Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIV/380/10
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 18 lutego 2010 roku

Sprawozdanie z działalności
Komisji Oświaty i Wychowania
w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku
Zakres działania Komisji został określony w drodze uchwały Rady Powiatu Pabianickiego
NR II/5/02 z dnia 5 grudnia 2002 roku.
Skład Komisji Oświaty i Wychowania Rady Powiatu Pabianickiego został ustalony
uchwałami Rady Powiatu Pabianickiego:
- Nr II / 6 / 06 z dnia 7 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych
zmienionej uchwałą nr VIII/62/07 z dnia 2 kwietnia 2007 roku. w sprawie zmiany uchwały
w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych.
- Nr II /7/06 z dnia 7 grudnia 2006 roku w sprawie wyboru przewodniczących
i wiceprzewodniczących komisji stałych.
–

Komisja Oświaty i Wychowania pracuje w siedmioosobowym składzie:
Przewodniczący Komisji
Wiceprzewodniczący Komisji
Członkowie

- Andrzej Kurzawski
- Włodzimierz Stawicki
- Marek Ciechański
- Irena Grenda
- Tadeusz Rosiak
- Waldemar Flajszer
- Marek Ostojski

Komisja Oświaty i Wychowania III Kadencji od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009
roku odbyła 21 posiedzeń: 17 posiedzeń w siedzibie Starostwa Powiatowego i 4 wyjazdowych.
Dziewięć z nich odbyła wspólnie z Komisją Spraw Obywatelskich i jedno wspólne
z Komisją Budżetu i Finansów.
Nie złożyła żadnych wniosków.
W okresie sprawozdawczym wydała dwie pozytywne opinie: opinię dotyczącą
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za 2008 rok oraz dotyczącą
projektu budżetu Powiatu pabianickiego na rok 2010 wraz z autopoprawką Zarządu Powiatu
Pabianickiego.
Ponadto zajmowała się następującymi sprawami:
1. Zapoznawała się z informacjami Członka Zarządu Powiatu Pabianickiego p. Tadeusza Rosiaka
o pracach Wydziału Oświaty i Wychowania wykonanych w okresie między komisjami.
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2. Zaopiniowała 33 projekty uchwał Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie:
•
zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2008 rok ( 13 projektów uchwał);
•

wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pabianicki. Przedmiotem dyskusji
była sprawa przyznawania wynagrodzeń i wydawania regulaminu.

•

zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Pabianickiego na lata 2007 – 2013 (3 projekty).

•

wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie projektu „Akademia efektywnego
nauczania – wsparcie dla liceów ogólnokształcących i profilowanych z terenu powiatu
pabianickiego” w ramach działania 9.1.2. PO KL;

•

przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu Pabianickiego dotyczącego realizacji współpracy
z organizacjami pozarządowymi w roku 2008.

•

regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pabianicach; ( 2 projekty)

•

ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych
prowadzonych przez Powiat Pabianicki.

•

upoważnienia Prezydenta Miasta Pabianic do wykorzystywania herbu Powiatu
Pabianickiego.

•

upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do zawarcia porozumienia z Miastem Łódź;

•

upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do ustanowienia stosownych zabezpieczeń dla
projektu „Nie tylko podręcznik i tablica – wykorzystanie nowoczesnych technologii
informatycznych w kształceniu młodzieży ze szkół różnych szczebli”.

•

wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie projektu „ Pomóż marzeniom…”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

•

wyrażenia zgody na udział Powiatu Pabianickiego w projekcie „Wsparcie administracji
powiatowej w województwie łódzkim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

•

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół ponadgimnazjalnych niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Pabianickiego.

•

wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie projektów „Optymalizacja wykorzystania
energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Pabianickiego –
Etap I” oraz „Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej w budynkach użyteczności
publicznej na terenie Powiatu Pabianickiego – Etap II”;

•

Programu Współpracy Powiatu Pabianickiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok
2010;

•

uchylenia Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XLIV/323/09 z dnia 11 września
2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół ponadgimnazjalnych
niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

•

ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami funduszu zdrowotnego przeznaczonymi na
pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Powiat Pabianicki oraz dla nauczycieli- emerytów i rencistów;

•

przyjęcia ,,Ramowego Planu Pracy Rady Powiatu Pabianickiego” na 2010 rok.

Wszystkie projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane.
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3. W związku z wprowadzonymi zmianami w przepisach prawnych Członek Zarządu – p. T. Rosiak
zapoznał wszystkich członków komisji z najważniejszymi zmianami w ustawie Karta Nauczyciela
i ustawie o systemie oświaty.
4. Bez głosów sprzeciwu przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty i Wychowania
w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
5. Zapoznała się ze strukturą organizacyjną Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach. Dyrektor ośrodka oprowadziła członków komisji po
placówce. Pytano m.in. o: koszty tablic multimedialnych, organizację pracy ośrodka, potrzeby
placówki, ilu nauczycieli zostało przeszkolonych do tej pory w ośrodku, czy oferta placówki
obejmuje szkolnictwo specjalne. Jako potrzeby wskazała dwa rzutniki multimedialne oraz dwa
laptopy. Ponadto członkowie komisji zostali zapoznani z sytuacją i rozwojem placówki od 2006
roku.
6. Pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za
2008 rok.
7. Komisja zapoznała się ze strukturą organizacyjną Domu Dziecka w Porszewicach oraz zwiedziła
placówkę. Dyrektor Domu Dziecka omówił szereg prac dokonanych w placówce w latach
2007/2008 celem osiągnięcia odpowiedniego standardu usług. Pomimo przeprowadzenia wielu
prac, placówka posiada nadal duże potrzeby, wśród nich wymienił m.in.: montaż instalacji ppoż,
zakup doposażenia kuchni, termomodernizacja budynku filii w Pabianicach. