Protokół nr 34.17
ze wspólnego posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miasta Ełku
oraz Komisji Oświaty i Kultury Rady Miasta Ełku, które odbyło się
w dniu 21 czerwca 2017 roku w godzinach 1230– 1325
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:
• 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,
• Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds organizacji pozarządowych – Maciej Juchniewicz,
• Radca prawny Urzędu Miasta – Zbigniew Rachwalski.
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. Struktura organizacyjna szkół i przedszkoli na rok szkolny 2017/2018.
4. Organizacja wypoczynku letniego dzieci w szkołach i w mieście.
5. Sprawozdanie z realizacji „Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w roku 2016”.
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 27 czerwca 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 30.17 z dnia 25 maja 2017 roku z ostatniego posiedzenia
Komisji.

Członkowie Komisji Oświaty i Kultury nie zgłosili uwag i jednomyślnie – poprzez
aklamację przyjęli protokół nr 32.17 z dnia 24 maja 2017 oraz protokół nr 33.17 z dnia 30
maja 2017 roku - z dwóch poprzednich posiedzeń Komisji.
Pkt 3. Struktura organizacyjna szkół i przedszkoli na rok szkolny 2017/2018.
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił informacje dotyczącą organizacji roku
szkolnego 2017/2018 w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach – w załączeniu
do protokółu. Od nowego roku szkolnego, w związku z reforma oświaty przybywa nam jedna
szkoła podstawowa i ubywa jedno gimnazjum. Zamknęliśmy pewien etap organizacyjny i
również ten, związany z zatrudnieniem nauczycieli. Nikt z nauczycieli obecnie pracujących
na stałych etatach nie straci pracy przez ten rok.
Obecnie do załatwienia mamy jeszcze kwestie organizacyjne związane z przygotowaniem
budynków do nowej struktury szkół. Prowadzone są niezbędne remonty, m.in.:
- wykonanie remontu pomieszczeń, który jest niezbędny do przygotowania przedszkola na
przyjęcie 2 nowych grup od 1 września 2017 roku,
- Gimnazjum nr 2 - wyposażenie stołówki szkolnej, która jest przygotowywana pod potrzeby
szkolne,
- Gimnazjum nr 3 - wykonanie remontu stołówki szkolnej oraz jej wyposażenie. Szkoła od
września będzie obsługiwała dodatkowo oddziały przedszkolne.
Wywiązała się dyskusja.
Radny Tomasz Przekop – nauczyciele stażyści. Z iloma nie zostanie przedłużona lub
nawiązana umowa o pracę?
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – arkusze organizacyjne szkół nie są jeszcze
ostateczne. Na koniec lipca br powinno być już wiadomo, jak będzie wyglądało zatrudnienie
w przypadku stażystów.
Radny Tomasz Przekop – prośba zatem o przedłożenie takiej informacji.
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – za dwa lata odejdzie od 2019 roku jeden
poziom szkół miejskich przejdzie pod samorząd powiatowy. Dlatego też już teraz nauczyciele
– przedmiotowcy powinni pomyśleć o formie dokształcenia się, gdyż może pojawić się
problem z zatrudnieniem. Jest tez pewna nadzieja w obniżeniu wieku emerytalnego.
Naczelnik Wydziału Edukacji Stanisław Zalewski dodał, że Wydział przygotował dane
statystyczne na obecną chwilę. W czasie wakacji pewne dane ilościowe moją jeszcze ulec
zmianie.
Pkt 4. Organizacja wypoczynku letniego dzieci w szkołach i w mieście.
Naczelnik Wydziału Edukacji Stanisław Zalewski powiedział, że w odniesieniu do szkół,
szkoła jest jednym z wielu organizatorów wypoczynku letniego. Szczegóły w informacji
przedłożonej przez Wydział Edukacji – w załączeniu do protokółu.
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański dodał, że również Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji przedłożył informację dotyczącą organizacji wypoczynku letniego dzieci w okresie
wakacji – w załączeniu do protokółu.
