Protokół nr 31.17
z posiedzenia Komisji Oświaty i Kultury Rady Miasta Ełku,
które odbyło się w dniu 19 kwietnia 2017 roku w godzinach 1230– 1330
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 Komisji
i podejmowane decyzje są prawomocne.
W posiedzeniu Komisji nie uczestniczył radny Michał Tyszkiewicz.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
Z-ca Prezydenta Miasta – Artur Urbański,
• Skarbnik Miasta – Jarosław Wróbel,
• Naczelnik Wydziału Edukacji – Stanisław Zalewski,
• Pracownik Wydziału Promocji, Sportu i Kultury – Magdalena Łuba,
• Pełnomocnik Prezydenta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi - Maciej
Juchniewicz,
• Inspektor do spraw BHP w szkołach - Grażyna Radecka,
• Prezes UKS „Konieczki” - Andrzej Zdanowski,
• 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. Przewodnicząca Ewa Awramik poinformowała, że
z powodu egzaminów gimnazjalnych dwoje radnych: Joanna Porucznik i Tomasz Przekop,
spóźni się na obrady komisji. Zasiadają oni bowiem w komisji egzaminacyjnej.
Następnie Przewodnicząca Ewa Awramik zawnioskowała o wprowadzenie do porządku
obrad punktu – jako pkt. 3. Opinia Komisji do wniosku 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 wniosku na realizację zadania publicznego miasta Ełku w ramach
inicjatywy lokalnej.
4. Informacja Wydziału Edukacji dotycząca zadań i spraw podejmowanych przez Wydział raz na kwartał.
5. Bezpieczeństwo w placówkach oświatowych (procedury, infrastruktura techniczna).
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 25 kwietnia 2017 r.
i dotyczących prac Komisji.
7. 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 30.17 z dnia 5 kwietnia 2017 roku z ostatniego posiedzenia Komisji.

Pkt. 3. Opinia Komisji do wniosku na realizację zadania publicznego miasta Ełku w
ramach inicjatywy lokalnej.
Prezes UKS „Konieczki” Andrzej Zdanowski omówił wniosek Uczniowskiego Klubu
Sportowego „KONIECZKI” (wniosek w załączeniu do protokółu) - celem naszego projektu
jest zorganizowanie przestrzeni, gdzie usytuowane będą urządzenia do nauki na świeżym
powietrzu, powstanie możliwość prowadzenia lekcji z wykorzystaniem roślin oraz możliwość
rekreacji. Projekt zostanie zrealizowany na posesji należącej do Szkoły Podstawowej nr 9 na
osiedlu Konieczki. Powstanie zielonej klasy będzie znaczącym uzupełnieniem infrastruktury
edukacyjnej i rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży zamieszkującej osiedle Konieczki. W tym
roku szkolnym Szkoła obchodzi 25 – lecie powstania. Zielona klasa byłaby wspaniałym
prezentem z okazji tego jubileuszu. Ponadto ta oferta edukacyjna jest wzbogacona również
o ogródek edukacyjnych umożliwiający uczniom uprawę warzyw i naukę np. przyrody czy
nauczania początkowego na łonie natury. Będą również nasadzenia drzewek iglastych
i liściastych.
Wszystkie kupowane urządzenia muszą mieć atest, stąd też jest to kwota 33 tys zł.
Przewodnicząca Komisji Ewa Awramik poddała wniosek pod głosowanie.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 10 głosami „za” - jednogłośnie zaopiniowali
pozytywnie wniosek Uczniowskiego Klubu Sportowego „KONIECZKI” na realizację zadania
publicznego miasta Ełku z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot
i społeczności lokalnych oraz kultury i sztuki pt.: „Zielona klasa przy Szkole Podstawowej
nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku”, w ramach inicjatywy lokalnej.
Prezes UKS „Konieczki” Andrzej Zdanowski powiedział, że na ręce Przewodniczącej
Komisji złoży zaproszenie dla wszystkich członków komisji na pokazową lekcję w „Zielonej
klasie”.
