Protokół Nr 9.15
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Rodziny Rady Miasta Ełku, które odbyło się
w dniu 26 maja 2015 roku w godzinach 900– 915
Obrady Komisji otworzyła i prowadziła Zastępca Przewodniczącej Komisji Dorota
Kruszewska.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji w/g załączonej listy obecności; na
12 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyło 11. W związku z tym obrady Komisji
i podejmowane decyzje są prawomocne.
W posiedzeniu Komisji nie uczestniczyła radna Ewa Awramik.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
 Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta – Artur Urbański,
 Naczelnik Wydziału Edukacji – Stanisław Zalewski,
 radca prawny Urzędu Miasta – Zofia Pietkiewicz.
Przyjęty porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Opinia Komisji do projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci
oraz określenie granic obwodów gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.
Do punktu 1
Zastępca Przewodniczącej Komisji Dorota Kruszewska poinformowała, że Komisja
zebrała się, by zaopiniować projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia planu
sieci oraz określenie granic obwodów gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk.
Członkowie Komisji – jednomyślnie, poprzez aklamację przyjęli proponowany porządek
obrad jw.
Do punktu 2
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański poinformował, że na chwilę obecną została podpisana
umowa użyczenia budynku Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Koszykowej pomiędzy Starostwem
Powiatowym a Miastem Ełk.
Radny Michał Tyszkiewicz – czy nie ma wątpliwości prawnych, że przeniesienie
Gimnazjum nr 2 ze szkoły przy ul. Kilińskiego będzie potraktowane jako jego likwidacja?
Naczelnik Wydziału Edukacji Stanisław Zalewski – zgodnie z interpretacją prawną możemy
to zrobić. W razie czego można uruchomić oddziały zamiejscowe.
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 zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz
określenia granic obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk.
Do punktu 3
W tym punkcie nie wniesiono dodatkowych tematów pod obrady Komisji.
Na tym posiedzenie i protokół zakończono.
Protokółowała:
Z-a Przewodniczącej Komisji
Małgorzata Stachowiak
Dorota Kruszewska

