Protokół nr 29.17
ze wspólnego posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miasta Ełku
oraz Komisji Oświaty i Kultury Rady Miasta Ełku, które odbyło się
w dniu 22 marca 2017 roku w godzinach 1230– 1400
Członkowie połączonych komisji przez aklamację na przewodniczącego obrad wybrali
Przewodniczącego Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miasta Ełku Andrzeja Koca.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miasta Ełku
wg załączonej listy obecności; na 13 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyło 11
oraz członkowie Komisji Oświaty i Kultury Rady Miasta Ełku w/g załączonej listy
obecności; na 13 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyło 13. W związku z tym
obrady obu Komisji i podejmowane decyzje są prawomocne.
W posiedzeniu obu Komisji nie uczestniczyli radni: Jan Gróndwald i Krzysztof Wiloch.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli zaproszeni goście w g załączonej listy obecności oraz:
• Z-ca Prezydenta Miasta – Artur Urbański,
• Skarbnik Miasta - Jarosław Wróbel,
• Naczelnik Wydziału Edukacji – Stanisław Zalewski,
• Naczelnik Wydziału Promocji, Sportu i Kultury – Piotr Gałuszka,
• Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – Konrad Siemienkiewicz,
• Dyrektor Ełckiego Centrum Kultury – Aneta Werla,
• Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej – Iwona Adeszko,
• Dyrektor Muzeum Historycznego w Ełku – Kazimierz Bogusz,
• Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds organizacji pozarządowych – Maciej Juchniewicz,
• Radca prawny Urzędu Miasta – Zofia Pietkiewicz.
Pkt.1 Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji Andrzej Koc po stwierdzeniu quorum
pozwalającego na podejmowanie prawomocnych decyzji o godzinie 12.30 otworzył
posiedzenie obu Komisji witając członków Komisji oraz gości.
Następnie zapytał o uwagi do przekazanego wcześniej porządku posiedzenia.
Obie komisje nie wniosły uwag i w obecności 15 radnych; jednogłośnie, poprzez aklamację
przyjęły porządek posiedzenia:
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 w ramach inicjatywy
lokalnej:
1) Grupy Mieszkańców na zadanie: Poprawa bezpieczeństwa na placu zabaw przy
Miejskim Przedszkolu „PEREŁKA” w Ełku,
2) Grupy Mieszkańców na zadanie: Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy
Miejskim Przedszkolu „Ekoludki” w Ełku,
3) Grupy Mieszkańców na zadanie pt: „Murale na Kilińskiego”.
4. Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ze szczególnym
uwzględnieniem imprez sportowych - za 2016 rok.
5. Kalendarz imprez i przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych na 2017 rok
(informacja na piśmie).
6. Opinia Komisji do projektów uchwał:
1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027,
2) w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2017,

3) innych z porządku sesji Rady Miasta Ełku zaplanowanej na dzień 28 marca 2017 r.
i dotyczących prac Komisji.
7. Sprawy różne i wolne wnioski.
Pkt. 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
Przewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji Andrzej Koc Sportu i Rekreacji
poinformował radnych, że protokóły obu Komisji były do wglądu w Biurze Rady Miasta; czy
są uwagi?
Członkowie Komisji Sportu i Rekreacji nie zgłosili uwag i jednomyślnie – poprzez
aklamację przyjęli protokół Nr 27.17 z dnia 23 lutego 2017 roku z ostatniego posiedzenia
Komisji.
Członkowie Komisji Oświaty i Kultury nie zgłosili uwag i jednomyślnie – poprzez
aklamację przyjęli protokół Nr 28.17 z dnia 22 lutego 2017 roku z ostatniego posiedzenia
Komisji.
Pkt 3. Opinia Komisji do wniosków na realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej.
Pan Marek Markowski omówił inicjatywę lokalną Grupy Mieszkańców na zadanie:
Poprawa bezpieczeństwa na placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu „PEREŁKA” w Ełku.
Przedmiotem projektu jest poprawa bezpieczeństwa na placu zabaw przy Miejskim
Przedszkolu „Perełka” zlokalizowanym przy ul. Armii Krajowej 4. Chcemy wykonać
ogrodzenie od strony wjazdu na teren przedszkola oraz przyszkolnego parkingu oraz
wyposażenie placu zabaw w bezpieczne zabawki rozwijające aktywność fizyczną dzieci w
wieku przedszkolnym – szczegóły we wniosku.
