Protokół Nr 30.17
ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu
Ełckiego oraz Komisji Oświaty i Kultury Rady Miasta Ełku, które odbyło się
w dniu 5 kwietnia 2017 roku w godzinach 1400– 1455
Członkowie połączonych komisji w głosowaniu jawnym; jednogłośnie - 15 głosami „za” na
Przewodniczącego obrad wybrali Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu
i Turystyki Rady Powiatu Ełckiego Antoniego Polkowskiego.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Rady Powiatu Ełckiego w/g załączonej listy obecności; na 11 członków Komisji w
posiedzeniu uczestniczyło 8 oraz członkowie Komisji Oświaty i Kultury Rady Miasta Ełku
wg załączonej listy obecności; na 13 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyło 12.
W związku z tym obrady obu Komisji i podejmowane decyzje były prawomocne.
W posiedzeniu obu Komisji nie uczestniczyli radni: Nikodem Kemicer. Krzysztof Piłat,
Anna Kossakowska (szkolenie), Ryszard Skawiński (szkolenie).
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
Prezydent Miasta Ełku – Tomasz Andrukiewicz,
Starosta Ełcki – Marek Chojnowski,
Przewodniczący Rady Miasta – Dariusz Wasilewski,
Z-ca Prezydenta Miasta – Artur Urbański,
Wicestarosta Anna Iwaszko,
Etatowy Członek Zarządu Powiatu – Bożenna Puławska,
• Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta – Stanisław Zalewski,
• Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego – Mariola Raczyńska,
• Radca prawny Urzędu Miasta – Zofia Pietkiewicz.
Z zaproszonych gości na posiedzenie przybyli: Prezes ZNP Alicja Hawrus, oraz
Przewodniczący MOZPO NSZZ „Solidarność” Dariusz Maciorowski.
•

•
•
•
•
•

Pkt.1 Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący obrad Antoni Polkowski po stwierdzeniu quorum pozwalającego na
podejmowanie prawomocnych decyzji 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, 15 głosami „za”
przyjęły porządek posiedzenia:
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Zmiany strukturalne szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest
Miasto Ełk i Powiat Ełcki w świetle zmieniającego się prawa oświatowego - wspólne
posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Rady Miasta Ełku i Komisji Edukacji, Kultury, Sportu
i Turystyki Rady Powiatu Ełckiego.
4. Sprawy różne.
Pkt. 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
Przewodniczący obrad Antoni Polkowski poinformował radnych, że protokóły obu
Komisji były do wglądu w Biurze Rady Miasta i Biurze Rady Powiatu; czy są uwagi?
Członkowie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Ełckiego nie
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zgłosili uwag i jednogłośnie, w głosowaniu jawnym 8 głosami „za” przyjęli protokół nr
27.2017 z dnia 27 marca 2017 r. z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Członkowie Komisji Oświaty i Kultury Rady Miasta Ełku nie zgłosili uwag
i jednogłośnie, w głosowaniu jawnym 11 głosami „za” przyjęli protokół nr 29.17 z dnia
22 marca 2017 roku z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Pkt 3. Zmiany strukturalne szkół i placówek oświatowych dla których organem
prowadzącym jest Miasto Ełk i Powiat Ełcki w świetle zmieniającego się prawa
oświatowego - wspólne posiedzenie z Komisją Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Rady Powiatu Ełckiego.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Ełckiego
Antoni Polkowski powiedział na wstępie, że intencją wspólnego posiedzenia jest wdrożenie
nowego prawa oświatowego i związanych z tym zmian, jakie mogą powstać w zatrudnieniu
kadry pedagogicznej.
Prezydent Miasta Ełku Tomasz Andrukiewicz - reforma edukacji wprowadza nową
strukturę szkół. Rada Miasta Ełku podjęła uchwałę 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.
Nowa sieć szkół była opiniowana przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, który
wydał pozytywną opinię oraz przez Związki Zawodowe, które nie wniosły zastrzeżeń
i zaopiniowały pozytywnie.
Przekształceniu ulega Gimnazjum nr 2 w Szkołę Podstawową nr 1 przy ulicy Koszykowej
oraz następuje połączenie dotychczas działających gimnazjów z podstawówkami działającymi
w tych samych budynkach. Stworzenie nowej sieci zostało wymuszone przez reformę
edukacji, która zakłada likwidację gimnazjów i powrót do szkół 8-letnich.