Pkt. 4. Informacja Wydziału Edukacji dotycząca zadań i spraw podejmowanych przez
Wydział - raz na kwartał.
Naczelnik Wydziału Edukacji Stanisław Zalewski omówił informację z zakresu zadań
i spraw podejmowanych przez Wydział Edukacji za I kwartał bieżącego roku – informacja w
załączeniu do protokółu.
Radny Robert Klimowicz zwrócił się z pytaniem – czy na os. Konieczki (przy sklepie
Lewiatan) jest jakieś zgłoszenie dotyczące utworzenia niepublicznej placówki oświatowej?
Naczelnik Wydziału Edukacji Stanisław Zalewski – przygotowuje się jedno przedszkole
niepubliczne, ale na obszarze między ulicami: Kochanowskiego i Kilińskiego. Inne
informacja do nas nie trafiły.
Komisja zapoznała się z informacją, nie wniesiono uwag.
Pkt. 5. Bezpieczeństwo w placówkach oświatowych (procedury, infrastruktura
techniczna.
Inspektor do spraw BHP w szkołach Grażyna Radecka powiedziała na wstępie, że
zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi kontrola obiektów należących do szkoły
pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z nich musi być
przeprowadzona co najmniej raz w roku. Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i
higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
Dyrektor placówki: musi zaplanować przynajmniej jedną kontrolę w roku, musi w ramach
kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów
szkolnych uwzględnić bezpieczne i higieniczne warunki nauki, musi określić kierunki
poprawy bezpiecznych i higienicznych warunków w szkole.

Do końca marca każdego roku jest dokonywany przegląd placów zabaw i „Orlików”.
Wszystkie usterki muszą zostać usunięte. Również wykonywane remonty trzeba odebrać
i sporządzić protokół odbioru.
Następnie Inspektor do spraw BHP w szkołach Grażyna Radecka omówiła przepisy
dotyczące okresowego szkolenia pracowników, badań okresowych.
Wywiązała się dyskusja.
Radny Nikodem Kemicer – jak wygląda spraw szkoleń z zakresu pierwszej pomocy
nauczycieli i dyrektorów szkół? Czy planowany jest zakup takiego urządzenia jak
defibrylator do szkół?
Inspektor do spraw BHP w szkołach Grażyna Radecka – przeszkolenie maja przede
wszystkim nauczyciele wychowania fizycznego.
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański dodał, że we wszystkich szkołach miejskich
funkcjonuje w czasie zajęć szkolnych gabinet pielęgniarski.
Komisja zapoznała się z informacją, nie wniesiono uwag.
Pkt 6. Opinia Komisji do projektów uchwał:
1) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2017-2027, który obejmuje zmiany:
W załączniku nr 1 zmiany w roku 2017, w tym:
1. Zmniejsza się dochody bieżące budżetu 2017 r. o kwotę 434 499 zł (zmniejsza się
dochody w oświacie o kwotę 450 000 zł dział 801 – różnica miedzy zaplanowanymi
dochodami własnymi, a przyznanymi dotacjami na realizację zadań oświatowych,
zwiększenie dochodów na pomoc społeczną o kwotę 13 633 zł (dział 852 rozdział 85219
i wspieranie rodziny – dział 855 rozdział 85504 o kwotę 1 868 zł);
2. Zmniejsza się wydatki budżetu 2017 r. o kwotę 249 364 zł, w tym:
a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 281 364 zł (zmniejsza się: wydatki na oświatę
i wychowanie – dział 801 o kwotę 464 000 zł – energia, usługi remontowe, dotacja na zadania
przedszkole i dla organizacji pozarządowych, zwiększa się: wydatki Urzędu Miasta o kwotę
57 135 zł – opłaty i koszty postępowania sądowego, dotacje dla organizacji pozarządowych
- 70 000 zł, dotację podmiotową dla ECK – dział 921 - 40 000 zł, wydatki MOPS – dział 852
i 855 o kwotę 15 501 zł, ),
b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 32 000 zł (zakupy inwestycyjne w SP nr 3
– zmywarka - dział 801 rozdział 80148 – 14 000 zł, dotacja na zadania inwestycyjne w ECK
w Ełku 18 000 zł – dział 921 rozdział 92113),
5. Zwiększa się przychody budżetu 2017 o kwotę 185 135 zł z tytułu wolnych środków,
Deficyt budżetu 2017 r. wyniesie 17 047 872 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):
I) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Biuro Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi:
Zwiększenie wydatków na dotacje dla organizacji pozarządowych o kwotę 70 000 zł,
na otwarte konkursy ofert, w których nabór trwa i w których jest zwiększone zapotrzebowanie
na realizację zadań samorządu miasta Ełku, w tym:
1. Oświata i wychowanie (Dział: 801, Rozdział: 80195, Paragraf: 2360) – zwiększenie
o kwotę 10 000 zł.
