protokół nr 28.17
z posiedzenia Komisji Oświaty i Kultury Rady Miasta Ełku,
które odbyło się w dniu 22 lutego 2017 roku w godzinach 1230– 1435
Obrady Komisji otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Komisji Ewa Awramik.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji w/g załączonej listy obecności; na 13
członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyło 12. W związku z tym obrady obu Komisji
i podejmowane decyzje są prawomocne.
W posiedzeniu Komisji nie uczestniczyła radna Irena Markowska.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
• Z-ca Prezydenta Miasta – Artur Urbański,
• Skarbnik Miasta – Jarosław Wróbel,
• Dyrektor Muzeum Historycznego w Ełku – Kazimierz Bogusz,
• Dyrektor Ełckiego Centrum Kultury – Aneta Werla,
• Naczelnik Wydziału Edukacji – Stanisław Zalewski,
• Naczelnik Wydziału Promocji, Sportu i Kultury – Piotr Gałuszka,
• Pełnomocnik Prezydenta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi - Maciej
Juchniewicz,
• Pastor – ks. Dariusz Zuber,
• Przedstawicielka Ełckiego Towarzystwa Muzycznego - Iwona Świerzbicka,
• Radca prawny Urzędu Miasta – Zbigniew Rachwalski.
Pkt.1 Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
Przewodnicząca Komisji Ewa Awramik po stwierdzeniu quorum pozwalającego na
podejmowanie prawomocnych decyzji o godzinie 12.30 otworzyła posiedzenie Komisji
witając członków Komisji oraz gości.
Następnie Przewodnicząca Ewa Awramik zawnioskowała o wprowadzenie do porządku
obrad punktu – jako pkt. 3. Opinia Komisji do wniosków na realizację zadania publicznego
miasta Ełku w ramach inicjatywy lokalnej.
Komisja nie wniosła uwag i w obecności 10 radnych; jednogłośnie, poprzez aklamację
przyjęła porządek posiedzenia wraz z dodatkowym punktem:
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Opinia Komisji do wniosków na realizację zadania publicznego miasta Ełku w ramach
inicjatywy lokalnej.
4. Informacja na temat pozyskiwania funduszy zewnętrznych na rozwój kultury i edukacji.
5. Dostosowanie sieci i granic obwodów szkół do nowego ustroju szkolnego (reforma
oświaty).
6. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2017 rok.
7. Opinia Komisji do projektów uchwał:
1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2016-2027,
2) w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2016,
3) zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
przedszkolom, szkołom, innym formom wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu
kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.,
4) w sprawie projektu dostosowania sieci i granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjów
prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk do nowego ustroju szkolnego.
8. Sprawozdanie z pracy Komisji za 2016 rok.
9. Sprawy różne i wolne wnioski.

