
Protokół nr 19/16
Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych

w dniu 29 czerwca 2016 r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 10.05. Udział w nim wzięli członkowie
komisji zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 9
oraz Naczelnik Wydziału Administracyjnego E. Konstanty, Z-ca Naczelnika
Wydziału Polityki Społecznej Z. Kajling - Rudzka, Z-ca Naczelnika Wydziału
Rozwoju Polityki Społecznej K. Godyń, Dyrektor GZO A. Fujarczuk, Z-ca

Dyrektora GZO M. Leśniewska.

Przewodniczący komisji J.Chabiński stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy

8 członków komisji, wobec czego obrady są prawomocne.
Porządek obrad przyjęty jednogłośnie i przedstawiał się następująco:
1.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
1)ustanowienia honorowego wyróżnienia pn. „Tryton Nyski",
2)rozstrzygnięcia wniesionego przez * -.• wezwania do

usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr XIX/288/16 Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi• " '

ustanowionej kuratorem dla podopiecznego                    na czynności

Burmistrza Nysy,3)rozstrzygnięcia wniesionego przezwezwania do
usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr XXI/304/16 Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

na czynności Burmistrza Nysy.
2.„Lato w Gminie Nysa" i inne formy organizacji wypoczynku letniego dla

dzieci i młodzieży
3.Model oświaty gminnej.
4.Organizacja pracy szkół podstawowych i gimnazjów - analiza projektów

arkuszy organizacyjnych 2016/2017.
5.Zapoznanie się z " Informacją z działalności Gminnego Zarządu Oświaty

w Nysie za 2015 rok".
6.Zapoznanie się z pismem złożonym przez Przewodniczącego Rady Seniorów
w Nysie w sprawie "Programu na rzecz seniorów w Gminie Nysa na lata

2014-2023".
7.Sprawy bieżące, wolne wnioski.

Ad 1.1Naczelnik Wydziału Administracyjnego E. Konstanty omówiła projekt
uchwały w sprawie ustanowienia honorowego wyróżnienia pn. "Tryton

Nyski", stanowi on załącznik nr 1. Poinformowała o zmianach, które mają
zostać wprowadzone w nowym regulaminie przyznawania „Trytona
Nyskiego". Przedstawione propozycje zmian miały głównie charakter
porządkowy, natomiast zasadnicze polegały na natomiast zasadnicze
polegały na dopisaniu do załącznika do projektu uchwały w sprawie
ustanowienia honorowego wyróżnienia pn. „Tryton Nyski" w :

1 ust. 1 „z wyłączeniem instytucji o charakterze państwowym lub

samorządowym.",



Ad 1.2
W sprawie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia wniesionego przez

wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą
Nr XIX/288/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie
rozpatrzenia skargiustanowionej   kuratorem dla
podopiecznegona czynności Burmistrza Nysy, stanowi ona
załącznik do protokołu nr 2, wyjaśnień udzieliła Z-ca Naczelnika Wydziału
Polityki Społecznej K. Godyń.
Komisja 7 głosów „za" przy 1 wstrzymującym się pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia wniesionego
przezwezwania do usunięcia naruszenia prawa

uchwałą Nr XIX/288/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 11 maja 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia skargiustanowionej
kuratorem dla podopiecznegona czynności Burmistrza
Nysy.

Ad 1.3
W sprawie rozstrzygnięcia wniesionego przezwezwania
do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr XXI/304/16 Rady Miejskiej
w Nysie z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

na czynności Burmistrza Nysy stanowi ona załącznik do protokołu
nr 3, ponownie wyjaśnień udzieliła Z-ca Naczelnika Wydziału Polityki
Społecznej K. Godyń.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
w sprawie rozstrzygnięcia wniesionego przez .
wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr XXI/304/16 Rady
Miejskiej w Nysie z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia
skargi.'na czynności Burmistrza Nysy.

Ad 2
Z-ca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Z. Kajling- Rudzka omówiła
ofertę programu „Lato w mieście", przedstawiając szeroki wachlarz imprez
organizowanych na terenie miasta, stanowi ona załącznik do protokołu nr 4.
Omówiono organizację „ Festiwalu Ognia i Wody" , które to od tego roku

przedłużają się o imprezę zorganizowaną po pokazie i trwającą do godzin
porannych.

Komisja zapoznała się z organizacją lato w mieście.

4 ust. 2  „w terminie wyznaczonym co roku przez Burmistrza Nysy

w drodze odrębnego zarządzenia",
5 ust. 7 „ której termin co roku określa Burmistrz Nysy  odrębnym

Zarządzeniem."
oraz wykreśleniem w całości w 7 ust. 4.
Komisja jednogłośnie  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały
w sprawie ustanowienia honorowego wyróżnienia pn. „Tryton Nyski"
wraz z poparciem wniosków pozostałych komisji.



