Protokół nr 3/2015
posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miejskiej w Suwałkach
odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godz. od 1530 do 1700
w sali nr 146 Urzędu Miejskiego w Suwałkach
przy ul. Mickiewicza 1.
Obecni członkowie Komisji:
1/ Anna Ruszewska – Przewodnicząca Komisji,
2/ Andrzej Łuczaj − Wiceprzewodnicząca Komisji,
3/ Andrzej P. Chuchnowski,
4/ Zbigniew R. De-Mezer,
5/ Dorota Jabłońska,
6/ BoŜena M. Kamińska,
7/ Stanisław Kulikowski.
W posiedzeniu udział wzięli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk,
Wiesław Stelmach – Skarbnik Miasta Suwałk,
Alicja Jacewicz – naczelnik Wydz. O,
Sławomir Sieczkowski – naczelnik Wydz. FN,
Jadwiga Olbryś – z-ca naczelnika Wydz. O,
Maciej Gołaszewski – inspektor w Wydz. O.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczyła Anna Ruszewska, która powitała zebranych i zapytała
o uwagi do przesłanego wraz z materiałami porządku posiedzenia.
Uwag nie wniesiono, wobec czego został przyjęty następujący porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu nr 2/2014 posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania
Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 22 grudnia 2014 r.
2. Wypracowanie i przyjęcie Planu pracy Komisji Oświaty i Wychowania Rady
Miejskiej w Suwałkach na 2015 r.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budŜetu miasta na 2015 rok wraz
z autopoprawkami.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015-2030 wraz z autopoprawkami.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji
do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach
podstawowych, dla których Miasto Suwałki jest organem prowadzącym.
6. Wolne wnioski.
Ad pkt. 1.
Przyjęcie protokołu nr 2/2014 Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miejskiej
w Suwałkach z dnia 22 grudnia 2014 r.
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Anna Ruszewska poinformowała, Ŝe projekt protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji
Oświaty i Wychowania został radnym przesłany wraz z materiałami i zapytała radnych
o ewentualne uwagi i wnioski. Zebrani nie zgłosili zastrzeŜeń, wobec czego stwierdziła,
Ŝe protokół został przyjęty przez Komisję.