Wywiązała się dyskusja.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bogusław Wisowaty zgłosił wniosek formalny, by
głosowanie opinii komisji do poszczególnych wniosków inicjatywy lokalnej odbywało się bez
udziału zainteresowanych przedstawicieli. Dotyczy to obecnych złożonych wniosków, jak i
tych, które pojawią się na komisjach później.
Przewodniczący obrad Andrzej Koc poddał wniosek pod głosowanie. Ustalono jednomyślnie,
poprzez aklamacje, że głosuję członkowie obu komisji.
W głosowaniu jawnym; 2 głosami „za”, przy 11 głosach „przeciw” i 2 głosach
„wstrzymujących się” wniosek nie został przyjęty.
Radny Ireneusz Dzienisiewicz zapytał o dostępność placu zabaw dla mieszkańców, jest to
czynnik kluczowy.
Pan Marek Markowski powiedział, że jest on dostępny do godziny 17-ej.
Przewodniczący obrad Andrzej Koc poddał pod głosowanie wniosek Grupy Mieszkańców
na zadanie: Poprawa bezpieczeństwa na placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu
„PEREŁKA” w Ełku.
Członkowie obu komisji w głosowaniu jawnym; 15 głosami „za” - jednogłośnie zaopiniowali
pozytywnie wniosek Grupy Mieszkańców na zadanie: Poprawa bezpieczeństwa na placu
zabaw przy Miejskim Przedszkolu „PEREŁKA” w Ełku.
***
Pani Joanna Konopko omówiła wniosek Grupy Mieszkańców na zadanie: Modernizacja i
doposażenie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu „Ekoludki” w Ełku – chcielibyśmy
zmodernizować część przestrzeni otaczającej przedszkole, wymienić sprzęt na nowoczesny,
estetyczny, dostosowany do wieku i możliwości fizycznych dzieci w wieku przedszkolnym
oraz spełniający normy bezpieczeństwa. Dzięki doposażeniu placu zabaw maluchy uzyskają
miejsce, w którym będą mogły trenować nie tylko swoje ciało, ale również umiejętności
społeczne polegające na nauce współpracy, kreatywności oraz współzawodnictwa – szczegóły
we wniosku.
Wywiązała się dyskusja.
Radny Robert Klimowicz – czy jest możliwość objęcia tego placu zabaw monitoringiem?

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – mamy podciągnięty tam światłowód, zatem taka
możliwość istnieje i pomyślimy o wykonaniu.
Przewodniczący obrad Andrzej Koc poddał pod głosowanie wniosek Grupy Mieszkańców
na zadanie: Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu „Ekoludki”
w Ełku.
Członkowie obu komisji w głosowaniu jawnym; 15 głosami „za” - jednogłośnie zaopiniowali
pozytywnie wniosek Grupy Mieszkańców na zadanie: Modernizacja i doposażenie placu
zabaw przy Miejskim Przedszkolu „Ekoludki” w Ełku.
***
Pan Marek Przygodziński omówił wniosek Grupy Mieszkańców na zadanie pt: „Murale
na Kilińskiego” - inicjatywa lokalna została podjęta przez mieszkańców nieruchomości przy
ul. Kilińskiego 27A. Jest to wykonanie dwóch Murali na szczytach budynku mieszkalnego
przy ul. Kilińskiego nr 27A przedstawiających panoramę miasta Ełku z perspektywy jeziora
Ełckiego wraz z historycznymi obiektami zabytkowymi miasta – szczegóły we wniosku.
Przewodniczący obrad Andrzej Koc poddał pod głosowanie wniosek Grupy
Mieszkańców na zadanie pt: „Murale na Kilińskiego”
Członkowie obu komisji w głosowaniu jawnym; 15 głosami „za” - jednogłośnie zaopiniowali
pozytywnie wniosek Grupy Mieszkańców na zadanie pt: „Murale na Kilińskiego”
Pkt 4. Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ze szczególnym
uwzględnieniem imprez sportowych - za 2016 rok.
Przewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji powiedział, że członkowie obu komisji
otrzymali bardzo szczegółową i obszerną informację – czy są jakieś uwagi?
