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Protokół Nr ORN.0012.1.2.2017 

posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji   

Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 10 lutego 2017 r. 
 

Na stan 8 członków komisji w posiedzeniu udział wzięło 8 – lista obecności  

w załączeniu. 

 

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada. 

 

Protokołowała inspektor Wydziału Organizacyjnego i Nadzoru – Karolina Kuskowska. 

 

 

 W posiedzeniu udział wzięli:  
 

 Burmistrz – Wacław Olszewski, 
 Sekretarz Gminy – Bożenna Wrzyszcz, 

 Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Elżbieta Rękawek, 

 Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach  

– Janina Rękawek, 

 Dyrektor Zespołu Szkół w Judzikach – Beata Prześniak, 

 Inspektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Anna Mitin, 

 Inspektor Wydziału Organizacyjnego i Nadzoru – Alicja Mieszuk, 

 Przedstawiciel lokalnej prasy – Zbigniew Malinowski, 

 Mieszkańcy Olecka – Jadwiga i Witold U. oraz  
 osoby zgodnie z załączonymi listami obecności.  

 

 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada  

powitał przybyłych na posiedzenie komisji i przedstawił porządek posiedzenia: 

 

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji. 

2. Zmiany w organizacji i funkcjonowaniu szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie 

Olecko. 

3. Opracowanie planu pracy komisji na 2017 rok. 

4. Sprawy wniesione.  

5. Wolne wnioski. 

 

Uwag do porządku obrad komisji nie zgłaszano.  

 

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia. 

 

 

Do punktu 1 – Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji. 

 

Uwag do protokołu Nr ORN.0012.1.1.2017 nie zgłaszano. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr ORN.0012.1.1.2017 posiedzenia komisji 

odbytego w dniu 20 stycznia 2017 r. 

 

Na tym punkt zakończono. 
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Do punktu 2 – Zmiany w organizacji i funkcjonowaniu szkół podstawowych i gimnazjów 

w Gminie Olecko. 

 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada  

oznajmił, że jest to drugie spotkanie dotyczące reformy oświaty. W marcu Rada Miejska 

podejmie uchwałę w sprawie sieci szkół. Radni i dyrektorzy placówek oświatowych mają 

jeszcze możliwość, aby wspólnie wypracować jak najlepsze rozwiązanie.  

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

poinformował, że pierwsze spotkanie w sprawie reformy odbyło się dwa tygodnie temu, 

podczas którego proponowane zmiany omówiono w szczegółach. Dzisiaj nastąpi 

doszczegółowienie niektórych zapisów w związku z tym, że na najbliższej sesji Rady 

Miejskiej będzie przedstawiony projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Podjęta uchwała zostanie 

przedłożona kuratorium oświaty do zaopiniowania. Po uzyskaniu opinii pozytywnej, do końca 

marca Rada Miejska podejmie ostateczną uchwałę. Wszystkie omawiane propozycje są 

zgodne z zapisami ustaw z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo 

oświatowe oraz Prawo oświatowe. Burmistrz przedstawił opracowanie pt. „Zmiany  

w organizacji i funkcjonowaniu szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Olecko”  

– prezentacja w załączeniu do protokołu. Dodał, że przygotowując propozycję starano się 

uwzględnić potrzeby poszczególnych szkół, zatrudnienie oraz to, by dzieci miały jak najbliżej 

do szkół i żeby nie było dwuzmianowości. Na pewno nie wszyscy będą zadowoleni, ale 

gmina nie jest pomysłodawcą a realizatorem, a zawsze na realizatorach skupia się najwięcej 

uwag. Następnie poprosił dyrektorów placówek oświatowych o przedstawienie informacji, 

jakie trzeba podjąć czynności, by szkoła od 1 września normalnie zaczęła funkcjonować czyli 

co trzeba kupić i wyremontować, a także na temat sytuacji nauczycieli. 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku – Lucyna Sadowska 

oznajmiła, że szkoła przy obecnym rozwiązaniu organizacyjnym zapewni uczniom właściwe 

warunki nauki. We własnych zasobach kadrowych posiada nauczyciela geografii i biologii, 

nauczyciela WOS i edukacji dla bezpieczeństwa. Szkoła musi zatrudnić nauczyciela chemii  

i fizyki w wymiarze po 4/18 oraz nauczyciela języka nowożytnego również w wymiarze 4/18.  

W porozumieniu z rodzicami zdecyduje, czy będzie to język niemiecki czy rosyjski.  

W tej chwili trwa sondowanie. W zakresie nakładów, konieczny jest zakup wyższych ławek 

nr 6 i krzeseł. Szacunkowo będzie to koszt około 7 tys. zł. Należy również wyposażyć 

pracownie chemii i fizyki. W tym przypadku koszty są trudne do oszacowania z powodu 

braku wykazu pomocy, które są koniecznie do prowadzenia tych przedmiotów. Oddział 

sportowy klasy VI będzie kontynuował szkolenie sportowe w klasie VII, a następnie w klasie 

VIII. Planowany jest nabór do oddziału sportowego klasy IV. Na chwilę obecną dla 2,5 etatu 

edukacji wczesnoszkolnej poszukuje miejsc pracy. 

 

Dyrektor Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku – Barbara Taraszkiewicz 

poinformowała, że w gimnazjum od 1 września zostanie wygaszony jeden rocznik. 

Pozostanie 11 oddziałów, gdzie uczący w obecnej chwili nauczyciele w dalszym ciągu 

kontynuują rozpoczętą pracę edukacyjną. W wyniku przygotowania projektu ilościowego 

wymiaru godzin nauczyciele uczący w gimnazjum plus godziny z ramowego planu nauczania 

szkoły podstawowej dały bardzo pozytywny wynik. Większość stanowią pełne etaty, a nawet 

pozostaje sporo godzin ponadwymiarowych. W kwestii dwóch osób, głównie język drugi 

obcy wystąpi problem, ale brakuje tylko po jednej godzinie, z tym że nie uwzględniła  

w wyliczeniu jeszcze godzin do dyspozycji dyrektora, a na każdy oddział przysługują  

3 godziny w etapie edukacji. Ewentualnie tym będzie można się posiłkować. Do oddziału 

przedszkolnego z racji tego, że od 1 września będą dwa oddziały nie przewiduje zatrudnienia 
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z grona swoich pracowników, gdyż mają oni obłożenie jeśli chodzi o godziny. Patrząc  

w perspektywie najbliższych lat dochodzą klasy I, IV i VII. W tej sytuacji zapełni godziny 

brakujące, kiedy odejdą kolejne roczniki gimnazjum. W związku z tym, że w przyszłej Szkole 

Podstawowej Nr 2 będą 2 oddziały przedszkolne szkoła będzie zobowiązana do tego, by 

zaadaptować pomieszczenia do kształcenia w tych grupach wiekowych. W okresie ferii, pani 

dyrektor spotkała się z przedstawicielem sanepidu, któremu przedstawiła swoje propozycje. 

