BR.0012.7.11.2017
Protokół
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 23.10.2017 roku
w sali konferencyjnej Ratusza Miejskiego w Kole. Posiedzeniu przewodniczyła radna Izabela
Nuszkiewicz - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. W posiedzeniu udział
wzięło 5 radnych, co stanowi quorum do prowadzenia prawomocnych obrad.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Przewodnicząca otworzyła posiedzenie, powitał gości i członków Komisji, następnie
przedstawiła porządek posiedzenia, którego tematem była:
1. Analiza informacji Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Kole o realizacji akcji
letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, jednostkach kultury
oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Koło.
2. Analiza informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Koło za rok
szkolny 2016/2017 w tym o wynikach egzaminów gimnazjalnych.
3. Sprawy różne.
Ad. 1 Informację Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Kole o realizacji akcji letniego
wypoczynku dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, jednostkach kultury oraz
jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Koło przedstawiła pani Katarzyna Michalak
Naczelnik Wydziału Oświaty. W okresie wakacji został zorganizowany wypoczynek dla
dzieci i młodzieży przez:
 Zespół Szkół Nr 1 wspólnie z działającym przy Szkole Stowarzyszeniem „Wyspa i
Przyjaciele” zorganizowali dla 34 uczniów oddziałów sportowych wypoczynek w formie
obozu w Głuchołazach,
 Miejski Dom Kultury zorganizował dwa turnusy półkolonii „Kwitnące Wakacje” w
terminach: 3-7 lipca i 10-14 lipca, z półkolonii skorzystało 51 dzieci. Również
instruktorzy MDK zorganizowali szereg warsztatów artystycznych i rozrywkowych, z
których skorzystało około 450 uczniów.
 Miejski Ośrodek Profilaktyki Pomocy Rodzinie w miesiącach lipcu i sierpniu
przeprowadził zajęcia dla dzieci w trzech świetlicach, w dwóch świetlicach
socjoterapeutycznych i świetlicy socjoterapeutycznej oraz w Młodzieżowym Klubie
Konsultacji i Terapii. Realizowano zajęcia w ramach ogólnopolskiej kampanii Zachowaj
Trzeźwy Umysł oraz kampanię Bezpieczne Wakacje pod patronatem Ministerstwa
Edukacji Narodowej, a także wiele atrakcyjnych zajęć,
 Muzeum Technik Ceramicznych zorganizowano dla dzieci i młodzieży półkolonie letnie
w terminie od 26 - 29 czerwca, w których uczestnicy mogli pogłębić swoją wiedzę o
lokalnych tradycjach i swojej małej ojczyźnie. W raz z Klubem LOK „Kolska Starówka”
zorganizowano rajd rowerowy. Dużą atrakcją był wakacyjny wyjazd do Siedlątkowa,
Jeziorska i na Uniejowski Zamek,
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 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował turnieje w dyscyplinach sportowych,
ponad to w okresie wakacji został wydłużony czas otwarcia obiektów sportowych. Na
obiektach przy ul. Szkolnej 2B wprowadzono promocję dla dzieci i młodzieży, wynajęcie
boisk, hali oraz kortów za 1,00 zł.
 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała bezpłatne zajęcia w dwóch
filiach w lipcu i sierpniu, w których wzięło udział łącznie 211 dzieci.
Na posiedzenie przybyli radna Teresa Brzoska i radny Ryszard Borysiewicz powiększając
liczbę członków Komisji biorących udział w posiedzeniu do 7 osób.
Radna Izabela Nuszkiewicz zapytała, czy prowadzone zajęcia były odpłatne, jaka pula
pieniędzy była zabezpieczona w budżecie.
Pani Katarzyna Michalak Naczelnik Wydziału odpowiedziała, że zajęcia były
finansowane ze środków własnych placówek.
Radna Izabela Nuszkiewicz dopytała, w jaki sposób sfinansowany był obozu sportowego
zorganizowany przez Zespół Szkół Nr 1.