Członkowie obu komisji nie wnieśli uwag i zapoznali się z informacją z działalności
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem imprez sportowych
- za 2016 rok.
Pkt 5. Kalendarz imprez i przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych
na 2017 rok (informacja na piśmie).
Radny Robert Klimowicz powiedział, że chciałby podziękować za umieszczenie w
kalendarzu imprez również imprezy powiatowej. Jest ona dobrze skorelowana z imprezami
miejskimi.
Członkowie obu komisji nie wnieśli uwag i zapoznali się z kalendarzem imprez i
przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych na 2017 rok.
Pkt 6. Opinia Komisji do projektów uchwał:
Przed rozpoczęciem omawiania i opiniowania projektów uchwał obie Komisje, poprzez
aklamację przyjęły, że głosowanie nad opinią do poszczególnych projektów uchwał będzie
odbywać się wspólnie.
1) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2017-2027, który obejmuje zmiany:
I. W załączniku nr 1 zmiany w roku 2017 i 2018, w tym:
1. Zwiększa się dochody budżetu 2017 r. o kwotę 606 508 zł, w tym:
a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 574 508 zł (część oświatowa subwencji ogólnej
– zwiększa się o kwotę 566 498 zł – dział 758 rozdział 75801, dotację z budżetu państwa na
zadania własne oświatowe – dział 801 rozdział 80101 – 24 000 zł, zmniejszenie udziałów
w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 15 990 zł – dział 756 rozdział 75621),
b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 32 000 zł (wpłata środków finansowych
z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego, „Siłownia na powietrzu” – 32 000 zł – dział 926 rozdział 92695),
2. Zwiększa się wydatki budżetu 2017 r. o kwotę 1 776 498 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 561 498 zł (wydatki na oświatę i wychowanie,
świetlice i żłobki – dział 801, 854, 855 – zwiększa się o kwotę 590 498 zł, MOSiR
– przeprowadzenie audytu – 16 000 zł – dział 926 rozdział 92604, zmniejsza się wydatki
bieżące w administracji publicznej – dział 750 rozdział 75023 o kwotę 45 000 zł),
b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 215 000 zł (Budowa Hali sportowej przy
ZSS – dział 926 rozdział 92695 – zwiększanie o kwotę 700 000 zł, „Siłownia na powietrzu” –
wykonanie siłowni plenerowej w ramach inicjatywy - dział 926 rozdział 92695 – zwiększanie
o kwotę 50 000 zł, zwiększenie wydatków program „Mały sport na wielkich osiedlach” –
dział 854 rozdział 85454 – 420 000 zł, zwiększa się wydatki inwestycyjne w administracji
publicznej – dział 750 rozdział 75023 o kwotę 45 000 zł),
3. Zwiększa się dochody majątkowe budżetu 2018 r. o kwotę 2 050 000 zł (środki
z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę Hali sportowej przy ZSS).
4. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu 2018 r. o kwotę 2 800 000 zł (Budowa Hali
sportowej przy ZSS – dział 926 rozdział 92695).
5. Zwiększa się przychody budżetu 2017 o kwotę 1 169 990 zł z tytułu wolnych środków,
Zwiększa się przychody budżetu 2018 r. o kwotę 750 000 zł z tytułu wolnych środków.
Deficyt budżetu 2017 r. wyniesie 16 862 737 zł.
II. W załączniku nr 2 zmiany w roku 2017 i 2018, w tym:
Zwiększa się nakłady finansowe na realizację inwestycji „Hala sportowa przy ZSS” o
kwotę 3 500 000 zł, (w 2017 r. o kwotę 700 000 zł, w 2018 r. o kwotę 2 800 000 zł).
2) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił następnie projekt uchwały w sprawie zmian w
budżecie miasta Ełku na 2017 rok w części dotyczącej prac komisji. Proponowane zmiany
obejmują (część opisowa zmian w budżecie miasta):
Proponowane zmiany obejmują:
I) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Biuro Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi:
Wolne środki z zakończonych naborów otwartych konkursów ofert w ramach ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przesuwane są na otwarte konkursy
ofert, w których nabór trwa i w których jest zwiększone zapotrzebowanie na realizację zadań
samorządu miasta Ełku wg poniższego:
1) Placówki wychowania szkolnego (Dział: 854, Rozdział: 85407, Paragraf: 2360, PUMA:
914009) – zmniejszenie o kwotę 11 000 zł,
2) Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży (Dział: 854, Rozdział: 85412, Paragraf: 2360,
PUMA: 914010) – zmniejszenie o kwotę 7 400 zł,
3) Polityka społeczna – centrum wolontariatu (Dział: 883, Rozdział: 85395, Paragraf: 2360,
PUMA: 914006) – zmniejszenie o kwotę 500 zł,
4) Ochrona i promocja zdrowia (Dział: 851, Rozdział: 85195, Paragraf: 2360, PUMA:
914004) zwiększenie o kwotę 18 900 zł.
II) w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział
Edukacji:
1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę ogółem 590.498 zł, w tym:
- z tytułu otrzymania wyższej kwoty subwencji oświatowej na 2017 rok w stosunku do kwoty
planowanej o 566 498 zł z przeznaczeniem na realizacje zadań oświatowych,
- z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na
dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek
pedagogicznych, zgodnie z uchwałą 180/2015 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia
programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3. Program
rozwoju czytelnictwa realizowany będzie w Zespole Szkół Sportowych i Szkole Podstawowej
nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowe ogółem o kwotę 590.498 zł w tym zmniejszenia
i zwiększenia wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:
- w rozdziale 80101 zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 9.156 zł;
- w rozdziale 80103 zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 5.522 zł,

- w rozdziale 80110 zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 3.052 zł,
- w rozdziale 80120 zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 6.916 zł,
- w rozdziale 80148 zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 6.251 zł,
- w rozdziale 85505 zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 805 zł,
- w rozdziale 85401 zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 17.154 zł,
ogółem zmniejszenia planu wydatków 48.856 zł,
- w rozdziale 80195 zwiększenie wydatków o kwotę 460.771 zł,
- w rozdziale 80104 zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 20.857 zł,
- w rozdziale 80149 zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 156.117 zł,
- w rozdziale 80150 zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 1.609 zł.
III) w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Zespół
Inwestycji:
1. „Siłownia na powietrzu” – wykonanie siłowni plenerowej w ramach inicjatywy
lokalnej - dział 926, rozdział 92695, § 6050
Wprowadzenie do budżetu miasta nowego zadania i przeznaczenie na ten cel kwoty
50 000 PLN. W ramach zadania przewiduje się dostawę i montaż siłowni terenowej przy
Oratorium św. Jana Bosko na osiedlu Jeziorna. W roku 2016 przeprowadzono dwa
postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie siłowni przy Oratorium. W pierwszym
postępowaniu przetargowym została podpisana umowa z wykonawcą, który odstąpił od
realizacji umowy. Przeprowadzono drugie postępowanie przetargowe i w trakcie trwania
procedury wyboru oraz terminu możliwości podpisania umowy środki przeznaczone na
realizację zadania w kwocie 32 000 PLN zostały przeniesione na „niewygasy”. Wybrany
w drugim postępowaniu wykonawca nie podpisał umowy.
2. „Hala sportowa przy ZSS” dział 926, rozdział 92695, § 6050
Inwestycja przewidziana do realizacji w cyklu dwuletnim z dofinansowaniem ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Po opracowaniu dokumentacji projektowej
i oszacowaniu kosztów inwestycji niezbędne jest zwiększenie wydatków ze środków
własnych w roku 2017 o kwotę 700 000 PLN. W roku 2018 zwiększenie wydatków o kwotę
2 800 000 mln PLN i dochodów o kwotę 2 050 000 PLN.
Koszt inwestycji na lata 2017-2018 8 573 000 PLN, w tym:
środki własne 5 073 000 PLN, dofinansowanie 3 500 000 PLN, w tym:
- 2017 rok
1 773 000 PLN - środki własne 1 473 000 PLN / dofinansowanie 300 000 PLN
- 2018 rok
6 800 000 PLN - środki własne 3 600 000 PLN / dofinansowanie 3 200 000 PLN.
Brakującą ogólną kwotę w wysokości 1 468 000 PLN proponuje się pokryć z wolnych
środków.