Zostały one zaakceptowane pod względem uwarunkowań prawnych. Młodsze dzieci zostaną 

usytuowane w tzw. „łączniku” czyli w budynku od strony boiska. Są tam 4 sale lekcyjne. 

Nakładów finansowych będą wymagały adaptowane pomieszczenia dydaktyczne i szatnia dla 

oddziałów przedszkolnych oraz pomieszczenia dydaktyczne dla klas I-III i IV. Kondygnację 

niżej znajduje się pomieszczenie, które zostanie przeznaczone na łazienkę na potrzeby 

oddziałów przedszkolnych i klas I-III - 10 kabin. Młodsze dzieci będą miały zapewnione 

oddzielne wejście, a starsza młodzież będzie korzystała z dotychczasowej bazy. 

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Olecku – Stanisław Kopycki 

oznajmił, że jedyną zmianą, która dotyka szkołę jest przekształcenie i włączenie gimnazjum 

w strukturę szkoły podstawowej. W związku z tym cykl i organizacja kształcenia nie 

zmieniają się z wyjątkiem roszad w tzw. „ramówce” odnośnie fizyki, chemii i biologii, ale są 

to minimalne liczby godzin. Wszyscy zatrudnieni nauczyciele będą mieli pracę. Dyrektor 

dysponuje pewną liczbą godzin, którą jest w stanie przeznaczyć na ewentualne potrzeby 

innych szkół. Szczegółowy wykaz godzin znajduje się w wydziale, ale będzie on zależny od 

rekrutacji i naborów na rok szkolny 2017/2018. 

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Babkach Oleckich – Mirosław Matusiak 

powiedział, że nie przewiduje się większych zmian. Będą łączone klasy wychowania 

fizycznego. Rozwiązano problem języka polskiego. Nauczycielka tego przedmiotu będzie 

mogła pracować w szkole w Judzikach. Jeśli chodzi o klasy I-III sale są odnowione  

i wyposażone w regulowane stoliki i krzesła.  

 

Dyrektor Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku – Małgorzata 

Puchalska 

poinformowała, że w roku szkolnym 2017/2018 planuje się utworzenie siedmiu grup 

przedszkolnych, w tym jeden oddział popołudniowy oraz trzech oddziałów całodziennych 

przy SP Nr 1 w Olecku dla dzieci sześcioletnich. Zależy to w dużej mierze od 

przeprowadzonej rekrutacji. Planowana jest także grupa żłobkowa. W związku z tym 

zwiększy się zatrudnienie o dwa wakaty nauczyciela przedszkola i trzech nauczycieli 

wychowawców w grupie żłobkowej, jeśli powstanie. Większych potrzeb finansowych pani 

dyrektor nie przewiduje. Placówka jest w stanie dużo zrobić we własnym zakresie. 

 

Dyrektor Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kijewie – Teresa Sulima 

oznajmiła, że w przyszłym roku szkolnym w szkole będzie 51 gimnazjalistów czyli  

3 oddziały. Planuje się utworzenie oddziału przedszkolnego. Jeśli chodzi o kadrę, 

zatrudnionych na czas nieokreślony w pełnym wymiarze godzin jest 7 nauczycieli  

i 7 w wymiarze niepełnym. Zabraknie godzin nauczycielom geografii, historii, wychowania 

fizycznego, matematyki, fizyki, zajęć technicznych, biologii, chemii, języka polskiego.  

W wyniku rozmów z dyrektorami szkół w Gąskach i SP Nr 1 w Olecku uzgodniono,  

że nauczyciele będą mogli uzupełniać godziny w tych placówkach. 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku – Eligia Bańkowska 

poinformowała, że przede wszystkim zmiany będą dotyczyły przygotowania pracowni 

fizyczno-chemicznej i jest to związane z remontem, bo trzeba zapewnić dostęp m.in. do wody 

oraz zapewnienia pomocy dydaktycznych. Potrzebna jest również modernizacji pracowni 
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informatycznej i zwiększenie liczby stanowisk. Jeśli chodzi o pracowników i zatrudnienie  

w symulacji na podstawie projektu uwzględniła 3 oddziały przedszkolne. W rezultacie 

brakuje 76 godzin do uzupełnienia etatów nauczycielom w zakresie świetlicy, informatyki, 

plastyki i edukacji wczesnoszkolnej. Będzie potrzebowała również nauczycieli chemii  

i fizyki. Dysponuje natomiast pięcioma godzinami języka polskiego, o czym została już 

poinformowana pani dyrektor szkoły w Kijewie. Klasy sportowe kontynuują swoje zajęcia. 

Planowany jest nabór do klasy I i IV. Pani dyrektor zasygnalizowała, że jeżeli w szkole 

pojawią się 3 oddziały przedszkolne należy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo dowożenia 

dzieci do szkoły i zastanowić się nad modernizacją parkingu. Ponadto, zwiększenie liczby 

dzieci we wszystkich oddziałach przedszkolnych prawdopodobnie spowoduje konieczność 

zatrudnienia dodatkowej osoby w stołówce szkolnej. Marzeniem pani dyrektor jest plac 

zabaw. 

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Judzikach – Beata Prześniak 

oznajmiła, że szkoła nie musi zmieniać struktury. Zatrudnieni są nauczyciele biologii i fizyki. 