Jeśli chodzi o nauczycieli i miejsca pracy, będziemy podejmowali działania, by pracownicy
nie stracili na tych zmianach. Przede wszystkim chodzi o komfort nauczania dzieci
i zapewnienia opieki. Prowadzimy rozmowy, by jak najlepiej wszystkie niezbędne zmiany
wdrożyć. Mamy już pewne uzgodnienia dotyczące siatki godzin, na podstawie której będą
pewne wytyczne dotyczące zatrudnienia. Ogólnie nie wygląda to źle. Docelowo chcielibyśmy,
by dzieci uczyły się w systemie jednozmianowym we wszystkich szkołach. Przy ustalaniu
ilości oddziałów na każdym z poziomów szkolnych posłużyliśmy się demografią. Ogółem
mamy 169 oddziałów szkolnych. Jeśli chodzi o finanse, z budżetu miasta dokładamy do
oświaty około 20 mln zł.
Należy wspomnieć również o pierwszym etapie naboru do przedszkoli miejskich. W roku
szkolnym 2017/2018 - od dnia 1 września 2017, zadania gminy zostały rozszerzone wobec
dzieci 3 – letnich, które nabywają uprawnienie do edukacji przedszkolnej. Obecnie zabrakło
miejsc w przedszkolach dla 250 dzieci. Czynimy starania utworzenia 8 dodatkowych grup
przedszkolnych. Koszt jednej grupy, to około 170 tys. zł.
Od roku 2019, ponieważ do tego czasu ostatnie roczniki uczniów ukończą wygaszane
gimnazja zacznie przybywać uczniów w szkołach średnich prowadzonych przez Powiat Ełcki.
Pozostałe szczegóły omówi Z-ca Prezydenta Artur Urbański.
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – w kontekście tego, co niesie reforma, chcemy
zapobiegać jej negatywnym skutkom. Zaczęliśmy na nowo liczyć dzieci i pojemność naszych
szkół. Proponowane zmiany docelowo mają doprowadzić do jednozmianowości we
wszystkich szkołach. W konsekwencji uczniowie kończyliby zajęcia szkolne około godziny
15.30. Dzienny czas pracy we wszystkich szkołach byłby zbliżony. Ale nie będzie to tak od
razu. Jesteśmy już po przyjęciu uchwały ustalającej nowe obwody szkolne. Teraz chcemy
zapewnić dalszą pracę nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi.
Odbyliśmy trzy spotkania w naszych szkołach i jest nadzieja, że w tym roku szkolnym
i przyszłym powinna być zapewniona praca dla nauczycieli. Będzie duża ilość godzin dla
nauczycieli „przedmiotowców”. Tym przełomowy rokiem będzie rok 2019, gdy pojawią się
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dwa roczniki do szkół średnich. Tu niezbędna będzie współpraca ze Starostwem. Uważamy,
że możemy zapewnić pracę nauczycielom na 6-7 lat pod pewnymi warunkami:
- nie będziemy przedłużali umowy nauczycielom zatrudnionym na czas określony, oczywiście
mając na uwadze, że jest to potencjał, który pojawiających się później potrzebach będziemy
chcieli wykorzystać,
- oczekujemy, że w arkuszach organizacyjnych będzie się pojawiało pensum18 godzin zajęć
tygodniowo dla nauczycieli,
- klasy VII przeznaczylibyśmy do zagospodarowania przez nauczycieli gimnazjum,
- administracja i obsługa – część osób na pewno zostanie zagospodarowanych. Mamy rok, by
to wszystko poukładać.
Dostosowanie ośmioklasowych szkół podstawowych wymaga w szczególności
zorganizowania i wyposażenia pracowni przedmiotowych. Potrzebujemy takich 4-5 pracowni
przedmiotowych.
Chcemy również usprawnić komunikację MZK i dostosować rozkłady jazdy. Chodzi
szczególnie o dzieci z obwodów szkolnych SP nr 9, czy SP nr 7. Pewnym rozwiązaniem
byłoby np. wykorzystanie pomysłu z konferencji , gdzie był pomysł warning bass –
autobusów, które by kursowały na osiedlach a jednocześnie dzieci grupowo doprowadzane
byłyby do danej szkoły.