2. Ochrona i promocja zdrowia (Dział: 851, Rozdział: 85195, Paragraf: 2360) – zwiększenie
o kwotę 20 000 zł.
3. Polityka społeczna – promesa wkładu własnego (Dział: 853, Rozdział: 85395, Paragraf:
2360) – zwiększenie o kwotę 10 000 zł.
4. Kultura fizyczna i sport (Dział: 926, Rozdział: 92695, Paragraf: 2360) – zwiększenie
o kwotę 30 000 zł.
Wydatki sfinansowane z wolnych środków.

5. Przesunięcie środków budżetowych na realizację zadania „Ełk – Miasto Bezpiecznego
Wypoczynku” - inicjatywa lokalna mieszkańców złożona przez Fundację Ratujmy Życie
– wykonanie dokumentacji projektowej oraz pomostu i wiaty do grilla z działu 900; Rozdział:
90095; par. 6050 do działu 926, Rozdział 92695, par. 6050.
II) w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział
Edukacji:
1. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę ogółem 450.000 zł,
w tym:
- z tytułu otrzymania niższej kwoty dotacji na zadania przedszkolne w 2017 roku. Dotacja na
zadania przedszkolne nie obejmuje dzieci 6. letnich, na które Gminy otrzymały zwiększoną
subwencję oświatową. Zmniejszenie po stronie wydatków budżetowych obejmuje rozdział
80195 – pozostała działalność oświaty z paragrafu 2540 – dotacje podmiotowe dla
niepublicznych jednostek systemu oświaty, i z rozdziału 80101 – szkoły podstawowe
z paragrafu 4260 – zakup energii.
Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 zwiększa się plan wydatków w rozdziale
80148 na zakupy inwestycyjne. Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80195
– pozostała działalność oświaty na zakup usług remontowych. Szkoła planuje zakup zmywarki
do stołówki szkolnej. Posiadana zmywarka zakupiona była w 2007 roku. Posiłków szkoła
wydaje z roku na rok więcej, zmywarka ulega ciągłym awariom, jest problem z wymianą części
zamiennych. Państwowa Inspekcja Sanitarno–Epidemiologiczna ma zastrzeżenia co do
czystości naczyń. Zakup nowej zmywarki pozwoli rozwiązać problem niedomytych naczyń
oraz wyeliminuje wydawanie środków na remonty i naprawy starej zmywarki.
IV) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Promocji,
Sportu i Kultury:
1. Zwiększa się dotację podmiotową dla Ełckiego Centrum Kultury o kwotę 40 000 zł (dział
921 rozdział 92113 § 2480) na:
- renowację zniszczonych mebli w Szkole Artystycznej (10 000 zł),
- naprawę instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku Szkoły Artystycznej (30 000 zł).
2. Zwiększa się dotację celową dla Ełckiego Centrum Kultury (dział 921 rozdział 92113
§ 6220) w kwocie 18 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do projektu
„Modernizacja pomieszczeń i wyposażenia Kina ECK”. W ramach projektu zostaną
wyremontowane pomieszczenia projektorni, zakupione meble, odtwarzacz Blu- Ray i laptop
z drukarką. Łączna wartość projektu wynosi 58.000 zł, w tym 18.000 zł to wkład własny,
40.000 zł to dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
Środki w kwocie 58.000 zł pochodzą z wolnych środków.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 11 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 11 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; 11 głosami „za” - jednomyślnie
zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2017
rok.