3. „Tworzenie infrastruktury do prac animacyjnych dzieci i młodzieży w środowisku
otwartym – Mały sport na wielkich osiedlach” dział 851, rozdział 85154, § 6050
Zwiększenie wydatków ze środków własnych o kwotę 420 000 PLN z przeznaczeniem na
rozbudowę istniejącego skateparku przy ul. Parkowej.
Brakującą ogólną kwotę w wysokości 420 000 PLN proponuje się pokryć z wolnych
środków.
IV) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Promocji,
Sportu i Kultury:
Zwiększenie wydatków w dziale 926 rozdział 92604 § 4300 o kwotę 16 000 zł.
Wydatki dotyczą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku i wynikają z potrzeby
zwiększenia środków finansowych na wykonanie audytu bezpieczeństwa w Parku Wodnym
MOSiR. Celem audytu jest określenie stopnia i charakteru zagrożeń występujących w ww.
obiekcie.
Członkowie obu Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionych projektów uchwał,
w głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 15 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali

pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Ełku na lata 2017-2027.
Następnie członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 14 głosami „za” przy 0 głosach
„przeciw” i 1 „wstrzymującym się” zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie
zmian w budżecie Miasta Ełku na 2017 rok.
3) Przewodniczący obrad Andrzej Koc poinformował, że w tym punkcie są jeszcze do
omówienia i zaopiniowała następujące projekty uchwał z porządku najbliższej sesji rady Miasta
Ełku:
- w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
przedszkolom, szkołom, innym formom wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu
kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,
- w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia
2019 r. ,
- w sprawie Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Ełku.
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański powiedział, że wycofuje z obrad Komisji projekt
uchwały w sprawie Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Ełku. Projekt wymaga
jeszcze konsultacji ze służbami porządkowymi, m .in. z Policją.
***
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom,
innym formom wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich
pobrania i wykorzystywania – wprowadzono nowe (dotychczas nieokreślane w ustawie o
systemie oświaty) dotowane jednostki oświatowe i przyporządkowano im sposób naliczania
dotacji – szczegóły w uzasadnieniu do projektu uchwały. Przedłożony projekt uchwały
dostosowuje i uwzględnia rozstrzygnięcia wynikające z uchwały KRIO w Olsztynie z dnia
10 lutego 2017 roku.
Członkowie obu Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 16 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 16 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
przedszkolom, szkołom, innym formom wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu
kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
***
W trakcie obrad obu Komisji doszedł spóźniony radny Marcin Przygodziński (13.45).
***

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił projekt uchwały w sprawie dostosowania
sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą
– Prawo oświatowe na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
W dniu 28 lutego Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk do nowego ustroju
szkolnego. Uchwała została przekazana Warmińsko-Mazurskiemu Kuratorowi Oświaty w celu
zaopiniowania.
20 marca wpłynęła do Prezydenta Miasta Ełku opinia Warmińsko-Mazurskiego Kuratora
Oświaty z której wynika, iż w załączniku nr 2 nie powinna być ujęta szkoła niepubliczna.
Pozostałe rozwiązania przyjęte w tej uchwale są zgodne z prawem i zapewniają realizację
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz możliwości realizacji obowiązku rocznego
przygotowania przedszkolnego przez dzieci i młodzież zamieszkałe na terenie miasta Ełku.
Ponadto Kurator zwrócił uwagę, że poza uregulowaniami zawartymi w ustawie w wyniku
ustalenia obwodów wynikających z powstania nowej szkoły podstawowej – samorząd nie
może wskazać na podstawie nowego obwodu uczniom dotychczas funkcjonujących szkół
podstawowych, innej szkoły, jako miejsce realizacji obowiązku szkolnego (uczniowie ci mają

już nabyte prawo do ukończenia tej szkoły).
Ponadto uchwała była opiniowana przez Związki Zawodowe, które nie wniosły zastrzeżeń
i zaopiniowały pozytywnie.
W projekcie niniejszej uchwały uwzględniono zmiany wskazane przez
WarmińskoMazurskiego Kuratora Oświaty ( w załącznikach do niniejszej uchwały).