Pani Naczelnik wyjaśniła, że finansowanie obozu odbyło się za pośrednictwem złożonego
wniosku z pożytku, przez Stowarzyszenie „Wyspa i Przyjaciele”.
Ad. 2 Informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Koło za rok
szkolny 2016/2017 w tym o wynikach egzaminów gimnazjalnych przedstawiła pani
Katarzyna Michalak Naczelnik Wydziału Oświaty. Ustawa o systemie oświaty nakłada na
Burmistrza obowiązek corocznego informowania o stanie realizacji zadań oświatowych.
Realizując zadania Gmina Miejska prowadziła w roku szkolnym 2016/2017 prowadziła 4
przedszkola w tym jedno integracyjne, pięć szkół podstawowych w tym dwie w zespołach
szkół oraz jedna szkoła z oddziałami integracyjnymi oraz trzy gimnazja w tym w zespołach
szkół i jedno gimnazjum z oddziałami integracyjnymi. W informacja sporządzona jest w
oparciu o przedstawione dane w SIO na dzień 30 marca 2016 roku. W tabeli nr 2
przedstawiona jest prognozowana liczba uczniów obejmująca dzieci i młodzież zamieszkała
na terenie miasta Koła. W tabeli nr 4 podana została liczba dzieci w poszczególnych
przedszkolach, zaznaczając iż w roku szkolnym 2016/2017 zapewnione zostały miejsca w
przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Tabela nr 5
przedstawia organizację placówek niepublicznych, do których uczęszcza 274 dzieci. Średnia
wysokość miesięcznej dotacji na jednego wychowanka w roku 2016 wyniosła 530,13 zł.
Radny Janusz Miłowski zapytał, czy jest znana powierzchnia użytkowa szkoły, poprosił o
wykaz dla każdej ze szkół stanowisk administracyjnych i obsługowych.
Pani Naczelnik powiedziała, że na te pytania odpowie na piśmie, z uwagi na brak takich
zagadnień w sprawozdaniu.
Radny Mariusz Hanefeld zapytał, o nazwę wydziału prowadzącą księgowość szkół, jakie
oszczędności w związku z reorganizacją pracy przyniosła ta zmiana.
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Pani Mariola Makowska Skarbnik Miasta odpowiedziała, że początkowo naczelnikiem
był pan Piotr Baczyński wydziału d.s. Obsługi Administracyjnej Szkół, po czym nastąpiła
zmiana i osoby przeniesione do księgowości zostały wchłonięte do wydziału księgowości
Urzędu Miejskiego. Na pytanie o oszczędności w związku z reorganizacją, zasięgnie
informacji z wydziały płac i przekaże do wiadomości Komisji.
Radny Janusz Miłowski podkreślił, że z placówek oświatowych zabrano osoby lecz ich
inne obowiązki pozostały, co w dużej mierze obciąża zakres uszczuplonej kadry
administracyjnej.
Pani Naczelnik kontynuowała analizę przedstawionej informacji, tabela nr 7a,7b i 7c
przedstawia stopnie awansu zawodowego nauczycieli w latach 2015, 2016 i 2017 roku, z
których wynika, że mamy bardzo dobrze wykształconą kadrę pedagogiczną. Najwięcej mamy
nauczycieli dyplomowanych - 194, mianowanych - 61 i kontraktowych – 51 oraz stażystów –
16. Największą liczbę nauczycieli dyplomowanych ma Zespół Szkół Nr 2. Sprawozdanie
zawiera dodatkową informację z działalności na rzecz uczniów z orzeczeniami o potrzebie
nauczania indywidualnego oraz o potrzebie kształcenia specjalnego. Z uwagi na dość
powszechne zjawisko, gdzie coraz więcej dzieci posiada orzeczenie o niepełnosprawności,
zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu, prowadzone było kształcenie specjalne, co
powoduje wzrost kosztów przez zatrudnienie dodatkowej kadry. W roku szkolnym 2016-2017
31 dzieci zorganizowano indywidualne nauczanie, włączonym wymiarze 298 godzin
tygodniowo. Do oddziałów ogólnodostępnych tj. w przedszkolach, szkołach podstawowych i
gimnazjach uczęszczało 15 uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego. Również w roku
szkolnym 2016-2017 funkcjonowało sześć oddziałów integracyjnych w Szkole Podstawowej
Nr 3, trzy oddziały w Gimnazjum Nr 2 i jeden oddział w Przedszkolu Miejskim Nr 3. Łącznie
do oddziałów integracyjnych uczęszczało 35 uczniów. Tabela nr 8 przedstawia liczbę
uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością posiadające orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego z wyszczególnieniem dysfunkcji w Szkole Podstawowej Nr 1, 3, 4 i
Gimnazjum Nr 2 oraz w Przedszkolu Miejskim Nr 3. Wśród uczniów w/w szkół
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego największą liczbę stanowią
dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz z autyzmem, w tym z
zespołem Aspergera.