Pkt. 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
Przewodnicząca Komisji Ewa Awramik poinformowała radnych, że protokół z Komisji
był do wglądu w Biurze Rady Miasta; czy są uwagi?
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i jednomyślnie – poprzez aklamację przyjęli
protokół Nr 27.17 z dnia 26 stycznia 2017 roku z ostatniego posiedzenia Komisji.
Pkt. 3. Opinia Komisji do wniosków na realizację zadania publicznego miasta Ełku w
ramach inicjatywy lokalnej.
Przedstawicielka Ełckiego Towarzystwa Muzycznego Iwona Świerzbicka omówiła
wniosek na realizację zadania publicznego miasta Ełku z zakresu działalności w sferze
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt.: „Artystyczne
ŹródEŁKo”, w ramach inicjatywy lokalnej. W ramach zadania wykonany zostanie koncert 16
czerwca podczas którego zaprezentowane zostaną utwory następujących kompozytorów:
W.A. Mozarta, J. Ruttera, G. Verdiego, A. Vivaldiego, K. Jenkinsa, G. F. Haendla, Carla Orffa
i innych. Natomiast 26 grudnia podczas corocznego koncertu świątecznego Chór Kontrapunkt
ze stowarzyszeniem muzyków wykona „Mszę Kreolską” Ariela Ramireza – szczegóły
przedsięwzięcia we wniosku załączonym do protokółu.
Pastor ks Dariusz Zuber powiedział, że w ramach inicjatywy lokalnej planowane jest
wykonanie ogólnodostepnego placu zabaw zlokalizowanego na terenie parafii. Przy miejscu
planowanej lokalizacji znajduje się kilka bloków, których mieszkańcy nie posiadają
odpowiedniego i bezpiecznego miejsca zabaw dla dzieci.
Obecnie jest to teren
niezgospodarowany, który z racji bliskich śmietników jest często zaśmiecony. Planowany plac
zabaw ma nadać nowy wygląd tej przestrzeni, tworząc w tym miejscu przyjazny i atrakcyjny
obszar dla rodzin, które będą mogły spędzać w nim wspólnie czas na zabawie i rekreacji.
Dodatkowo na placu zabaw będą usytuowane ławeczki, z których będą mogli korzystać
również mieszkańcy w wieku senioralnym. Plac zabaw będzie ogrodzony. Pobliska wspólnota
mieszkaniowa zadeklarowała sprzątanie i konserwację urządzeń na placu zabaw. Szczegóły
we wniosku.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 12 głosami „za” - jednogłośnie zaopiniowali
pozytywnie wnioski:
• Ełckiego Towarzystwa Muzycznego na realizację zadania publicznego miasta Ełku
z zakresu działalności w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego pt.: „Artystyczne ŹródEŁKo”, w ramach inicjatywy lokalnej,
•

Parafii Miłości Bożej w Ełku Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego na realizację
zadania publicznego miasta Ełk z zakresu budowy, rozbudowy lub remontu dróg,
kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących
własność jednostek samorządu terytorialnego oraz w zakresie działalności w sferze kultury
fizycznej i turystyki
pt.: „Ogólnodostępny plac zabaw przy Parafii EwangelickoMetodystycznej”, w ramach inicjatywy lokalnej.

Pkt. 4. Informacja na temat pozyskiwania funduszy zewnętrznych na rozwój kultury
i edukacji.
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił tabelę dotyczącą projektów realizowanych
i złożonych w okresie 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku – szczegóły w tabeli, w
załączeniu do protokółu.
Wywiązała się dyskusja.
Radny Andrzej Koc – czy będą prowadzone działania w kierunku unowocześnienia sceny
ECK?
Dyrektor ECK Aneta Werla – składaliśmy wniosek w ramach programu Polska-Litwa na
modernizację zaplecza, niestety wniosek nie przeszedł. Większy remont nie jest tutaj niestety
możliwy ze względu na skarpę. Na razie musimy jeszcze utrzymać trwałość wcześniejszego