W okresie ferii i wakacji odnowiono po dwie sale. Poza tym zakupiono kolejną tablicę 

interaktywną dla dzieci. Na terenie szkoły wybudowano wiatę, która uatrakcyjni zajęcia  

w okresie wiosenno-letnim. Wspólnie z sołectwem przystąpiono do inicjatywy lokalnej  

w celu pozyskania środków na plac zabaw. Jeśli chodzi o zatrudnienie w szkole wszyscy 

nauczyciele będą mieli takie same etaty jak w obecnym roku szkolnym. Pani dyrektor może 

wspomóc innych dyrektorów wolnymi godzinami z matematyki i języka angielskiego. 

Dodała, że w szkole jest zatrudniony nauczyciel wychowania fizycznego na zastępstwo do 

zakończenia roku szkolnego. Jeżeli będzie taka konieczność w wymiarze 12/18 może przyjąć 

innego nauczyciela z gminy Olecko, który będzie potrzebował zatrudnienia. 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach  

– Janina Rękawek 

poinformowała, że sytuacja kadry pedagogicznej jest stabilna. Wszyscy mają zatrudnienie  

i pełne etaty. Może podzielić się godzinami języka polskiego, matematyki i języka 

angielskiego. Potrzeby kadrowe są w zakresie chemii i geografii. Zostają również godziny 

świetlicy szkolnej. We wrześniu na świadczenie kompensacyjne odejdzie nauczyciel  

edukacji wczesnoszkolnej. Jeśli chodzi o rok szkolny 2017/2018 do oddziałów 

przedszkolnych i do zespołu wychowania przedszkolnego przewiduje się 70 dzieci, co da trzy 

oddziały. Rada rodziców na spotkaniu pozytywnie zareagowała na utworzenie oddziału 

przedszkolnego w Kijewie. Jeśli chodzi o bazę lokalową szkoła dysponuje jedenastoma 

salami, salą gimnastyczną i kompleksem boisk. W zakresie potrzeb wymieniła 15 stolików  

i krzeseł nr 6, które prawdopodobnie uda się pozyskać w ramach rezerw, które zostaną  

w Gimnazjum w Kijewie. Jeżeli w Kijewie powstanie oddział przedszkolny trzeba będzie 

kupić 3 stoliki i 20 krzeseł. Szacunkowy koszt zakupu - 4 tys. zł. 

 

Radny Jarosław Bagieński 

zapytał, czy każda ze szkół będzie miała odrębne kryteria zwalniania nauczycieli. 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

odpowiedział, że polityka kadrowa należy do kompetencji dyrektorów. Dyrektorzy w ramach 

współpracy „dzielą się godzinami wolnymi” z innymi szkołami. Jeśli chodzi o place zabaw 

przy SP Nr 1 i w Judzikach środki na ten cel zostaną przeznaczone w ramach inicjatywy 

lokalnej w związku z pozytywną oceną wniosków. 

 

Kierownik Wydziału EK UM – Elżbieta Rękawek 

powiedziała, że w skali gminy liczba godzin brakujących dla nauczycieli jest mniej więcej 

porównywalna z godzinami, którymi dyrektorzy mogą podzielić się z innymi szkołami. Jest to 
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około 380 godzin. Pozostaje kwestia dopasowania kwalifikacji nauczycieli. Pani dyrektor 

Gimnazjum Nr 2 nie powiedziała o wakatach do oddziału przedszkolnego i ewentualnie 

świetlicy. 

 

Radny Jarosław Bagieński 

zapytał, co będzie z uczniem klasy III dotychczasowego gimnazjum, który nie zda. 

 

Kierownik Wydziału EK UM – Elżbieta Rękawek 

odpowiedziała, że zgodnie z ustawą uczeń klasy III dotychczasowego gimnazjum, który  

w roku szkolnym 2018/2019 nie ukończył tej szkoły z dniem 1 września 2019 r. staje się 

uczniem klasy 8 szkoły podstawowej. Uczeń taki będzie miał dwa świadectwa. 

 

Radny Robert Smyk 

zapytał, czy w przypadku możliwości uzupełnienia godzin w pierwszej kolejności będą brani 

pod uwagę nauczyciele, którzy stracą pracę w danej szkole. Obawia się, czy nie będą 

zatrudniani nauczyciele z zewnątrz z lepszymi kwalifikacjami. 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

odpowiedział, że tak. 

 

Radna Maria Wanda Dzienisiewicz 

prosiła o doprecyzowanie informacji na temat oddziałów przedszkola Krasnal w SP Nr 1. 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

odpowiedział, że funkcjonowanie oddziałów jest zależne od naborów. 

 

Radna Maria Wanda Dzienisiewicz 

zastanawiała się, czy w przypadku ulokowania w jednym miejscu przedszkola 

samorządowego i niepublicznego będą funkcjonowały dwa place zabaw. Obawia się 

kategoryzowania dzieci. Czynnik ludzki jest bardzo ważny. Prosiła o wzięcie pod uwagę tego 

elementu. 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku – Eligia Bańkowska 

wyjaśniła, że przy szkole są dwa place zabaw. Z obu korzystają uczniowie SP Nr 1 z tym,  

że przedszkole niepubliczne „Jedyneczka” korzysta z placu, który jest bliżej Orlika, a jest 

mniej uczęszczany przez uczniów szkoły. Natomiast oddziały przedszkolne i klasy I-III 

korzystają z placu, który ma trochę kolorowych zabawek. Warunki są takie same dla 

wszystkich dzieci. W tym roku oddział przedszkolny liczy 15 osób i otrzymał najlepiej 

wyposażoną salę z nowymi meblami.  

 

Radna Maria Wanda Dzienisiewicz 

powiedziała, że to nie jest zarzut, ale należałoby pójść w tym kierunku, by powstał jeden plac. 

Wtedy byłoby miejsce na lepszy parking. To jednak wymaga podjęcia poważnych decyzji  

o zmianie komunikacyjnej. 

 

Członek Komisji – Karol Sobczak 

zapytał, co z placem zabaw przy Gimnazjum Nr 2 w Olecku. 

 

Dyrektor Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku – Barbara Taraszkiewicz 

odpowiedziała, że na ręce pani kierownik złożyła wstępny kosztorys, który uwzględnia plac 

zabaw i dostosowanie go do funkcjonowania oddziału przedszkolnego. Miejsce na plac 
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istnieje od strony boiska, które wcześniej służyło do gry w piłkę siatkową, a obecnie nie jest 

wykorzystywane. 