Członkowie Komisji zapoznali się z przedłożonymi informacjami – nie wniesiono uwag.
Pkt 5. Sprawozdanie z realizacji „Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta
Ełku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w roku 2016”.
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds organizacji pozarządowych Maciej Juchniewicz
powiedział, że jak co roku zostało przedłożone zostało sprawozdanie z realizacji „Ełckiego
Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016”.
Radny Nikodem Kemicer zwrócił się z prośba – wnioskiem o przedłożenie sprawozdania z
rozliczenia inicjatyw lokalnych, które były realizowane w 2016 roku.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bogusław Wisowaty dodał, że należy również takie
sprawozdanie przedłożyć za rok 2015 – dla porównania.

Radny Nikodem Kemicer – zatem oczekujemy na sprawozdanie z realizacji inicjatyw
lokalnych w roku 2015 i 2016 z podaniem, czy zostały osiągnięte zakładane cele we wniosku,
w jakim stopniu. Pozwoli to nam, radnym znaleźć niedociągnięcia i wyciągnąć wnioski, by tą
procedurę dofinansowania inicjatyw lokalnych dopracować. Jednym z ważniejszych kryteriów
powinna być ogólnodostępność danej inicjatywy lokalnej.
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański zwrócił się do o przygotowanie takiego zbiorczego
zestawienia inicjatyw lokalnych za okres 2015 i 2016 roku w formie prezentacji
multimedialnej.
Radny Nikodem Kemicer powiedział, ze warto byłoby się zastanowić nad umieszczaniem
informacji, kto jest wykonawcą danej inicjatywy lokalnej po jej realizacji. Można byłoby to
również przenieść na inwestycje miejskie (do rozważenia).
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 latach 2017, 2018, 2019, w tym:
1. Zmniejsza się dochody budżetowe 2017 roku o kwotę 3 553 272 zł, w tym:
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 271 728 zł (wpływy z zajęcia komorniczego
kosztów zastępstwa procesowego w Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku 2 400 zł
(dział 730 rozdział 73006, wpływy z darowizny Diecezji Ełckiej – 15 000 zł – dział 750
rozdział 75023, dotacja za zadania własne z zakresu pomocy społecznej – 254 328 zł – dział
852 rozdział 85230);
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 3 825 000 zł (środki na zadanie inwestycyjne
realizowane z udziałem środków pochodzących z UE – dział 600 rozdział 60016);
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe 2017 roku o kwotę 3 135 772 zł, w tym:
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 244 028 zł (wydatki Parku Naukowo
– Technologicznego w Ełku o kwotę 2 400 zł – dział 730 rozdział 73006, wpłatę na fundusz
Policji – służby ponadnormatywne – 12 000 zł – dział 754 rozdział 75405, dotacje
podmiotową dla ECK w Ełku – 59 500 zł – dział 921 rozdział 92113, program dożywiania
– MOPS w Ełku – 29 328 zł – dział 852 rozdział 85230, wydatki bieżące oświaty – dział 801
– 100 800 zł, dotacje dla organizacji pozarządowych – dotacje na zadania miasta w zakresu
kultury i dziedzictwa narodowego – 15 000 zł – dział 921 rozdział 92195 oraz z zakresu
kultury fizycznej i sportu – 25 000 zł – dział 926 rozdział 92695),
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 3 379 800 zł (zmniejszenie wydatków
inwestycyjnych na projekt: „Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu
poprawy transportu publicznego w mieście Ełk” o kwotę 4 500 000 zł – dział 600 rozdział
60016, zwiększenie wydatków inwestycyjne na zadania: „Rozwój turystyki opartej
o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Ełku i Kowna” o kwotę
530 273 zł - dział 630 rozdział 63095, „Budowa ulicy św. M.M. Kolbego” o kwotę
129 727 zł - dział 600, rozdział 60016, „Rozbudowa budynku Gimnazjum nr 2 o klatkę
schodową” o kwotę 15 000 zł – dział 801 rozdział 80110, wpłatę na fundusz Policji,
wydatki majątkowe 71 000 zł – dział 754 rozdział 75405, „Rozwój transgranicznych
inicjatyw społecznych” – modernizacja MOPS w Ełku – 225 000 zł – dział 853 rozdział
85395, wydatki na wyposażenie stołówek szkolnych i wykonanie sieci teletechnicznej –
wydatki majątkowe oświaty – 99 200 zł – dział 801, dotacja celowa na wydatki majątkowe
dla Państwowej Straży Pożarnej w Ełku – 50 000 zł – dział 754 rozdział 75495).
