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SPRAWOZDANIE
Komisji Edukacji Kultury i Sportu
za 2017 rok
Komisja w 2017 roku pracowała w składzie:
 Elżbieta Streker-Dembińska – przewodnicząca,
 Krystian Majewski wiceprzewodniczący,
 Zenon Chojnacki,
 Anna Kurzawa,
 Urszula Maciaszek,
 Tomasz Andrzej Nowak,
 Karol Skoczylas,
 Wiesław Wanjas,
 Janusz Zawilski
 Piotr Korytkowski
 Witold Nowak
Komisja zajmowała się sprawami dotyczącymi: edukacji publicznej, kultury, w tym biblioteki
miejskiej i powiatowej i innych instytucji kultury, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów, kultury fizycznej i turystyki, w tym
terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, wspierania i upowszechniania idei
samorządowej wśród mieszkańców miasta, w tym wśród młodzieży.
W 2017 roku Komisja odbyła 14 posiedzeń, których przedmiotem były zagadnienia
wynikające z planu pracy Rady Miasta oraz przygotowanie opinii w odniesieniu do uchwał z
obszaru działania Komisji. Podczas każdego posiedzenia członkowie Komisji mogli odnieść
się do tematyki przygotowywanych sesji.
I. Bieżące zadania Komisji
Poniżej przedstawiona została tematyka posiedzeń związanych z realizacją bieżących zadań w
okresach międzysesyjnych. W pracach Komisji uczestniczyli kierownicy i urzędnicy
odpowiedzialni za przygotowanie informacji i projektów uchwał oraz przedstawiciele
instytucji kultury i sportu. Wyczerpujących informacji udzielał zastępca Prezydenta Sławomir
Lorek.
Omawiane projekty były również okazją do poruszenia tematów w szerszym kontekście
funkcjonowania samorządu i możliwości zaspokajania potrzeb mieszkańców.

20.01.2017



Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 637 Rady Miasta Konina z dnia
25 września 2013 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania
i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach
publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin( druk nr 472)
 Projekt uchwały w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Koninie (druk nr 473)
 Sytuacja w konińskiej oświacie

9.02.2017



Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (druk nr 485).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół
ponadgimnazjalnych
i
specjalnych
do
nowego
ustroju
szkolnego
wprowadzonego ustawą – Prawo Oświatowe oraz ustalenia sieci szkół
ponadpodstawowych i specjalnych (druk nr 486).

16.02.2017




Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, dla
których organem prowadzącym jest Miasto Konin ( druk nr 488)
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu
terytorialnego za 2016 rok.

16.03.2017
- Zadania inwestycyjne w oświacie.

23.03.2017


Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych,
dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin ( druk nr 496)

20.04.2017


Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Kadry
przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie
z potrzebami rynku pracy”, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego (druk nr 515).


Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do
publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie
pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dla których organem
prowadzącym jest Miasto Konin (druk nr 522).

24.05.2017
22.06.2017









Projekty uchwał w sprawie:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu miasta Konina za 2016 rok (druk nr 548),
b) udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Konina za 2016 rok
(druk nr 549).
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt.: „Stawiamy na
rozwój!” w ramach Programu Erasmus+(druk nr 545)
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 795 Rady Miasta Konina z dnia
30 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo- wychowawczych,
dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin(druk nr 546)
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 365 Rady Miasta Konina z dnia
23 maja 2012 roku w sprawie zasad określania tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla
dyrektorów, wicedyrektorów i innej kadry kierowniczej oraz określania tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół niewymienionych w art.
42 ust. 3 Karty Nauczyciela prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub
wychowankami albo na ich rzecz( druk nr 547)
Projekt uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej „Zespół EkonomicznoAdministracyjny w Koninie”(druk nr 543)

29.08.2017






Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 471 Rady Miasta Konina z dnia
27 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów
do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres
od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.( druk nr 576)
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 472 Rady Miasta Konina z dnia
27 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych
i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo
oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres
od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.(druk nr 577)
Projekt uchwały w sprawie określenia przeznaczenia mienia jednostek budżetowych
po gimnazjach włączonych do szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych
i przekształconych w szkoły podstawowe Miasta Konina ( druk nr 578)

7.09.2017


Stan zaawansowania prac związanych z wdrażaniem reformy oświaty w konińskich
szkołach.