Starosta Marek Chojnowski – zgodnie z nową reformą oświaty wracają 4-letnie licea
ogólnokształcące, 5-letnie technika i 3 letnie szkoły branżowe. Zmiany rozpoczynają się od
roku szkolnego 2017/2018. Rada Powiatu Ełckiego podjęła uchwałę w sprawie dostosowania
sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego
ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na
obszarze Powiatu Ełckiego. W zasadzie przez dwa lata w tej sieci nic się nie zmienia.
Natomiast problemem staje się ilość 770 uczniów, którzy kończą gimnazja, jest ich
zdecydowanie mniej. Będzie to łącznie mniej o 300 uczniów. Będą zatem musiały iść pewne
ograniczenia w etatach nauczycielskich, niektórzy nie będą mieli całych 18 godzin
tygodniowo. Za rok nie będzie lepiej, bo tych uczniów będzie około 830-840. Jest to dla nas
pewien problem organizacyjny. Dzięki dobrej współpracy z panem Prezydentem liczymy na
to, że nasi nauczyciele uzupełnią brakujące pensum godzin w szkołach podstawowych i
gimnazjach.
Przy okazji likwidacji ZS nr 3 daliśmy swoim nauczycielom propozycję przejścia na
emeryturę, dla tych już uprawnionych (obecnie ok.100 osób), że zostaną wypłacone odprawy
6. miesięczne oraz prawo zatrudnienia przez następne 3 lata, co najmniej na ½ etatu w
naszych placówkach, ale nikt na to się nie zdecydował.
Za dwa lata możemy mieć pewien problem z większą ilością młodzieży, która będzie chciała
kontynuować naukę w szkołach średnich, chodzi zwłaszcza o te pierwszego wyboru.
Nasze budynki szkolne są wykorzystane w tej chwili w około 60% a za dwa lata, przy
zwiększonej ilości młodzieży, będzie to trudne rozwiązanie organizacyjne.
Prowadzący obrady A. Polkowski otworzył dyskusję:
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – w przypadku zwiększonych roczników
młodzieży za 2. lata, na pewno zabraknie miejsc w szkołach średnich, zwłaszcza tych,
pierwszego wyboru. Czy zatem Starostwo planuje wydłużyć pracę swoich szkół, by
zwiększyć możliwości kształcenia i szanse młodzieży uczenia się w wybranej szkole.
Starosta Marek Chojnowski – jesteśmy w stanie tą młodzież zagospodarować. Obecnie
większość zajęć kończy się o godzinie 13.20 i nic nie stoi na przeszkodzie, by w miarę
potrzeb przedłużyć naukę. Sumaryczna liczba dzieci jest taka sama, natomiast problem w
tym, że młodzież nie chce wybierać kształcenia zawodowego. Dlatego ważne jest
prowadzenie właściwego doradztwa zawodowego już na poziomie szkoły podstawowej i
gimnazjum.
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Zorganizowanie dodatkowych 10 oddziałów w naszych szkołach nie powinno stanowić
problemu. Przez trzy lata może być trochę kłopotów organizacyjnych, ale jest to wszystko do
ogarnięcia.
Radny Tomasz Przekop – był zamiar opracowania wspólnej bazy nauczycieli szkół
miejskich i powiatowych, nie doszło to do skutku. Taka baza pokazałaby nam, jaki posiadamy
potencjał i jaki jest przepływ kadry. Może byłaby możliwość wejścia młodych i ambitnych
nauczycieli w ten system nauczania.
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – wspólnej bazy nie ma . Miasto ma własną bazę
pod swoje potrzeby. Natomiast bardziej istotna jest współpraca z Powiatem.
Starosta Marek Chojnowski – Starostwo również swoją bazę posiada. Z przyczyn
formalno - prawnych nie możemy stworzyć wspólnej bazy, ponieważ obowiązuje ochrona
danych osobowych. Natomiast rozmawiamy na bieżąco, gdy są takie potrzeby.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący obrad Antoni Polkowski
podsumowując – ta współpraca między Starostą i władzami Miasta układa się dobrze i myśli,
iż będzie ona nadal trwała.
Pkt. 4. Sprawy różne.
W tym punkcie nie wniesiono dodatkowych tematów pod obrady komisji.
W związku z wyczerpaniem porządku, Przewodniczący obrad Antoni Polkowski podziękował
wszystkim za udział i zamknął wspólne posiedzenie komisji.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowały:
Grażyna Krupska

Przewodniczący obrad:
Antoni Polkowski

Małgorzata Stachowiak
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