 

Członek Komisji – Karol Sobczak 

zapytał o koszt wykonania placu. 

 

Dyrektor Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku – Barbara Taraszkiewicz 

odpowiedziała, że łącznie z modernizacją klas i zakupem do nich wyposażenia będzie to koszt 

w granicach 150-200 tys. zł. 

 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada  

zapytał, czy jest to zadanie w ramach środków budżetowych gminy, czy też planuje się 

pozyskanie środków zewnętrznych. 

 

Członek Komisji – Karol Sobczak 

zapytał, czy istnieje jakiś projekt, w ramach którego można ubiegać się o środki na place 

zabaw przy SP Nr 1 i Gimnazjum Nr 2. 

 

Kierownik Wydziału EK UM – Elżbieta Rękawek 

odpowiedziała, że w tej chwili nie jest jej znany żaden program, żeby móc pozyskać środki. 

Jeżeli jednak występuje się o środki na przedszkole można również myśleć o placu zabaw. 

Natomiast nie zna warunków, gdyż nie zostały jeszcze ogłoszone konkursy na tworzenie 

miejsc w przedszkolach. Czytała, że ministerstwo zapowiada dodatkowe środki związane  

z wprowadzeniem reformy, ale również nie wiadomo na jakiego typu wydatki będzie można 

je przeznaczyć. 

 

Członek Komisji – Karol Sobczak 

zastanawiał się nad bezpieczeństwem dzieci w sytuacji, gdy na jednym placu zabaw spotkają 

się jednocześnie 2-3 grupy. Czy będzie grafik korzystania z placu zabaw. 

 

Kierownik Wydziału EK UM – Elżbieta Rękawek 

odpowiedziała, że na 25 dzieci powinien przypadać 1 opiekun. W większych szkołach na 

pewno jest trudniej ułożyć harmonogram wykorzystania placu zabaw, ale dyrektor placówki 

nad tym czuwa. 

 

Członek Komisji – Karol Sobczak 

zastanawiał się, czy zapis wstępnego projektu uchwały dotyczący wskazania uczniom 

oddziałów klas III Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku oraz Szkoły 

Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku zamieszkałym w obwodzie Szkoły 

Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku miejsce realizacji obowiązku szkolnego 

od klasy IV do VIII w latach 2017/2018 – 2021/2022 w Szkole Podstawowej nr 2 im. 

Mikołaja Kopernika w Olecku nie wywoła niezadowolenia. 

 

Kierownik Wydziału EK UM – Elżbieta Rękawek 

odpowiedziała, że zawsze może być ktoś niezadowolony. Dyrektorzy tym kierują  

i odpowiadają za przyjęcie uczniów. W artykule 205 ustawy jest zapis, że Rada może 

wskazać to miejsce. Rozważano warianty podziału, które nie uwzględniały tego artykułu. 

Wynikiem takiego rozwiązania „dwójka” była pusta, a szkoły podstawowe nr 1 i 3 

przepełnione.  
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Członek Komisji – Karol Sobczak 

zastanawiał się, co się stanie, gdy rodzic nie będzie chciał zapisać dziecka zgodnie  

z obwodem. 

 

Kierownik Wydziału EK UM – Elżbieta Rękawek 

odpowiedziała, że jeżeli dyrektor szkoły wybranej przez rodzica będzie miał miejsce to 

przyjmie ucznia. Kłopoty tego typu są znane i pojawiają się każdego roku. 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

dodał, że są to indywidualne przypadki. Bierze się wtedy pod uwagę, ile jest dzieci w danym 

oddziale, a z drugiej strony interes szkoły, w której dany uczeń nie chce się uczyć. Jest to 

szereg czynników, ale generalnie uczeń powinien iść do obwodu, do którego został 

przypisany.  

 

Członek Komisji – Karol Sobczak 

zapytał, czy w oparciu o informacje przedstawione przez dyrektorów jest znany szacunkowy 

koszt wprowadzenia reformy. 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

odpowiedział, że jest na etapie szacowania kosztów poszczególnych prac. Nie ulega 

wątpliwości, że największe wydatki związane z reformą dotyczyć będą obecnego Gimnazjum 

Nr 2 w Olecku, gdzie trzeba dostosować sale, kupić ławki i krzesła, dostosować łazienki  

i szatnie oraz wykonać izolację fundamentu. Remonty będą potrzebne także w innych 

szkołach. Dodał, że ministerstwo „obcięło” wszystkim samorządom subwencję. Subwencja 

dla Gminy Olecko wyniosła o 680 tys. zł. mniej w stosunku do planowanej. Potrzeby trzeba 

zrealizować niezależnie od kosztów. Te pieniądze trzeba będzie po prostu znaleźć. 

 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada  

wyraził nadzieję, że uda się pozyskać środki zewnętrzne. Jeśli nie, trzeba będzie na czymś 

zaoszczędzić. Oby nie doszło do takiej sytuacji, bo pieniędzy i tak jest mało. 

 

Członek Komisji – Kazimierz Edward Toczyłowski 

zrozumiał, że tylko jeden nauczyciel odchodzi na świadczenie kompensacyjne. Poza tym nie 

przewiduje się innych roszad związanych ze zwolnieniem nauczycieli. Zastanawiał się, czy to 

jest prawda. Druga wątpliwość dotyczy osób, które nie są nauczycielami czyli pracownikami 

obsługi, czy będą jakieś zwolnienia. 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

odpowiedział, że liczba oddziałów przez najbliższe dwa lata jest stabilna. Nie przewiduje się 

zwolnień. W niektórych przypadkach nawet potrzebne będą dodatkowe osoby. Natomiast nie 

wiadomo, czy nauczyciele będą odchodzić na emeryturę. Niektórzy nauczyciele pytają,  

na jakich warunkach można odejść na świadczenie kompensacyjne i zastanawiają się nad tym.  

 

Członek Komisji – Kazimierz Edward Toczyłowski 

prosił, aby monitorować ten temat w ramach planu pracy komisji. 