3. W związku z realizacja projektu: „Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5
w celu poprawy transportu publicznego w mieście Ełk” i „Rozwój zrównoważonego
transportu publicznego w Mieście Ełk":
- zmniejsza się dochody majątkowe w 2018 roku o kwotę 3 414 452 zł (środki z UE),

- zmniejsza się wydatki majątkowe w 2018 r. o kwotę 3 916 596 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe w 2019 r. o kwotę 11 997 515 zł (środki z UE),
- zwiększa się wydatki majątkowe w 2019 r. o kwotę 14 114 724 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe w 2020 r. o kwotę 6 630 000 zł (środki z UE),
- zwiększa się wydatki majątkowe w 2020 r. o kwotę 7 7800 000 zł.
4. Zwiększa się przychody budżetu 2017 o kwotę 417 500 zł z tytułu wolnych środków,
Deficyt budżetu 2017 r. wyniesie 17 821 582 zł.
II. W załączniku nr 2 zmiany w roku 2017 - 2020 dotyczą zmian kwot na
przedsięwzięcia:
- „Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego
w mieście Ełk” oraz „Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne
transgranicznych miast Ełku i Kowna” realizowanego w latach 2017-2019 (2017 –
zmniejszenie wydatków o kwotę 4 500 000 zł, w 2018 r. zmniejszenie o kwotę 5 916 596 zł,
w 2019 r. zwiększenie wydatków o kwotę 4 314 724 zł), dofinansowanego w 85%),
- "Szansa dla Każdego" - wymiana doświadczeń w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach
edukacyjnych (w roku 2017 – zwiększenie wydatków o kwotę 1 655 zł),
- „Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych” realizowany w ramach Programu
Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska. (w roku 2017 – zwiększenie wydatków własnych
o kwotę 225 000 zł),
oraz
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia realizowanego w latach 2018 - 2020 pn. „Rozwój
zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Ełk" o łącznej wartości 19 600 000 zł
(2018 r. – 2 000 000 zł, 2019 r. – 9 800 000 zł, 2020 r. – 7 800 000 zł).
Zadanie polegać będzie na zakupie 6 autobusów hybrydowych, zakupie i montażu 30 wiat
przystankowych wraz z montażem 15 elektronicznych tablic informacji pasażerów, montażu
sygnalizacji świetlnej 10 skrzyżowań oraz modernizacji oświetlenia polegającej na wymianie
opraw lamp z sodowych i rtęciowych na LED. Gmina Miasto Ełk w lipcu 2017 roku
aplikować będzie o dofinansowanie ww. inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej
4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.4. Zrównoważony transport miejski, Poddziałanie
4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski). Wartość całej
inwestycji oszacowana jest na 19 600 000 zł. Źródła finansowania w poszczególnych latach
przedstawiają się następująco:
2018 r.: 1 700 000 zł – wartość dofinansowania
300 000 zł – wartość wkładu własnego (z wolnych środków roku 2016)
Wartość inwestycji w 2018: 2 000 000 zł
2019 r.: 8 330 000 zł – wartość dofinansowania
1 470 000 zł – wartość wkładu własnego (z wolnych środków roku 2016)
Wartość inwestycji w 2019: 9 800 000 zł
2020 r.: 6 630 000 zł – wartość dofinansowania
1 170 000 zł – wartość wkładu własnego (z wolnych środków roku 2016)
Wartość inwestycji w 2019: 7 800 000 zł
Łączna wartość zadania: 19 600 000 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 dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział
Edukacji:
1. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola Perełka zwiększa się plan wydatków
w rozdziale 80104 o kwotę 5.040 zł. Przedszkole realizuje projekt „Akademia Chóralna”
którego celem jest rozwój chórów dziecięcych oraz edukacja muzyczna poprzez

zorganizowanie zajęć dydaktycznych. Powyższa kwota niezbędna jest na zawarcie umowy
z dyrygentem prowadzącym zajęcia.
2. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę
28.106 zł. Po przeliczeniu i zaktualizowaniu odpisu na ZFŚS szkoła zmniejsza kwoty
podstawowe odpisu zgodnie z kwotą bazową oraz liczbą zatrudnionych osób.
3. Na wniosek Dyrektora Gimnazjum nr 2 przenosi się pomiędzy paragrafami kwotę 5.656 zł.
Przeniesienie pomiędzy paragrafami pozwoli na prawidłową realizację wydatków bieżących.
4. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi zwiększa
plan wydatków ogółem o kwotę 1.655 zł na realizację programu Comenius. Program
w całości finansowany jest ze środków Unijnych. Zwiększenie planu wydatków będzie
pokryte z niewykorzystanych środków w poprzednim roku.
5. W miejskim Przedszkolu Bajka zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80104 o kwotę
ogółem 100.411 zł. Zwiększenie planu wydatków w celu wykonania remontu pomieszczeń,
który jest niezbędny do przygotowania przedszkola na przyjęcie 2 nowych grup od 1 września
2017 roku.
6. Na wniosek Dyrektora Gimnazjum nr 2 w Ełku zwiększa się plan wydatków ogółem
o kwotę 143.000 zł w tym: wyposażenia stołówki szkolnej, która jest przygotowywana pod
potrzeby szkolne w rozdziale 80148 o kwotę ogółem 118.000 zł oraz zakup pomocy
dydaktycznych na potrzeby szkoły podstawowej, która będzie funkcjonowała od 1 września
w rozdziale 80110 o kwotę 25.000 zł.
7. Na wniosek Dyrektora Gimnazjum nr 3 w Ełku zwiększa się plan wydatków w rozdziale
80148 o kwotę ogółem 178.000 zł. Zwiększenie planu wydatków jest niezbędne w celu
wykonania remontu stołówki szkolnej oraz jej wyposażenia. Szkoła od września będzie
obsługiwała dodatkowo oddziały przedszkolne. Stołówka wymaga przeprowadzenia remontu
bieżącego oraz wymiany sprzętu w celu podniesienia wydajności oraz spełnienia wymogów
sanitarno - epidemiologicznych oraz funkcjonalnych.
W celu zabezpieczenia powyższych wydatków zmniejsza się plan w rozdziale 80195 o
kwotę ogółem 200.000 zł. Pozostałe 200.000 zł proponuje się pokryć z wolnych środków.
V) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Promocji,
Sportu i Kultury:
Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Ełckiego Centrum Kultury o kwotę 121.000 zł
z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do:
- projektu dofinansowanego z Narodowego Centrum Kultury „Czwarta ściana – ełckie
spotkania teatralne” w wysokości 37.000 zł (prezentacja spektakli teatru z Olsztyna,
Białegostoku i Supraśla)
- projektu dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
„Naświetlenie – cykl wystaw fotograficznych dla dzieci i młodzieży” w wysokości 8.000 zł
- projektu „Młody teatr” dofinansowanego z Programu Komisji Europejskiej Kreatywna
Europa i Projektów Współpracy Europejskiej w wysokości 14.500 zł (szkolenia dla
personelu instruktorskiego ECK, instruktorów teatralnych spoza ECK, profesjonalnych
pracowników teatru, pedagogów w latach 2017 – 2019, łączna kwota wkładu własnego
76.000 zł).