projektu. Myślimy o późniejszych pewnych modernizacjach, jak np. wykonanie kieszeni
bocznych. Będziemy składali wnioski do Ministerstwa Kultury.
Kazimierz Bogusz, dyrektor Muzeum Historycznego w Ełku - w pierwszym etapie
zmodernizowany zostanie budynek kolei i zrewitalizowany teren EKW.
W ramach projektu zostaną wykonane prace polegające na odnowie zachodniej części Ełckiej
Kolei Wąskotorowej. Chodzi mianowicie o adaptację zabytkowego budynku stacji na
potrzeby działalności Muzeum Historycznego. Powstaną w nim m.in. nowoczesne sale
wystawowe. Oprócz tego będą prowadzone prace porządkowe polegające na usunięciu
obiektów w złym stanie technicznym, przebudowa ciągów pieszych wzdłuż ul. Wąski Tor, a
także renowacja zabytkowego taboru – parowozu, węglarki i wagonu pocztowego. Drugim
etapem projektu będzie budowa tzw. Parku Odkrywców Kolei. Wniosek o dofinansowanie już
czeka na pozytywną ocenę. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w ciągu kilku lat
będziemy mogli korzystać z bardzo ciekawego parku dla dorosłych i dzieci w samym sercu
miasta.
W Parku Odkrywców Kolei znajdą się interaktywne, nowoczesne urządzenia, które będą
przybliżać dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym prawa fizyki, wykorzystywane w
działaniu kolei wąskotorowych.
Wywiązała się dyskusja.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bogusław Wisowaty – dobrze byłoby tą koncepcję
przedstawić na jednym z kolejnych posiedzeń komisji.
Radny Piotr Karpienia – można by pomyśleć o ewentualnym zadaszeniu tego obiektu,
wiata, lekka konstrukcja.
Radny Nikodem Kemicer – co z rzeźbiarzami, którzy w tej chwili korzystają z lokum na
terenie kolejki? Jest też temat pszczelarzy.
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – z pewnością pomyślimy o jakiejś nowej
lokalizacji. To tez jest działalność edukacyjna. Ule można by ulokować np. przy Centrum
Edukacji Ekologicznej. Natomiast pracownie rzeźbiarskie – jest ECK czy Szkoła Artystyczna.
Pomyślimy o jakimś sensownym rozwiązaniu.
Komisja zapoznała się z informacją na temat pozyskiwania funduszy zewnętrznych na
rozwój kultury i edukacji.
Pkt. 5. Dostosowanie sieci i granic obwodów szkół do nowego ustroju szkolnego (reforma
oświaty).
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił projekt uchwały w sprawie projektu
dostosowania sieci i granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez
Gminę Miasto Ełk do nowego ustroju szkolnego. Ulegnie on jeszcze pewnej modyfikacji.
Projekt zakłada:
- zmiany w dotychczasowych obwodach szkół podstawowych, zgodnie z załącznikami do
projektu uchwały,
- w stosunku do poprzedniego projektu obecnie planuje się przekształcenie Gimnazjum nr 2 w
Ełku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 w Ełku, w której będą funkcjonowały oddz. kl. II i
III dotychczasowego Gimnazjum nr, aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z art. 127 ustawy
– Prawo oświatowe (z dniem 1 września 2017 roku likwiduje się klasę I, a w latach następnych
kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum). Projekt uchwały dotyczący utworzenia Szkoły
Podstawowej nr 1 zostanie wycofany. W toku dyskusji pojawiła się inna ścieżka,
przekształcenie, Gimnazjum nr 2 będzie wygaszane.
W trakcie sporządzania planu sieci szkół i granic ich obwodów uwzględniono m.in.
następujące aspekty: istniejące zasoby materialne (baza lokalowa szkół), populację dzieci wg
roczników urodzeń – zameldowanych w Ełku na pobyt stały i czasowy, objętość szkół pod
względem ilości uczniów, dzienny czas pracy szkół, kadrę pedagogiczną szkół.