21.09.2017




Rozpatrzenie:
a) Informacji z wykonania budżetu miasta Konina za I półrocze 2017 roku;
b) Informacji z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Miejskiej
Biblioteki Publicznej, Konińskiego Domu Kultury oraz Młodzieżowego Domu
Kultury;
c) Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Konina
za I półrocze 2017 roku
Projekty uchwał w sprawie:
a) przystąpienia do realizacji projektu pn. „Kopalnia kompetencji – rozwój
edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI” w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (druk nr 593);
b) zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Zostań mistrzem – myśl
kreatywnie” w ramach Programu Erasmus+ (druk nr 594).



Projekt uchwały w sprawie ustalenia „Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień
Prezydenta Miasta Konina za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz za szczególne zasługi dla
sportu” ( druk nr 591)

19.10.2017


Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Creative
Teaching Methods Applying Film and Drama At School” w ramach programu
Erasmus+ (druk nr 610).

23.11.2017


Podjęcie uchwał w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej:
a) Szkoły Podstawowej nr 1 im. Zofii Urbanowskiej w Koninie w ośmioletnią
Szkołę Podstawową nr 1 im. Zofii Urbanowskiej w Koninie (druk nr 618),
b) Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Koninie
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Koninie (druk nr 619),
c) Szkoły Podstawowej nr 4 im. Gustawa Morcinka w Koninie w ośmioletnią Szkołę
Podstawową nr 4 im. Gustawa Morcinka w Koninie (druk nr 620),

d) Szkoły Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Koninie w ośmioletnią
Szkołę Podstawową nr 6 im. Romualda Traugutta w Koninie (druk nr 621),
e) Szkoły Podstawowej nr 8 im. Powstańców Wielkopolskich z Oddziałami
Integracyjnymi w Koninie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 8 im.
Powstańców Wielkopolskich z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie (druk
nr 622),
f) Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów
Westerplatte w Koninie w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami
Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w Koninie (druk nr 623),
g) Szkoły Podstawowej nr 11 im. Floriana Marciniaka w Koninie w ośmioletnią
Szkołę Podstawową nr 11 im. Floriana Marciniaka w Koninie (druk nr 624),
h) Szkoły Podstawowej nr 12 im. Stanisława Moniuszki w Koninie w ośmioletnią
Szkołę Podstawową nr 12 im. Stanisława Moniuszki w Koninie (druk nr 625),
i) Szkoły Podstawowej nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie w ośmioletnią
Szkołę Podstawową nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie oraz w sprawie
przekształcenia (druk nr 626),
j) Zespołu Szkół nr 1 w Koninie w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Adama Mickiewicza w Koninie i Gimnazjum nr 4
im. Noblistów Polskich w Koninie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 10 im.
Adama Mickiewicza w Koninie (druk nr 627).


Podjęcie uchwał w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej:
a) Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im.
Stefana Batorego w Koninie w Szkołę Policealną w Zespole Szkół Centrum
Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie (druk nr 642),
b) Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie w Branżową Szkołę Specjalną
I stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Janusza
Korczaka w Koninie (druk nr 643),
c) Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie w Szkołę Specjalną
Przysposabiającą do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im.
Janusza Korczaka w Koninie (druk nr 644),
d) sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie w ośmioletnią Szkołę
Podstawową Specjalną w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im.
Janusza Korczaka w Koninie (druk nr 645),
e) Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia
Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie w Branżową Szkołę
I stopnia nr 2 w Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie (druk nr 646),
f) Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia
Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie w Branżową Szkołę I stopnia nr 3
w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego
w Koninie (druk nr 647),
g) Zespołu Szkół dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Wojewódzkim Szpitalu
Zespolonym w Koninie w skład którego wchodzi jedynie sześcioletnia szkoła

podstawowa i dotychczasowe gimnazjum w ośmioletnią Szkołę Podstawową przy
Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie (druk nr 648),
h) Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych
im. Stanisława Staszica w Koninie w Branżową Szkołę I stopnia nr 1 w Zespole
Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie (druk nr 649),
i) Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika
w Koninie w Branżową Szkołę I stopnia nr 4 w Zespole Szkół im. Mikołaja
Kopernika w Koninie (druk nr 650),
j) Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Technicznych i Hutniczych
w Koninie w Branżową Szkołę I stopnia nr 5 w Zespole Szkół Technicznych
i Hutniczych w Koninie (druk nr 651).



Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta
Konina na lata 2018-2021 druk nr 629 oraz projektu uchwały w sprawie uchwały
budżetowej miasta Konina na 2018 rok druk nr 630.

13.12.2017




Projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Miasto Konin prowadzenia zadań
powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Konińskiego(druk nr 664)
Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta
Konina na lata 2017 -2020 ( druk nr 665)
Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Biały Konik Przedszkolu nr 4.

Przewodnicząca
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Elżbieta Streker-Dembińska