 

Członek Komisji – Robert Smyk 

prosił o podanie konkretnych argumentów, dlaczego jest nabór do dwóch oddziałów 

przedszkolnych w SP Nr 2. Czy nie można było się bez tego obejść w kontekście dużego 

kosztu utworzenia placu zabaw. 
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Kierownik Wydziału EK UM – Elżbieta Rękawek 

odpowiedziała, że przy każdej szkole są oddziały przedszkolne i tam również planuje się. 

Dążymy, aby dziecko rozpoczynające edukację przedszkolną w oddziale przedszkolnym  

w szkole podstawowej mogło pozostać w tej szkole do ukończenia klasy VIII. Jest to też 

sposób na zapewnienie naboru uczniów do klasy I (grupy uczniów nie chcą być rozdzielane)  

i najbardziej logiczne rozwiązanie w trosce o byt tej szkoły. 

 

Członek Komisji – Karol Sobczak 

zapytał, czy nie lepiej grupy przedszkola Krasnal zamiast w przepełnionej SP Nr 1 umieścić 

w przyszłej SP Nr 2, która może być pusta. 

 

Kierownik Wydziału EK UM – Elżbieta Rękawek 

odpowiedziała, że w przyszłej SP Nr 2 liczbę dzieci zaplanowano na podstawie informacji  

z ewidencji ludności. Tylko na podstawie tych danych można przewidywać sytuację 

wszystkich placówek. Na poprzednim posiedzeniu komisji zwracała uwagę, że więcej jest 

dzieci zamieszkałych niż zameldowanych. Zatem, konkretną dyskusję na ten temat można 

podjąć po zakończeniu rekrutacji. Dodała, że niepubliczne przedszkola obawiają się, że nie 

będą mogły przyjąć najmłodszych dzieci, ponieważ rodzice deklarują pozostawienie dzieci 

pięcioletnich w przedszkolu od nowego roku szkolnego jako sześciolatki. 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

uzupełnił, że lepiej jest umieścić trzy oddziały przedszkola Krasnal w SP Nr 1 ze względu na 

koszty i nie tylko. Oddziały przedszkolne będą ulokowane w nowszej części budynku,  

a dostosowanie obiektu nie będzie wymagało dużych nakładów. Natomiast w przyszłej SP  

Nr 2 dostosowanie sali dotyczy tylko tych dzieci, które z tego obwodu szkolnego pójdą  

do „podstawówki”. Rozszerzenie o dodatkowe 3 oddziały generowałoby znacząco większe 

nakłady, a należy zwrócić uwagę na brak możliwości lokalowych. Nie ma sensu 

rozbudowywać „na siłę”, skoro w SP Nr 1 z czasem liczba oddziałów spadnie i ustabilizuje 

się. Działanie jest przemyślane i sensowne. 

 

Członek Komisji – Kazimierz Edward Toczyłowski 

zapytał, czy były jakieś zgłoszenia rodziców odnośnie zmian w oświacie. Jeśli tak, to jakiego 

typu. 

 

Kierownik Wydziału EK UM – Elżbieta Rękawek 

odpowiedziała, że nikt nie przychodził do wydziału w tej sprawie. Nie było żadnych uwag 

rodziców ani dyrektorów w zakresie obwodów. 

 

Dyrektor Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku – Barbara Taraszkiewicz 

dodała, że kilka telefonów otrzymała od rodziców z pytaniami, czy mogą już zapisywać 

dzieci do oddziału przedszkolnego. 

 

Pani Joanna Skorupska – Gałkowska - rodzic 

zgłosiła uwagę dotyczącą klas II w SP Nr 1. W tej chwili w 5 oddziałach uczy się 96 uczniów. 

Na przyszły rok jest założenie, że dalej będzie uczyło się 96 uczniów, ale w 4 oddziałach.  

Dojdzie do „rozbicia” 1 klasy i umieszczenia uczniów w 4 pozostałych. Za rok następne 

zmiany czyli przejście do innych szkół i zmiana nauczyciela. Zastanawiała się, czy  

w przyszłym roku nie można utrzymać 5 oddziałów. Czy ktokolwiek zastanawiał się, jak 

zniesie to małe dziecko. Jest matką i bezpieczeństwo dziecka jest dla niej najważniejsze. 

Rodzicie mają wiele zastrzeżeń i ten temat na pewno będzie wracał. 
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Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku – Eligia Bańkowska 

odpowiedziała, że w szkole jest 5 klas drugich. Jedna z tych klas to klasa sportowa, która 

liczy 18 dzieci. Rzeczywiście w stosunku do klasy III jest zapis, że pozostaje 96 osób  

w 4 klasach. Nie wie dlaczego, bo klasa sportowa pozostaje klasą sportową. Po odjęciu  

18 osób zostaje 78 dzieci i to jest zbyt duża liczba na trzy klasy. 

 

Kierownik Wydziału EK UM – Elżbieta Rękawek 

wyjaśniła, że przedstawiony materiał stanowi wyliczenia matematyczne z diagnozy. 

Wyliczenia nie obejmują każdej indywidualnej sytuacji. Dyrektorzy otrzymali materiał dwa 

tygodnie temu. Nieścisłości zostały zgłoszone i wydział uwzględnił je w poprawkach.  

Pani kierownik nie posiada wiedzy, ile osób liczy obecnie klasa sportowa. 

 

Pani Joanna Skorupska – Gałkowska - rodzic 

zrozumiała, że zawiódł czynnik ludzki i będzie 5 oddziałów. 

 

Kierownik Wydziału EK UM – Elżbieta Rękawek 

poinformowała, że nie jest w stanie w tej chwili odpowiedzieć. Decyzje zapadną na etapie 

tworzenia arkuszy organizacyjnych przez dyrektorów szkół, które w terminie do 21 kwietnia 

powinny zostać przekazane Burmistrzowi. Takie jest założenie projektu rozporządzenia 

ministra.  

 

Pani Joanna Skorupska – Gałkowska - rodzic 

oznajmiła, że w przyszłości korzystając z przedszkola chciałaby mieć pewność, że dziecko 

będzie w tym samym przedszkolu publicznym aż do 6 roku życia. 