Sieć szkolna wraz z granicami obwodów – zgodnie z załącznikami – została przygotowana
w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego
z uwzględnieniem drogi dziecka z domu do szkoły.
Przedmiotowa uchwałę przekazuje się właściwemu kuratorowi oświaty, który w ciągu 21
dni od jej otrzymania opiniują ją. Uchwala podlega również opiniowaniu przez związki
zawodowe.
Wprowadzenie tych zmian rodzi również skutki finansowe w zakresie: uzupełnienia w sprzęt
i pomoce dydaktyczne, w tym pracowni przedmiotowych.
Wywiązała się dyskusja.
Radny Robert Klimowicz – co się stanie z nauczycielami Gimnazjum nr 2, czy będą mieli
zatrudnienie w naszych szkołach?
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – ilość godzin dydaktycznych jest na tyle duża, że
uda się nam tych nauczycieli zagospodarować przez najbliższe 2 lata. Na pewną będą sytuacje,
że trzeba będzie dopełniać te godziny dydaktycznie nie tylko w jednej szkole. Najważniejsze
w tej reformie są dzieci, ale chcemy również pomóc nauczycielom.
Radny Tomasz Przekop – czy SP nr 3 będzie miała nadal oddział zamiejscowy? Co się
będzie działo z administracją szkół?
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – naszym zadaniem jest zapewnienie miejsca
w przedszkolach dla dzieci 3. letnich. Stąd też prowadzimy w tym roku wcześniejszy nabór do
przedszkoli by się zorientować, jakie jest zapotrzebowanie. Mamy w rezerwie budynek przy
ul. 11 Listopada. Po rozmowie z panią dyrektor SP nr 3, dzieci mieszczą się w tej szkole. Jeśli
chodzi o administrację, to przeglądamy nasze kadry. Osoby w wieku emerytalnym i na umowę
zlecenie, pewnie odejdą. Chcemy, by nikt tej pracy nie stracił. Mamy jeszcze nasze inne
jednostki, by te osoby poprzenosić.
Jeśli chodzi o koszty reformy, jeszcze je obliczamy. Dojdą na pewno koszty pracowni. Średni
koszt wyposażenia jednej pracowni to około 15 tys zł mamy wyposażyć 4 takie pracownie,
dochodzą do tego koszty urządzenia sal dydaktycznych. Jeśli chodzi o klasy sportowe, chcemy
je utrzymać w naszych szkołach.
Pkt 6. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2017 rok.
Przewodnicząca Komisji Ewa Awramik powiedziała, że członkowie Komisji otrzymali
projekt planu pracy Komisji na 2017 rok. Jeśli są jakieś uwagi czy też propozycję
uzupełnienia tego planu, prosi o zgłaszanie.
Członkowie Komisji nie zgłosili innych propozycji i jednomyślnie, poprzez aklamacje
przyjęli plan pracy Komisji na 2017 rok – w załączeniu do protokółu.
Pkt 7. Opinia Komisji do projektów uchwał:
1 i 2) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel powiedział, że zmiany w budżecie miasta
w części dotyczącej edukacji dotyczą: w związku z wnioskami dyrektorów szkół i
przedszkoli w planie finansowym na 2017 rok przenosi się pomiędzy rozdziałami i
paragrafami kwotę ogółem 45 227 zł. Zmiany dotyczą przeniesień i zmniejszeń planu
wydatków w paragrafach 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz zwiększenia w
paragrafach 2900 w dziale 801 rozdział 80104 i 80106 – wpłaty gmin i powiatów na rzecz
innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości ogółem 29 279 zł zabezpieczą
zwroty dla innych gmin kosztów ponoszonych w przedszkolach publicznych, do których
uczęszczają mieszkańcy Ełku.
Członkowie Komisji zapoznali się z powyższymi zmianami w budżecie miasta.
***

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański powiedział, że projekt uchwały w sprawie
utworzenia Szkoły Podstawowej nr 1 w Ełku zostanie wycofany z porządku sesji. Chcemy zrobić to
w innej formie – przekształcenia obecnego Gimnazjum nr 2.
***

3) Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił projekt uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom, innym
formom wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i
wykorzystania. Wprowadzone zostają nowe zapisy w odniesieniu do stwierdzenia nieważności
zapisów uchwały przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 12 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 12 głosami „za” - jednogłośnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i
rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom, innym formom wychowania przedszkolnego oraz
zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
4) Przewodnicząca Komisji Ewa Awramik poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
projektu dostosowania sieci i granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjów
prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk do nowego ustroju szkolnego.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 12 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 10 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 2
głosach „wstrzymujących się” zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie projektu
dostosowania sieci i granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez
Gminę Miasto Ełk do nowego ustroju szkolnego.
Pkt. 8. Sprawozdanie z pracy Komisji za 2016 rok.
Przewodnicząca Komisji Ewa Awramik poinformowała, że zostało przygotowane
i przedłożone członkom Komisji sprawozdanie z pracy Komisji za 2016 rok – czy są uwagi?
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag i przyjęli przedłożone sprawozdanie jednomyślnie –
poprzez aklamację.
Pkt. 9. Sprawy różne i wolne wnioski
Radny Nikodem Kemicer poruszył sprawę Jednostki Strzeleckiej 1007 Ełk, która ma
problemy lokalowe.
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański powiedział, że chcemy pomóc rozwiązać ten
problem jak najszybciej.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca Komisji Ewa Awramik
podziękowała wszystkim za udział i zamknęła posiedzenie Komisji o godz. 14.35.
Na tym posiedzenie i protokół zakończono.
Protokółowała:
Małgorzata Stachowiak

Przewodnicząca Komisji:
Ewa Awramik