Ad pkt. 2.
Wypracowanie i przyjęcie Planu pracy Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miejskiej
w Suwałkach na 2015 r.
Anna Ruszewska poinformowała, iŜ posiedzenia Komisji Oświaty będą odbywały się
systematycznie raz w miesiącu. W okolicznościach nieplanowanych posiedzeń spotkania
mogłyby odbywać się przed obradami Rady Miejskiej.
Prezydent Miasta zapowiedział wprowadzenie pod obrady komisji i Rady Miejskiej tematu
dotyczącego uchwalenia Strategii Rozwoju Oświaty w Suwałkach.
Nie było innych głosów w dyskusji, więc członkowie Komisji przyjęli Plan pracy
Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miejskiej w Suwałkach na 2015 rok – jednogłośnie,
stanowi on załącznik nr 2 do protokołu.
Ad pkt. 3.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budŜetu miasta na 2015 rok wraz
z autopoprawkami.
Projekt ww. uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu nr 4/2015 Komisji Finansowo-BudŜetowej Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 22 stycznia 2015 r.
Prezydent Miasta Suwałk wprowadzając w tematykę budŜetu zwrócił uwagę na deficyt
w kwocie ponad 9 mln zł. i źródła jego pokrycia ze środków tzw. wolnych. Mówiąc
o inwestycjach podkreślił ich dobry poziom tj. 43 mln zł, w tym środki europejskie
stanowiące kwotę ok. 11 mln zł. Omawiając szczegółowiej zwrócił uwagę na skromne środki
na remont III LO tj. w kwocie 1 mln zł, które wystarczą na rozpoczęcie remontu głównie
elewacji, wymiany stolarki i zagospodarowania terenu wokół szkoły. W podobnej sytuacji
zastanie ZS nr 10, gdzie kosztorys na remont opiewa na ok. 4 mln zł, a zarezerwowano ok.
1,5 mln zł.. Prezydent zwrócił uwagę na duŜe szanse pozyskania środków na
termomodernizację jednostek oświatowych ze środków zewnętrznych pozyskanych w oparciu
o program gospodarki niskoemisyjnej. MoŜliwość działania w ramach projektów jest
systematycznie monitorowana. Prezydent zaznaczył, Ŝe tegoroczny budŜet jest dobry
gwarantujący działania prorozwojowe miasta. Zapowiedział konieczność wprowadzenia
zmian z uwagi na działania na płaszczyźnie drogowej min. budowę ścieŜek rowerowych,
remonty ulic: Bakałarzewskiej, Sejneńskiej. Wspomniał o rezerwach zabezpieczonych na
wydatki płacowe m.in. w oświacie na kwotę ok. 1 mln 284 tys. na wyrównanie do średniej w
poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
Anna Ruszewska upewniła się o zarezerwowaniu środków na wynagrodzenia pracowników
obsługi w śłobku Miejskim. Prezydent potwierdził i zapowiedział działania w kierunku
wyrównywania wynagrodzeń w Ŝłobku i przedszkolach.
Andrzej Łuczaj zwrócił uwagę na problemy w szkołach m.in. niskie środki na wydatki
rzeczowe i na pomoce naukowe głównie tzw. audiowizualne,
W odniesieniu do przedstawionego problemu naczelnik Wydziału Oświaty poinformowała,
Ŝe szkoły wyposaŜone są w kserokopiarki i rozwiązanie tego problemu leŜy w gestii
kierownika jednostki, ale teŜ zdroworozsądkowego podejścia do problemu. Naczelnik
zaznaczyła, Ŝe od końca ubiegłego roku systematycznie przekazywane są do szkół, zarówno z
budŜetu jak i z projektów unijnych, środki finansowe na zabezpieczenie aktualnych potrzeb w
zakresie wyposaŜenia w sprzęt i pomoce naukowe.
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Zbigniew De- Mezer zapytał gdzie w budŜecie i w jakiej wysokości zarezerwowane są środki
na udział własny Miasta w realizacji przez jednostki oświatowe projektów unijnych.
W kwestii podwyŜek płac dla nauczycieli zapytał, czy w procedurach uchwalania
Regulaminu wynagradzania nauczycieli rozwaŜana jest moŜliwość podwyŜszenia
wynagrodzeń nauczycieli.
Prezydent poinformował radego, Ŝe w rezerwie oświatowej znajdują się środki w wysokości
1 mln zł. Projekty edukacyjne miękkie są z reguły finansowane w 100% ze środków
zewnętrznych. Zwrócił uwagę na fakt, Ŝe dodatkowe środki kierowane do jednostek
oświatowych na dodatkowe zajęcia edukacyjne nie przynoszą określonego rezultatu.
Prezydent oczekuje, aby Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przeprowadził analizę,
dlaczego ma miejsce fakt spadania suwalskich szkół w rankingach. Prezydent oczekuje
wskazania kierunków działań, aby zmienić tę sytuacje.
Naczelnik Wydziału Oświaty poinformowała, Ŝe prace nad zmianą Regulaminu
wynagradzania nauczycieli podejmowane będą w kierunku uruchomienia dodatku dla
nauczycieli uczących w planowanym do utworzenia liceum dwujęzycznym. Prezydent
zaznaczył, Ŝe środki zarezerwowane w budŜecie na oświatę gwarantują wynagrodzenia
wynikające z obowiązujących regulacji i stanu zatrudnienia.
Członkowie Komisji nie mieli więcej pytań i nie zgłosili wniosków, wobec czego
przystąpili do głosowania.
Głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały:
za pozytywną opinią głosowało
- 7 radnych,
przeciw
- 0,
- 0.
wstrzymał się od głosu
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie budŜetu miasta
na 2015 rok wraz z autopoprawkami.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ad pkt. 4.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015-2030 wraz z autopoprawkami.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu nr 4/2015 Komisji Finansowo-BudŜetowej Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 22 stycznia 2015 r.
Wiesław Stelmach przypomniał jakie funkcje wynikające z ustawy o fin. publ. pełni
Wieloletnia Prognoza Finansowa. Poinformował o autopoprawkach.
Członkowie Komisji nie mieli pytań i nie zgłosili wniosków, wobec czego przystąpili
do głosowania.
Głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały:
za pozytywną opinią głosowało
- 7 radnych,
przeciw
- 0,
wstrzymał się od głosu
- 0.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015-2030 wraz z autopoprawkami.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
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Ad pkt. 5.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji
do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych,
dla których Miasto Suwałki jest organem prowadzącym.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Zbigniew R. De-Mezer zwrócił się z prośbą do prezydenta, aby w obliczu tak
rozbudowanego i zmieniającego się prawa oświatowego prawnicy opiniujący nasze akty
prawa miejscowego bacznie śledzili te zmiany i nanosili na uchwały.
Andrzej Chuchnowski zwrócił uwagę na błędy pisarskie w projekcie uchwały, które zostaną
poprawione.
Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków do przedłoŜonego materiału wobec powyŜszego
przystąpili do głosowania.
Głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały:
za pozytywną opinią głosowało
- 7 radnych,
przeciw
- 0,
- 0.
wstrzymał się od głosu
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów
rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach
podstawowych, dla których Miasto Suwałki jest organem prowadzącym.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad pkt. 6.
Wolne wnioski.
Anna Ruszewska podziękowała za materiał dotyczący uaktualnienia i uporządkowania
aktów prawnych w zakresie oświaty i wychowania.
Pismo ww. sprawie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Alicja Jacewicz poinformowała pytającą Dorotę Jabłońską, Ŝe zastępstwa doraźne za
nieobecnego nauczyciela stanowią problem w szkołach zarówno finansowy jak
i organizacyjny. Zasadą nie powinno być, Ŝe dyrektor czy wicedyrektor otrzymuje
wynagrodzenie za realizację takich zastępstw, szczególnie w okolicznościach, kiedy jest
zwolniony z realizacji pensum. Dodała, Ŝe zastępstwa doraźne za nieobecnego nauczyciela
odbywają się równieŜ w ramach lekcji bibliotecznych czy zajęć z pedagogiem czy
psychologiem.
Zbigniew De-Mezer dodał, Ŝe w okolicznościach, kiedy organ prowadzący skieruje
dyrektora na zastępstwo moŜe otrzymać wynagrodzenie. Poinformował równieŜ o moŜliwości
wystąpienia organu prowadzącego do organu sprawującego nadzór pedagogiczny o wskazanie
elementów i obszarów, które mogą wpłynąć na podwyŜszenie wyników egzaminów
zewnętrznych.
Prezydent przekazał radnym informacje o zamiarze zmian w funkcjonowaniu Izby
Wytrzeźwień oraz załoŜeń mającego odbyć się balu charytatywnego.
Nie było innych głosów w dyskusji, w związku z tym po wyczerpaniu porządku,
Przewodnicząca podziękowała zgromadzonym za udział i zamknęła posiedzenie.
Na tym protokół zakończono.
Przewodnicząca posiedzeniu
Komisji Oświaty i Wychowania
Protokołowała:
Katarzyna Gałazin

Anna Ruszewska

Inspektor w Biurze Rady Miejskiej
Urzędu Miejskiego w Suwałkach
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