 

Kierownik Wydziału EK UM – Elżbieta Rękawek 

odpowiedziała, że taka możliwość istnieje. Od 1 września 2017 r. ustawą został wprowadzony 

zapis, że w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej mogą być dzieci od 3 lat do 5 oraz 

dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne. Również w przedszkolu mogą być 

dzieci od 3 lat, a w wyjątkowych sytuacjach od 2,5 roku również do 6 lat. Rodzic może 

zapisać dziecko do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub do oddziału 

przedszkolnego w przedszkolu. Ponadto, na terenach wiejskich może umieścić dziecko  

w zespole wychowania przedszkolnego. Zatem, są trzy formy przedszkolne do wyboru dla 

rodziców. Wielokrotnie już powtarzano, że wszystko zależy od naborów. Nie wiadomo też, 

co będzie za kilka lat. Może się zdarzyć, że w przyszłej SP Nr 2, w której są planowane  

2 oddziały przedszkolne będzie tylko jeden, bo np. reszta dzieci pójdzie do przedszkola 

Krasnal lub przedszkola niepublicznego. 

 

Członek Komisji – Maciej Juchniewicz 

oznajmił, że nie zna się szczegółowo na oświacie, ale jako radny będzie musiał podejmować 

decyzje i chce mieć pewność, że starano się zadbać o każdego człowieka zarówno 

nauczyciela jak i pracownika administracji czy obsługi. Część informacji przedstawionych 

przez dyrektorów brzmi optymistycznie. Natomiast nie do końca rozumie i prosi  

o wyjaśnienie kwestii godzin brakujących i do wykorzystania. Uważa, że trzeba rzetelnie 

podejść do tego tematu i zbadać, jakie są potrzeby konkretnych ludzi. Zapytał, gdzie  

w gminie Olecko wypracowuje się rozwiązania dotyczące wprowadzenia reformy oświaty, 

które są przedkładane radnym. Rozumie, że Burmistrz podejmuje decyzje co do projektów. 

Natomiast słuchając pani kierownik najczęściej dzisiaj słyszy „nie wiem”. Odnośnie sytuacji 

w SP Nr 1, pani dyrektor na pytanie rodzica odpowiedziała, że nie wie dlaczego jest mniej 

oddziałów, a pani kierownik stwierdziła, że jest to kompetencja dyrektora. Na miejskiej 

stronie internetowej na jego wniosek zamieszczono informację na temat oświaty. Wolałby 

jednak, aby te wszystkie informacje, które otrzymują radni były w jednym miejscu jakoś 
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„obrobione” i podane ludziom. Za dwa tygodnie odbędzie się sesja Rady Miejskiej, na której 

będzie podejmowany projekt uchwały w sprawie obwodów, a społeczności szkolnej brakuje 

informacji oraz możliwości zadawania pytań i wyrażenia swojej opinii. W każdej szkole 

powinno odbyć się spotkanie informacyjne wraz z prezentacją projektu uchwały. W ten 

sposób można by zebrać opinie społeczności szkolnej i przekazać je Radzie przed podjęciem 

uchwały. Cały czas ma wrażenie, że jako radny na nic nie ma wpływu. Informacje docierają 

w ostatniej chwili, a jako laikowi ciężko jest mu zweryfikować 24 stronicowy dokument, 

który zmienia się z dnia na dzień. Reforma narzucona z góry przynajmniej w kontekście 

zapytania mieszkańców, co o tym sądzą wymaga, by radni dołożyli wszelkich starań, aby tak 

się stało. Jest spokojny o warunki techniczno-organizacyjne. Wierzy i popiera słowa 

Burmistrza, że jeżeli trzeba będzie coś kupić, to zostanie to kupione bez względu na środki 

zewnętrzne, gdyż należy zapewnić jak najbardziej komfortowe i zgodne z prawem warunki 

dla uczniów. Edukacja to nie jest dokładanie do czegoś, a inwestycja w ludzi, która się 

opłaca. Nie liczyłby na środki MEN. Pani Minister twierdziła, że nie będzie zwolnień ani 

kosztów, a już teraz wiadomo, że koszty i zwolnienia będą. Liczba oddziałów spadnie  

i samorządy muszą się z tym zmierzyć. Część osób odejdzie na emerytury, ale trzeba zadbać  

o tych, którzy dopiero wchodzą w ten zawód, a już na starcie są obciążeni np. kredytami 

mieszkaniowymi. Burmistrz mówił, że w budżecie są środki na dokształcanie nauczycieli. 

Zastanawia się jednak, czy jest wystarczająco dużo czasu, aby ci ludzie się dokształcili i nie 

stracili pracy. Dodał, że są to refleksje i uwagi, ale jeśli ktoś jest w stanie prosił, by się do 

nich teraz odnieść. 

 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada  

zwrócił się z pytaniem do dyrektorów, czy zapoznali Rady pedagogiczne i Rady rodziców  

z tematyką pracy komisji. 

 

Dyrektorzy placówek oświatowych odpowiedzieli, że tak. 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

wyjaśnił, że dyrektorzy szkół wstępnie policzyli godziny i jakich nauczycieli będą 

potrzebować. Braki będą się powiększać jeśli chodzi o przedmioty ścisłe i ten problem 

dotyczy nie tylko Olecka. Jest to sygnał dla nauczycieli, aby uzupełniali wykształcenie. 

Każdy dyrektor musi myśleć perspektywicznie. Na spotkaniu, które odbyło się przedwczoraj 

poproszono dyrektorów, by określili potrzeby w zakresie dokształcania nauczycieli. Fundusz 

jest i jeżeli będzie taka potrzeba zostanie zwiększony. Odnośnie zatrudniania nauczycieli, 

umowy zawierają dyrektorzy, informując urząd o nadwyżce godzin lub o braku nauczyciela 

danej specjalności. Sprawy ewentualnego uzupełniania etatów dyrektorzy załatwiają między 

sobą. Nie pamięta w tej chwili sprawy, którą poruszyła jedna z matek dotyczącej klas drugich, 

jednak według przepisów prawa klasa nie może liczyć więcej niż 25 uczniów. Każdy 

chciałby, aby klasa była jak najmniej liczna. Należy mieć jednak na uwadze, że subwencja  

z budżetu państwa pokrywa potrzeby oświatowe gminy jedynie w 50%. Burmistrz dodał,  