3) W tym punkcie komisja nie opiniowała innych projektów uchwał z porządku sesji Rady
Miasta Ełku zaplanowanej na dzień 25 kwietnia 2017 r.
Pkt. 7. Sprawy różne i wolne wnioski
Radny Piotr Karpienia zaapelował, aby przed rozpoczęciem obrad każdej z komisji
wyciszyć telefony komórkowe. Może taką informację należałoby umieścić w zawiadomieniu
o posiedzeniu komisji.
Przewodnicząca Komisji Ewa Awramik – może wystarczy przed rozpoczęciem obrad
przypomnieć członkom komisji by wyciszyli swoje telefony, to kwestia odpowiedniej kultury.
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański powiedział, że na do przekazania kilka informacji:

- uruchamiamy w tym roku dodatkowych 10 oddziałów przedszkolnych,
- jesteśmy też obecnie na etapie liczenia kosztów związanych z reformą oświaty, złożone
zostały wnioski na pracowanie przedmiotowe w naszych szkołach (3-4 pracowni w każdej ze
szkół),
- arkusze organizacyjne mają zostać złożone do 20 kwietnia br., wcześniej wymagają one
opinii Związków Zawodowych.
Wywiązała się dyskusja.
Radny Robert Klimowicz – uruchomione zostaną dodatkowe oddziały przedszkolne w
Szkole Podstawowej nr 9, czy zatem planowany jest remont tarasu?
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – zagospodarowanie tego tarasu dałoby ładną sale,
ale są do spore koszty. Chcemy pozyskać środki zewnętrzne. Ponadto trzeba jeszcze
dobudować dodatkową klatkę schodową zgodnie z wymogami p.poż. Wcześniej muszą być
wykonane prace termomodernizacyjne również tego budynku przedszkolnego.
Radny Nikodem Kemicer przypomniał temat uregulowania używania telefonów
komórkowych w szkołach.
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – zrobiony został sondaż w szkołach i wygląda to
różnie. Zastanawiamy się nad rozwiązaniem, które zostało by wprowadzone od w następnym
roku szkolnych 2017/2018. Planujemy spotkanie dyrektorów szkół z rekomendowaną osobą
od uzależnień behawioralnych.
Radny Nikodem Kemicer – rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 na os. jeziorna cały
czas apelują o dobudowanie dodatkowego piętra do budynku szkoły.
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – temat się dopiero rozpoczął, jeśli chodzi o
poprawę warunków pracy i nauczania w tej szkole .Wpłynęło pismo od rodziców informujące
o potrzebach. Są rozwiązania, które zmierzają do rozbudowy szkoły. W tym roku zamierzamy
zrobić analizę strony technicznej, czy konstrukcja budynku szkoły wytrzyma taką dobudowę.
Można by uzyskać dodatkowych 10 sal dydaktycznych. Do końca tego roku będziemy znali
odpowiedź, jak technicznie i kosztowo, by to wyglądało.
Jeśli chodzi o dowozy dzieci do szkoły – MZK przedłoży nam propozycję rozwiązania.
Myślimy o dodatkowej linii autobusowej, lub zmianach w trasie jednej z linii autobusowych.
Myślimy też o rozwiązaniach zdrowotnych, by dzieci dochodziły do szkoły przynajmniej 20
minut dziennie.
Radny Tomasz Przekop – 10 maja br. odbędzie się konkurs wyłaniający m.in. nowego
dyrektora Szkoły Sportowej. Dobrze byłoby nowego dyrektora zaprosić na posiedzenie
komisji.
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – nie wcześniej jednak niż w sierpniu.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca Komisji Ewa Awramik
podziękowała wszystkim za udział i zamknęła posiedzenie Komisji o godz. 13.30.
Na tym posiedzenie i protokół zakończono.
Protokółowała:
Małgorzata Stachowiak

Przewodnicząca Komisji:
Ewa Awramik