Ad 4W temacie organizacji pracy szkół podstawowych i gimnazjów - analiza
projektów arkuszy organizacyjnych 2016/2017 - stanowi ona załącznik do
protokołu nr 7 , wyjaśnień udzieliła Z-ca Dyrektora GZO M. Leśniewska.
Poinformowała o wydłużonym czasie opieki nad dziećmi w przedszkolach
w Kępnicy i Hajdukach oraz, że w Nysie oddziały 5 godzinne przekształciły
się w 8 godzinne. Przedstawiła sytuację Gimnazjum nr 2 oraz problem

niepełnych etatów nauczycieli.
Radna C. Lichnowska poruszyła temat zwolnień nauczycieli w kontekście
nowej  reformy  oświaty  oraz  wygaszania  etatów. Wyraziła  swoje

niezadowolenie z obecnej sytuacji.
Z-ca  Dyrektora  GZO  omówiła kwestię  zwiększenia liczebności  osób
w starszych  klasach na rzecz wygenerowania finansów na zajęcia

pozalekcyjne.
Przewodniczący komisji J. Chabiński przekazał   pozytywne opinie rodziców
w temacie posłania dzieci 6 letnich do szkół.
Komisja zapoznała się  z organizacją pracy szkół  podstawowych
i gimnazjów na rok szkolny 2016/2017.

Przewodniczący komisji ogłosił 5 min przerwy.

Ad 6-Komisja zapoznała się z pismem złożonym przez Przewodniczącego Rady
Seniorów w Nysie w sprawie "Programu na rzecz seniorów w Gminie Nysa na

lata 2014-2023", stanowi załącznik do protokołu nr 8.
Przewodniczący komisji złożył wniosek, aby odpowiedź
Przewodniczącego Rady Seniorów w sprawie „Programu na rzecz
seniorów w Gminie Nysa na lata 2014-2023" trafiła do odpowiednich

Ad3i5Dyrektor  GZO  poinformował   iż  w temacie  struktury organizacyjnej
wprowadzono zmiany i zgodnie z przekazaną kilka dni temu decyzją
ministerstwa odchodzi się od szkoły gimnazjalnej- reforma systemu oświaty.
Przedstawił swoje sugestie i opinie w powyższym temacie. Poruszył problem
Gimnazjum nr 1 i 2 w obliczu podjętych decyzji.  Zapewnił, że na przestrzeni
3 lat możemy wypracować odpowiedni model, tak by utrzymać zatrudnienie
nauczycieli oraz komfortowe warunki nauki dla dzieci.
Omówiono temat rejonizacji oraz problemy z którymi możemy się zetknąć na

mocy nowej ustawy.
Następnie Dyrektor GZO przedstawił strategie gminną oświaty. Stanowi ona
załącznik nr 5 do protokołu. Omówił również „Informację z działalności
Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie za 2015 rok", stanowi ona załącznik do

protokołu nr 6.
Radna  D.  Pasieka  poprosiła  o   umieszczeniu  adresów  przy

szkołach/przedszkolach przy strategii gminnej oświaty.
Komisja zapoznała się z propozycją strategii oświatowej Gminy Nysa

oraz modelem oświaty gminnej.



//  Janusz Chabiński

Ad 7
Sprawy różne, wolne wnioski

Komisja jednogłośnie wnioskuje, aby  pilnie zapewnić dostęp do toalet
miejskich w okolicach dworca.

Komisja jednogłośnie wnioskuje o poprawę nawierzchni na ścieżce rowerowej
wzdłuż ulicy Saperskiej.

Komisja jednogłośnie wnioskuje o wykoszenie trawy przy budynku byłego
Gimnazjum nr 3 przy ulicy Kościuszki i usunięcie śmieci.

Komisja jednogłośnie wnioskuje o zwiększenie liczby ławek w mieście
(ulica Celna, Wrocławska, Bielawska, Rodziewiczówny, Mickiewicza).

Komisja jednogłośnie wnioskuje o remont toalet w Gimnazjum nr 2.

Komisja jednogłośnie wnioskuje o remont toalety w Bastionie św. Jadwigi.

Kolejne zebranie komisji ustalono na 23 sierpnia br. godz. 10,00.

Wobec zrealizowania porządku obrad przewodniczący komisji o godzinie
12 : 40 zamknął posiedzenie.

Protokołowała:
J.Ligas

wydziałów a następnie z wnioskami powróciła pod obrady komisji
23 sierpnia br.