że do reformy podszedł z sercem, bo najważniejszym czynnikiem jest uczeń, któremu należy 

zapewnić maksymalnie dobre warunki, a poprzez pryzmat ucznia trzeba zadbać o dobro 

nauczyciela. Jeżeli są osoby, które mają inne propozycje mogą je zgłosić. Jest jeszcze czas, by 

wziąć je pod uwagę i wypracować najlepsze rozwiązanie. Na środki z MEN praktycznie nie 

ma co liczyć. Będą one niewielkie. Bez względu na to po 21 kwietnia, czyli po naborach  

i rekrutacji będzie wiadomo, jakie są ściśle określone potrzeby. Następnie od czerwca,  

po zakończeniu roku szkolnego, należy podjąć działania, aby 1 września wszystko było 

przygotowane. 
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Członek Komisji – Karol Sobczak 

zgłosił następujące wnioski: 

 prosił o przedstawienie informacji dotyczącej możliwości uzupełniania przez 

nauczycieli etatów w różnych szkołach. Wniosek poparł członek Komisji – Maciej 

Juchniewicz, 

 odnośnie Uzupełnienia 1 do materiału – Tabela 1 prosił o wyjaśnienie różnicy  

w liczbie oddziałów kl. II (5) i kl. III (4) odpowiednio w roku szkolnym 2016/2017  

i 2017/2018, podczas gdy liczba dzieci nie zmienia się i wynosi 96 oraz sprawdzenie, 

czy w pozostałej części materiału nie ma podobnych nieścisłości. 

 

Kierownik Wydziału EK UM – Elżbieta Rękawek 

stwierdziła, że w przypadku pierwszego wniosku Pan Przewodniczący Rady stawia ją  

w niezręcznej sytuacji i wykracza przed tworzenie arkuszy organizacyjnych. Nikt nie ma 

prawa odbierać dyrektorom kompetencji. Obecnie, wszystko jest w fazie planowania. 

Szczegóły mogą być wiadome na etapie tworzenia arkuszy. Jest kilka osób, które mogą 

jeszcze zdeklarować przejście na świadczenie kompensacyjne. Dyrektorzy naprawdę dbają  

o to. Są na etapie rozmów z nauczycielami, ale to nie jest ten moment, by o tym mówić 

publicznie. Poza tym są nauczyciele zatrudnieni w szkołach średnich w pełnym wymiarze  

i jednocześnie pracujący w szkołach gminnych na czas nieokreślony. Tutaj również trwają 

rozmowy, czy zostawić tych nauczycieli. Zgodnie z ustawą, jeżeli nauczyciel jest zatrudniony 

w pełnym wymiarze godzin, to dyrektor szkoły musi wyrazić zgodę na dodatkowe 

zatrudnienie. Dwa dni temu na spotkaniu z dyrektorami ustalono, że takie sytuacje należy 

rozstrzygnąć dopiero w końcu sierpnia lub we wrześniu. Wszystkim zależy na tym, aby 

nauczyciele mieli pracę. Dyrektorzy analizują bardzo szczegółowo ich kwalifikacje  

i możliwości zapewnienia pracy. Zobowiązali się jak najszybciej dokonać rekrutacji uczniów, 

bo od tego wiele zależy. W tym momencie nie należy oficjalnie mówić o takich rzeczach,  

bo można ludzi wprowadzić w błąd i wzbudzić niepokój. Uchwała, którą za dwa tygodnie ma 

podjąć Rada Miejska w zasadzie nie dotyczy nauczycieli. Uchwała obejmuje ustalenie sieci 

szkół i tu wyboru właściwie nie ma. Konsekwencja podjętej decyzji dopiero będzie 

przekładała się na nauczycieli. Radni mogą uchwały nie podjąć. W takiej sytuacji pozostaną 

dotychczasowe obwody. Szkoły Nr 1 i Nr 3 „pękną w szwach”, natomiast Gimnazjum Nr 2  

w Olecku i Gimnazjum w Kijewie zostaną wygaszone. 

 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada  

zapytał, w jakim terminie można te dane uzyskać. 

 

Kierownik Wydziału EK UM – Elżbieta Rękawek 

odpowiedziała, że po 21 kwietnia. 

 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada  

zwrócił się do dyrektorów z pytaniem, czy na daną chwilę i po rozmowach z innymi 

dyrektorami widzą taką sytuację, że będą musieli kogoś zwolnić. 

 

Dyrektorzy placówek oświatowych odpowiedzieli, że nie. 

 

Kierownik Wydziału EK UM – Elżbieta Rękawek 

odnośnie klasy II w SP Nr 1 uzupełniła, że są to dane matematyczne. Nie zna każdego 

szczegółu, który dotyczy szkoły. Pewne decyzje zapadają na etapie organizacji roku 

szkolnego czyli układania arkusza organizacyjnego. Dyrektor ma konkretną sytuację i po 

prostu przekazuje Burmistrzowi swoje analizy i argumenty. Wówczas jest podejmowana 

decyzja. 
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Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada  

prosił, aby rozważyć pozostanie przy 5 oddziałach. 

 

Kierownik Wydziału EK UM – Elżbieta Rękawek 

oznajmiła, że dwóch dyrektorów, którzy byli zaniepokojeni danymi, które przedstawiono  

w tabeli, zgłosili swoje uwagi i zostało to poprawione. 

 

Burmistrz – Wacław Olszewski 

obiecał, że przyjrzy się tej sprawie bardzo szczegółowo. 

 

Radna Maria Wanda Dzienisiewicz 

zapytała, czy w związku ze zmianami organizacyjnymi odbyło się spotkanie z właścicielami 

przedszkoli niepublicznych. Jeśli tak, to jakie wnioski padały. 

 

Kierownik Wydziału EK UM – Elżbieta Rękawek 

odpowiedziała, że nie było to spotkanie w sprawie zmian, lecz w innej, ale przy okazji 

poruszono ten temat. Właściciele przedszkoli niepublicznych martwią się, że zabraknie im 

miejsc w przedszkolach, ponieważ rodzice deklarują pozostanie dzieci pięcioletnich na 

przyszły rok jako sześciolatków czyli nie będą mieli możliwości przyjęcia małych dzieci. 

