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Protokół Nr ORN.0012.1.8.2017 

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

Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 13 czerwca 2017 r. 
 

Na stan 8 członków komisji w posiedzeniu udział wzięło 6 – lista obecności  

w załączeniu. 

 

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada. 

 

Protokołowała inspektor Wydziału Organizacyjnego i Nadzoru – Karolina Kuskowska. 

 

 W posiedzeniu udział wzięła:  

 Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Elżbieta Rękawek. 

 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada 

powitał wszystkich przybyłych na posiedzenie komisji i poinformował, iż na ostatnim 

posiedzeniu nie zrealizowano punktu 1 – Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia 

komisji. W związku z tym zaproponował zmianę porządku posiedzenia na następujący: 

 

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu 23 maja 2017 r. 

2. Sprawy wniesione.  

3. Wolne wnioski. 

4. Funkcjonowanie szkół w świetle zmian oświatowych – komisja wyjazdowa. 

 

Uwag do zaproponowanego porządku posiedzenia nie zgłaszano. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła powyższy porządek posiedzenia. 

 

 

Do punktu 1 – Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu 23 maja  

2017 r. 

 

Uwag do protokołu Nr ORN.0012.1.6.2017 nie zgłaszano. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr ORN.0012.1.6.2017 posiedzenia komisji 

odbytego w dniu 23 maja 2017 r. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

Do punktu 2 – Sprawy wniesione. 

 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada 

zapytał, czy są pytania lub uwagi do spraw wniesionych. 

 

Pytań ani uwag do spraw wniesionych nie zgłaszano. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

 

 



 2 

Do punktu 3 – Wolne wnioski. 

 

Członek Komisji – Maciej Juchniewicz 

zgłosił następujące wnioski: 

 zgłosił wniosek o zabezpieczenie w budżecie gminy na 2018 r. środków na remont 

bieżni oraz orlika przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Olecku. Należy określić 

niezbędny zakres prac i koszty, 

 zgłosił wniosek o wyjaśnienie sprawy sali sensorycznej w Zespole Szkół w Olecku.  

Środki na ten cel były zaplanowane w budżecie, a sala nie powstała. Jeżeli pieniądze 

są zabezpieczone, to należy urządzić tę salę. 

 

Innych wniosków w tym punkcie nie zgłoszono. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

Do punktu 4 – Funkcjonowanie szkół w świetle zmian oświatowych – komisja 

wyjazdowa. 

 

Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Elżbieta Rękawek 

nawiązując do ostatniego posiedzenia komisji i podjętej dyskusji w sprawie regulaminu 

zwalniania nauczycieli poinformowała, że po zapoznaniu się z wyrokami Sądu Najwyższego 

wypływa wniosek, że zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli jest absolutną kompetencją 

dyrektorów szkół. Regulamin nie jest wymagany prawem, niemniej jednak takie zasady mogą 

być ustalone i stosowane jako uzasadnienie dla nauczyciela, ewentualnie dla sądu, z jakiego 

powodu został zwolniony akurat ten a nie inny nauczyciel. Zasady mogą być konsultowane  

z radami pedagogicznymi. Kryteriów zwalniania może być dużo, m.in. staż, jakość i ocena 

pracy. Kryteria powinny zawierać uzasadnione, aby nie było podejrzenia o nierówne 

traktowanie. Dodała, że trudno będzie te kryteria ujednolicić, gdyż w szkołach są różne 

uwarunkowania. 

 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada 

wyjaśnił, że komisja nie chce niczego narzucać. Dyskusja na ten temat wywiązała się dlatego, 

że do członków komisji dotarły informacje, że nie wszyscy nauczyciele czują się traktowani 

sprawiedliwie. W świetle zmian oświatowych i ewentualnych zwolnień nauczycieli, przyjęte 

kryteria byłyby dla dyrektora swego rodzaju zabezpieczeniem. 

 

Członek Komisji – Kazimierz Edward Toczyłowski 

zapytał, co z klasą szóstą w Kijewie. 

 

Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Elżbieta Rękawek 

odpowiedziała, że jutro będzie analizowała tę sprawę z panem Burmistrzem. Wobec tego 

informację przedstawi na następnym posiedzeniu komisji. 

 

Komisja 

jednogłośnie zgłosiła wniosek o powołanie zespołu do spraw przyszłości szkoły w Kijewie, 

który powinien rozpocząć prace od jesieni. W skład zespołu powinni wejść: dyrekcja, 

przedstawiciele Rady Rodziców i urzędu, Sołtys i przedstawiciele Rady Sołeckiej oraz 

przedstawiciele społeczności lokalnej. W pracach zespołu powinni brać udział, np. 

rotacyjnie – członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji 

Rady Miejskiej w Olecku. Proponowany termin rozpoczęcia prac zespołu – wrzesień-

październik 2017 r.  
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Innych wniosków w tym punkcie nie zgłoszono. 

 

Komisja udała się z wizytą do następujących szkół:  

 

 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Olecku,  

 Gimnazjum Nr 2 w Olecku,  

 Zespół Szkół w Judzikach, 

 Zespół Szkół w Babkach Oleckich. 

 

 

 

     Protokołowała                                                                 Przewodniczący Komisji 

 

Karolina Kuskowska                                                               Wojciech Rejterada 
 