Środki w kwocie 59.500 zł pochodzą z wolnych środków.
VI) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Zespół Inwestycji:
1. „Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast
Ełku i Kowna – Plaża Miejska I etap” dział 630, rozdział 63095, § 6059
Zwiększenie wydatków w roku 2017 o kwotę 530 273 PLN (§ 6059), w związku
z koniecznością zapewnienia środków na realizację I etapu Plaży Miejskiej.
3. „Rozbudowa budynku Gimnazjum nr 2 o klatkę schodową” dział 801, rozdział 80110
§ 6050
Zwiększenie wydatków ze środków własnych o kwotę 15 000 PLN w celu zapewnienia
środków do ogłoszenia postępowania przetargowego na dobudowę klatki schodowej.
Brakującą kwotę w wysokości 675 000 PLN proponuje się pokryć uwolnionych środków
własnych na zadaniu pn. Przebudowa linii komunikacji nr 3 i 5 w celu poprawy transportu

publicznego w mieście Ełku, które realizacyjnie przesuwa się na lata 2018-2019, planowane
do realizacji z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych.
VII) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Biuro Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi:
Sfinansowanie z wolnych środków zwiększonych wydatków na otwarte konkursy ofert,
w których nabór trwa i w których jest zwiększone zapotrzebowanie na realizację zadań
samorządu miasta Ełku w zakresie:
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział: 921, rozdział: 92195, § 2360) – o kwotę
15 000 zł,
Kultura fizyczna i sport (dział: 926, rozdział: 92695, § 2360) – o kwotę 25 000 zł.
Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel dodał, że jest jeszcze autopoprawka dotycząca
funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Podyktowana jest ona między
innymi potrzebą wprowadzenia do wydatków środków finansowych w kwocie 20 tys zł z
przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych do Centrum Informacji TurystycznoKulturalnej – szczegóły w autopoprawce.
Członkowie obu Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionych projektów uchwał,
w głosowaniu wzięło udział 16 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 16 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; 16 głosami „za” - jednogłośnie
zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2017
rok wraz z autopoprawką.
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 przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2
im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki w Ełku,
• w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3
im. Henryka Sienkiewicza w Ełku,
• w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4
im. prof. Władysława Szafera w Ełku,
•
w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 5
im. Marii Konopnickiej w Ełku,
• w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Sportowej nr
6 w Ełku,
• w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 7
z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku,
• w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 9
im. Jana Pawła II w Ełku.
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – zgodnie z reformą ustroju szkolnego organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzący sześcioletnią szkołę podstawową –
w drodze uchwały, stwierdza jej przekształcenie w ośmioletnią szkołę podstawową. W związku
z tym, z dniem 1 września 2017 roku dotychczasowa szkoła podstawowa obejmująca strukturę
organizacyjną klasy I – VI staje się szkołą podstawową obejmującą strukturą organizacyjną
klasy I – VIII.
Członkowie obu Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionych projektów uchwał,
w głosowaniu wzięło udział 16 radnych.
 Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 16 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
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Szkoły Podstawowej nr 2 im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki w Ełku.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 16 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwaływ sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 16 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 16 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 16 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Szkoły Podstawowej Sportowej nr 6 w Ełku.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 16 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 16 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku.

Pkt. 7. Sprawy różne i wolne wnioski
W tym punkcie nie wniesiono dodatkowych tematów pod obrady obu Komisji.
W związku z wyczerpaniem porządku, Przewodniczący obrad Andrzej Koc podziękował
wszystkim za udział i zamknął posiedzenie obu komisji o godz. 13.25.
Na tym posiedzenie i protokół zakończono.
Protokółowała:
Małgorzata Stachowiak

Przewodniczący obrad:
Andrzej Koc