Radna Halina Musiałek zauważyła, że w tabeli nr 8 brak jest wymienionych zajęć
integracji sensorycznej i terapii odruchu, które prowadzone są w Szkole Podstawowej Nr 3.
Radna Izabela Nuszkiewicz podkreśliła dużą rolę zajęć logopedycznych w przedszkolach,
na znaczną liczbę dzieci z dysfunkcją mowy, zajęcia są skracane do minimum i nie
przynoszą efektów.
Pani Naczelnik przedstawiła kolejną tabelę nr 10 dotyczącą wykonanych remontów w
poszczególnych placówkach, które zostały wykonane w miarę możliwości finansowych
jednostek.
Radna Izabela Nuszkiewicz zapytała, czy jednostki zwróciły się o dofinansowanie do
prowadzonych prac remontowych.
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Pani Naczelnik odpowiedziała, że Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 zwrócił się o
dofinansowanie prowadzonych prac remontowych z uwagi na szeroki zakres remontu.
Radna Ewa Baryła w śród wymienionych prac remontowych w Zespole Szkół Nr 1 jest
wymienione malowanie pomieszczeń kuchennych i zaplecza kuchennego. Zapytała, w jakim
celu skoro szkoła nie prowadzi stołówki.
Pani Naczelnik wyjaśniła, iż w/w pomieszczenia są wykorzystywane do zajęć
kulinarnych, jak również te pomieszczenia służą do wydawania posiłków dla dzieci
korzystających z cateringu.
W kolejnym punkcie informacji przedstawiony jest proces nauczania i wyrównywania
szans edukacyjnych, tj. podana jest liczba uczniów w poszczególnych szkołach dot.
uzyskanych świadectw z wyróżnieniem, egzaminów poprawkowych i liczbę uczniów
niepromowanych. Następna tabela dotyczy liczby uczniów uczestniczących w zajęciach
pozalekcyjnych, przedstawione dane są z informacji podanej przez dyrektorów placówek.
Dodatkowe zajęcia są niepłatne. Tabela nr 16 przedstawia liczbę uczniów uczących się
języków obcych.
Radna Izabela Nuszkiewicz zapytała, czy w liczbie uczniów uczących się języka
niemieckiego są uczniowie objęci nauką języka niemieckiego mniejszości niemieckiej.
Pani Naczelnik wyjaśniła, że w przedstawionej tabeli nie ma języka mniejszości
niemieckiej, już w następnym sprawozdaniu będzie ujęty gdyż zakończy się trzyletni etap
nauczania.
W następnym punkcie omawianej informacji jest opisany egzamin gimnazjalny, który jest
warunkiem ukończenia szkoły. Egzamin odbywa się w trzech kolejnych dniach, sprawdzający
stopień opanowania umiejętności i wiadomości z przedmiotów humanistycznych,
matematyczno-przyrodniczych oraz języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym i
rozszerzonym.