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański dodał, że dziwi zatem petycja z Gimnazjum nr 1
o przekształcenie tej placówki oświatowej w oddzielną Szkołę Podstawową nr 1 i dwa pisma
Związków Zawodowych popierających taką inicjatywę, gdzie Związki Zawodowe
zaopiniowały pozytywnie nasz projekt uchwały. Rozmawialiśmy z nauczycielami – czują się
niepewni, jeśli chodzi o miejsca pracy. Trudno odnieść się jednak do takiego wniosku, gdzie nie
ma uzasadnienia.
Wywiązała się dyskusja.
Radny Ireneusz Dzienisiewicz – jeśli chodzi o obwód Szkoły Podstawowej nr 9
na os. Konieczki należałoby pomyśleć, by dzieci z najdalej położonych miejsc zamieszkania
objętych tym obwodem szkolnym mogły bezpiecznie dotrzeć do tej szkoły. Tak skoordynować
plan lekcji z kursem autobusów MZK, by dzieci spokojnie dojechały na lekcje.
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – założenie jest takie, by dzieci uczyły się w jednej
zmianie w naszych szkołach. Chcemy to bezpiecznie rozwiązać, dotyczy to również
os. Baranki.
Naczelnik Wydziału Edukacji Stanisław Zalewski powiedział, że może przygotować taką
informację odnośnie tych najdalszych odległości dzieci do szkoły – ile dzieci to obejmie.
Członkowie obu Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 15 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów
do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od
1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Pkt. 7. Sprawy różne i wolne wnioski
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Joanna Porucznik powiedziała, że chciałaby zapytać o
etaty wicedyrektorów wygaszanych gimnazjów, chodzi zwłaszcza o Gimnazjum nr 3 i
Gimnazjum nr 4. Przy likwidacji etatów pojawią się brakujące ilości godzin nauczycieli.
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański powiedział, że w jednej i drugiej szkole jest 9
oddziałów i ten etat wicedyrektora trzeba utrzymać. Kwestia pedagogów szkolnych – chcemy
by było ich po dwóch w szkołach podstawowych, 1 pedagog na cały etat i po 0,5 etatu
logopeda i psycholog.
Radny Nikodem Kemicer zwrócił się, by podręczniki szkolne we wszystkich szkołach
miejskich były jednakowe, by ten poziom nauki był jednolity na jednej podstawie. Później
takie podręczniki można bez problemu odsprzedać młodszym rocznikom np. na kiermaszach
szkolnych.
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański powiedział, że nie możne czegoś takiego zrobić,
jest to niezgodne z prawem oświatowym. Zgodnie z ustawą wyboru podręcznika dokonuje
zespół przedmiotowy nauczycieli uczący w danej szkole, biorąc pod uwagę wartości
merytoryczne oraz poziom dopasowania podręcznika i zeszytu ćwiczeń do potrzeb uczniów.
Potrzeba nam około 2 lat, by wszystkie podręczniki szkolne były bezpłatne.
Radny Nikodem Kemicer poruszył sprawę półkolonii w okresie wakacji i zapewnienia
opieki dzieciom w wieku 8-11 lat do godziny 17-ej. Rodzice mają problem w okresie
wakacyjnym.
Z-ce Prezydenta Miasta Artur Urbański powiedział, że większość naszych jednostek, jak
MOSiR, Centrum Edukacji Ekologicznej ma oferty półkolonii. Jeśli chodzi o szkoły, to jest to
realizowane poprzez uczniowskie kluby sportowe oraz inne stowarzyszenia. Za takie

działania trzeba zapłacić. Możemy popracować, jako komisja, by uaktywnić w tym zakresie
nasze szkoły.
Przewodniczący obrad Andrzej Koc powiedział, że temat wypoczynku letniego będzie
omawiany przez komisję w najbliższym czasie.
Przewodniczący obrad Koc powiedział, że do Komisji Oświaty i Kultury zostało
skierowane pismo Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych odnośnie powstania Funduszu
Filmowego – w załączeniu do protokółu. Zachęca członków obu komisji, by zapoznali się
szczegółowo z tym pismem.
W związku z wyczerpaniem porządku, Przewodniczący obrad Andrzej Koc podziękował
wszystkim za udział i zamknął posiedzenie obu komisji o godz. 14.00.
Na tym posiedzenie i protokół zakończono.
Protokółowała:
Małgorzata Stachowiak

Przewodniczący obrad:
Andrzej Koc