 

Radna Maria Wanda Dzienisiewicz 

powiedziała, że być może nie we wszystkich szkołach będzie nabór sześciolatków.  

Jest pewna, że przedszkola niepubliczne będą walczyć o te dzieci. Możliwe, iż w kwietniu 

okaże się, że np. w „dwójce” nie trzeba robić remontu. 

 

Kierownik Wydziału EK UM – Elżbieta Rękawek 

odpowiedziała, że remont będzie niezbędny z uwagi na klasy I. 

 

Radna Maria Wanda Dzienisiewicz 

zapytała, ile jest przedszkoli niepublicznych. 

 

Kierownik Wydziału EK UM – Elżbieta Rękawek 

odpowiedziała, że funkcjonują cztery przedszkola niepubliczne. 

 

Radna Maria Wanda Dzienisiewicz 

dodała, że brakuje stanowiska związków zawodowych, które pomogłoby radnym podjąć 

decyzję. 

 

Członek Komisji – Maciej Juchniewicz 

przypomniał, że w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie są wszystkie kontakty do 

radnych, za pośrednictwem których można przekazywać wszelkie informacje. Poddał pod 

rozwagę, by w momencie kiedy znane już będą koszty wprowadzenia reformy przygotować 

stanowisko Rady do MEN z zapotrzebowaniem na pieniądze na wprowadzenie reformy. 

Odnośnie tego, co powiedział Radny Bagieński poinformował, że dwa dni temu w telewizji 

oglądał konferencję kuratorium oświaty na południu Polski, gdzie prezentowano instrukcję 

zwolnień nauczycieli. Na koniec chciałby poruszyć sprawę Placu Zamkowego, o czym mówił 

już na poprzedniej komisji. Nie wie, czy jest taka potrzeba, ale Plac Zamkowy jest bliżej 

„dwójki” niż „jedynki” i są tam wybudowane cztery nowe bloki. Prosił, aby zadać pytanie 

mieszkańcom tych bloków w sprawie preferowanego obwodu. Dodał, że jest prowadzona 

zbiórka podpisów pod referendum w sprawie wypowiedzenia się na temat reformy oświaty  

– referendum-szkolne.pl. Osoby, które chcą doprowadzić do referendum mogą pobrać listę, 

wypełnić ją i odesłać. Zachęcał wszystkich do tej inicjatywy. 
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Radny Leszek Olszewski 

poinformował, że 15 lutego 2017 r. w Zespole Szkół Technicznych odbędzie się spotkanie  

z wizytatorami w sprawie reformy. O godzinie 14.00 spotkanie jest skierowane  

do dyrektorów i nauczycieli, a później do rodziców i innych zainteresowanych osób. Można 

przyjść i przedstawić swoje wątpliwości. 

  

Na tym punkt zakończono. 

 

Do punktu 3 – Opracowanie planu pracy komisji na 2017 rok. 
 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada  

przekazał prośbę Burmistrza, aby tematy, które nie są bezwzględnie konieczne, a wymagają 

przygotowania dodatkowych materiałów przenieść na okres jesienny. W związku  

z planowaną reformą sprawy dotyczące oświaty wymagają dużego zaangażowania 

pracowników wydziału.  

 

Po dyskusji Komisja przyjęła następujące tematy do planu pracy na 2017 rok: 

Miesiąc  

 

Temat 

 

Luty 
Zmiany w organizacji i funkcjonowaniu szkół podstawowych  

i gimnazjów w Gminie Olecko 

Marzec 

Sport – stan i perspektywy rozwoju w odniesieniu do Strategii 

Upowszechniania Kultury Fizycznej w Gminie Olecko na lata 2014-2020 

 

Stan i potrzeby oleckiej kultury 

 

 

Kwiecień 

Sytuacja nauczycieli w szkołach  

 

Informacja na temat kosztów związanych z wprowadzeniem reformy 

oświaty w poszczególnych placówkach oświatowych 

 

 

Maj 

Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok 

- temat ujęty w planie pracy Rady Miejskiej 
 

Przygotowanie do sezonu letniego 

- temat ujęty w planie pracy Rady Miejskiej 

 

Czerwiec 

Funkcjonowanie szkół w świetle zmian oświatowych   

- komisje wyjazdowe 

 

 

Sierpień 

 

 

Ochrona środowiska i edukacja ekologiczna 

 

Wrzesień 

Podsumowanie sezonu letniego 

- temat ujęty w planie pracy Rady Miejskiej 

 

 

Październik 

Analiza wyników egzaminów zewnętrznych w szkołach podstawowych  

i gimnazjach oraz wyników olimpiad przedmiotowych 

 

Funkcjonowanie szkół po zmianach oświatowych  

 

Edukacja antydyskryminacyjna w szkołach 

 

Grudzień 

Uchwalenie budżetu gminy na 2018 rok 

- temat ujęty w planie pracy Rady Miejskiej 
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Do punktu 4 – Sprawy wniesione. 

 

Komisja postanowiła zrealizować punkt na następnym posiedzeniu. 

 

Do punktu  5 – Wolne wnioski. 

 

Członek Komisji – Maciej Juchniewicz 

zgłosił wniosek o skuteczne odśnieżenie miasta. 

 

Komisja 

zgłosiła następujące wnioski: 

 zgłosiła wniosek, aby na posiedzeniach komisji była obecna pani kierownik Wydziału 

Oświaty, Kultury i Sportu w celu przekazywania bieżących informacji na temat zmian 

w organizacji i funkcjonowaniu szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Olecko, 

bez konieczności wcześniejszego przygotowywania materiału na posiedzenia, 

 wnioskuje, aby w ramach tematu zaplanowanego na maj pt. „Przygotowanie do 

sezonu letniego” uwzględnić materiały dotyczące promocji i turystyki w Gminie 

Olecko – stan, potrzeby i wydatki, 

 zgłosiła wniosek, aby Komisja Rewizyjna zajęła się sprawą Państwa Jadwigi i Witolda 

Ulikowskich. 

 

Innych wniosków w tym punkcie nie zgłoszono. 

 

Na tym punkt i posiedzenie komisji zakończono. 

 

 

 

 

     Protokołowała                                                                 Przewodniczący Komisji 

 

Karolina Kuskowska                                                               Wojciech Rejterada 
 


