PROTOKÓŁ Nr 6/2016
z posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miasta
odbytego w dniu 23 maja 2016 roku

Porządek obrad :
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia tj. z dnia 18 kwietnia 2016 r.
3. Zgłaszanie zmian do porządku obrad.
4. Opinia do projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków, form i
zakresu przyznawania stypendium Prezydenta Miasta Włocławek dla uzdolnionych
uczniów szkół z terenu miasta Włocławek.
5. Opinia do projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w
pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca w Bursie Szkolnej Nr 2
w Zespole Placówek nr 1 we Włocławku, ul. Mechaników 1 prowadzonej przez Gminę
Miasto Włocławek, przyznania im określonej liczby punktów oraz określenia niezbędnych
dokumentów potwierdzających ich spełnienie.
6. Opinia do „Informacji na temat naboru dzieci do przedszkoli publicznych we Włocławku
na rok szkolny 2016/2017.
7. Opinia do „Informacji o stanie naboru dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych we
Włocławku na rok szkolny 2016/2017”.
8. Opinia do „Informacji nt. sytuacji kadrowej we włocławskiej oświacie”.
9. Opinia do „Informacji na temat planowanego wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z
terenu miasta Włocławek.
10. Wolne wnioski i zapytania.
Ad.1
Obradom przewodniczyła Pani Mariola Gawłowska – Przewodnicząca Komisji, która na
wstępie powitała zebranych i stwierdziła, iż na sali obrad znajduje się pięcioro członków
Komisji, co w przełożeniu do stanu ogólnego daje wymagane quorum niezbędne do odbycia
posiedzenia.
Ad.2
Protokół z poprzedniego posiedzenia tj. z dnia 18 kwietnia 2016 r. przyjęto jednogłośnie, a w
głosowaniu wzięło udział pięcioro członków Komisji.
Ad.3
Do pierwotnie zaplanowanego porządku obrad nie wniesiono innej dodatkowej tematyki, a
tym samym został zaakceptowany do realizacji.
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Ad.4
Opinia do projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków, form i zakresu
przyznawania stypendium Prezydenta Miasta Włocławek dla uzdolnionych uczniów szkół z
terenu miasta Włocławek.
Wprowadzając do tematu Dyrektor Wydziału
Edukacji Agnieszka Białopiotrowicz
poinformowała, że taki projekt uchwały podejmuje się w związku z przyjęciem Programu
wspierania edukacji uzdolnionych uczniów z terenu miasta Włocławek. Prezentowane w
uchwale szczegółowe warunki, forma i zakres stypendium Prezydenta Miasta Włocławek
mają na celu przyjęcie zasad jego przyznawania dla najzdolniejszych uczniów szkół
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych z terenu miasta Włocławek. Należy
również pamiętać że w zeszłym roku, kiedy spotykaliśmy się, między innymi na prośbę
ówczesnej Radnej Pani Joanny Borowiak została wprowadzona do stypendium informacja,
żeby nagradzać również te dzieci które osiągają szczególne sukcesy nie tylko w nauce, ale w
różnych innych dziedzinach, jak np. sport, konkursy artystyczne itp. Nagrody będą wręczane
na gali i w miesiącu czerwcu taka gala będzie miała miejsce.
Następnie członkowie Komisji przystąpili do głosowania nad wspomnianym projektem
uchwały. I tak:
Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków, form i zakresu
przyznawania stypendium Prezydenta Miasta Włocławek dla uzdolnionych uczniów szkół z
terenu miasta Włocławek został zaopiniowany jednogłośnie, pozytywnie, w głosowaniu
wzięło udział pięcioro członków Komisji.
Ad.5
Opinia do projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w pierwszym
etapie postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca w Bursie Szkolnej Nr 2 w Zespole
Placówek nr 1 we Włocławku, ul. Mechaników 1 prowadzonej przez Gminę Miasto
Włocławek, przyznania im określonej liczby punktów oraz określenia niezbędnych
dokumentów potwierdzających ich spełnienie.
Wprowadzając do tematu Dyrektor Wydziału
Edukacji Agnieszka Białopiotrowicz
poinformowała, że obowiązek ustalenia kryteriów i punktacji oraz niezbędnych dokumentów
potwierdzających spełnienie tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych
placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza
miejscem stałego zamieszkania.
Wobec braku pytań Komisja Edukacji Rady Miasta przystąpiła do wyrażenia opinii w
przedmiocie omawianego projektu uchwały.
Za udzieleniem pozytywnej opinii opowiedziało się sześcioro radnych, głosów przeciwnych i
wstrzymujących się nie było, a więc projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów
obowiązujących w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca w
Bursie Szkolnej Nr 2 w Zespole Placówek nr 1 we Włocławku, ul. Mechaników 1 prowadzonej
przez Gminę Miasto Włocławek, przyznania im określonej liczby punktów oraz określenia
2