Radna Izabela Nuszkiewicz poprosiła, aby w następnym roku w tabelach znajdowało się
porównanie z lat poprzednich.
Pani Naczelnik dodała, w chwili wygaśnięcia nauki w gimnazjach będzie egzamin
ośmioklasisty, który składać się będzie z trzech części; polski, matematyka i język obcy, a od
2020 roku uczeń będzie miał do wyboru przedmiot.
W ramach realizacji zadań oświatowych na rzecz uczniów prowadzona jest pomoc
materialna o charakterze socjalnym. W celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji
wynikających z trudnej sytuacji materialnej i wspieranie uczniów zdolnych złożono 150
wniosków o przyznanie stypendium szkolnego w tym 133 wniosków rozpatrzono pozytywnie.
Łączna kwota wypłaconych środków wyniosła 127.675,09 zł., również złożono jeden
wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego w kwocie 620,00 zł. Tabela nr 24 zawiera podział
środków finansowych na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. W ramach
Rządowego programu „Wyprawka szkolna” w roku 2016 objętych było 92 uczniów na zakup
podręczników i wydatkowano kwotę 25.046,00 zł. Z formy dofinansowania szkolenia
młodocianych pracowników skorzystało 15 chętnych na kwotę 1145.019,01 zł.
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Pani Skarbnik dodała, że wypłacone środki finansowe pochodzą z funduszu pracy i nie
obciążają budżetu Miasta.
Pani Naczelnik przedstawiła tabelę nr 26, wydatki na oświatę bez wydatków
majątkowych, program ERASMUS+ i PKOL oraz przedszkoli.
Radna Teresa Brzoska odniosła się do tabeli, zapytała o przyczynę wzrostu kosztów na
stołówkach, bo w 2016 roku wyniosły 731.643,55 zł. a w roku 2018 aż 818.705,44 zł. jaka
jest tego przyczyna.
Pani Skarbnik wyjaśniła, iż liczba obiadów z cateringu w Szkole Podstawowej Nr 1
wzrosła. W okresie od stycznia do czerwca 2016 roku przygotowano ponad 75 tys. obiadów, a
w tym samym okresie roku 2017 przygotowany zostało 59.800 obiadów.
Radna Teresa Brzoska uważała, iż należałoby zrobić głębsza analizę wydatków za obiady,
gdyż obecnie nastąpił wzrost kosztów po stronie rodziców, poprosiła o przygotowanie
poniesionych wydatków na stołówki w każdej szkole. Uważa, że należy powrócić do
uruchomienia kuchni i stołówek w szkołach, bo są one bardzo dobrze wyposażone, a obecnie
sprzęt niszczeje.
Radny Mariusz Hanefeld zwrócił uwagę, że w tabelce brak jest przedstawionych środków
finansowych za cały rok 2016 i poprosił o weryfikację danych.
Pani Naczelnik objaśniła, iż od 1 września 2017 roku dziecko w wieku 3 lat ma prawo do
korzystania z wychowania przedszkolnego, co za tym idzie Gmina musi zapewnić miejsca
dzieciom w przedszkolach. W Gminie prowadzone są przedszkola niepubliczne, jest ich 4,
Prywatne Tęczowe Przedszkole liczba miejsc 80, Niepubliczne Przedszkole „Reksio” 25
miejsc, Niepubliczne Przedszkole „Kółko Graniaste” 42 miejsca i Niepubliczne Przedszkole
„Kraina Magii” 30 miejsc. W sprawozdaniu szczegółowo rozpisane są środki pozabudżetowe
i projekty edukacyjne, w których brały udział placówkach oświatowych.
Radna Izabela Nuszkiewicz powiedziała, że tylko Szkoła Podstawowa Nr 3 i 4 wymieniły
na jaki cel przeznaczone były środki budżetowe, a pozostałych szkołach jest tego brak.
Poprosiła o uzupełnienie.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Przewodnicząca
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

/Izabela Nuszkiewicz/

Protokołowała:
J.B. – Biuro Rady
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