niezbędnych dokumentów potwierdzających ich spełnienie uzyskał jednogłośnie opinię
pozytywną.
Ad.6
Opinia do „Informacji na temat naboru dzieci do przedszkoli publicznych we Włocławku na
rok szkolny 2016/2017.
Wprowadzając do tematu Dyrektor Wydziału Edukacji Agnieszka Białopiotrowicz
poinformowała o wolnych miejscach w placówkach przedszkolnych oraz przedstawiła
ilościowo ile dzieci zostało zapisanych do „0” w szkołach oraz ile dzieci sześcioletnich
pozostanie w przedszkolach.
W dyskusji głos zabrali :
Radny Krzysztof Kowalski – Zapytał, ile sześciolatków zostanie w przedszkolach ?
Dyrektor Wydziału Edukacji Agnieszka Białopiotrowicz - Jest to stan na koniec naboru
elektronicznego i wynosi 44%.
Komisja Edukacji Rady Miasta w dalszym toku pracy przyjęła „„Informację na temat naboru
dzieci do przedszkoli publicznych we Włocławku na rok szkolny 2016/2017. Za pozytywną
opinią opowiedzieli się wszyscy członkowie Komisji biorący udział w posiedzeniu w ilości
sześcioro radnych.
Ad.7 i 8
Opinia do „Informacji o stanie naboru dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych we
Włocławku na rok szkolny 2016/2017”.
Wprowadzenia do tematu dokonała Dyrektor Wydziału Edukacji Agnieszka Białopiotrowicz,
która mówiła między innymi o staraniach dyrektorów placówek, aby zatrudnienie mieli
wszyscy nauczyciele pracujący w danej placówce.
W dalszej dyskusji poruszony został przez radnych kolejny temat porządku obrad dotyczący
sytuacji kadrowej we włocławskiej oświacie.
Dyrektor Wydziału Edukacji Agnieszka Białopiotrowicz - Poinformowała, że na terenie Gminy
Miasto Włocławek funkcjonują 53 placówki oświatowo- wychowawcze, w 769 oddziałach
naukę pobiera 17.261 uczniów. Liczba etatów pedagogicznych wynosi 2.097,66 a liczba
etatów pracowników administracji wynosi 883,40. Sytuacja kadrowa będzie trudniejsza w
szkołach podstawowych z powodu pozostania sześciolatków w przedszkolach. Tą trudną
sytuację będą ratować również pracownicy przechodzący na emeryturę, na urlopy dla
podratowania zdrowia, urlopy macierzyńskie i rodzicielskie oraz odchodzący na własną
prośbę, a łącznie takich etatów jest 18 etatów. Te etaty posłużą zatrudnieniu osób ze szkół
podstawowych, które są zagrożone utratą pracy w wyniku mniejszego naboru do szkół.
Po wysłuchaniu informacji członkowie Komisji zaapelowali do władz miasta o zachowanie jak
najwięcej miejsc pracy we Włocławskich placówkach oświatowych.
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Następnie Komisja Edukacji Rady Miasta pozytywnie, jednogłośnie odniosła się do
materiałów dotyczących :
„Informacji o stanie naboru dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych we Włocławku na
rok szkolny 2016/2017”,
„Informacji nt. sytuacji kadrowej we włocławskiej oświacie.”.
W głosowaniu wzięło udział sześcioro członków Komisji.
Ad.9
Opinia do „Informacji na temat planowanego wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z
terenu miasta Włocławek.
Radni po wysłuchaniu wprowadzenia w przedmiocie powyższego tematu wyrazili
jednogłośnie pozytywną opinię do „Informacji na temat planowanego wypoczynku letniego
dzieci i młodzieży z terenu miasta Włocławek”. W głosowaniu wzięło udział sześcioro
członków Komisji.
Ad.10
Wolne wnioski i zapytania
W powyższym temacie dyskusji nie było.

Protokołowała
K.Jukowska

Przewodniczyła
Mariola Gawłowska
Przewodnicząca Komisji
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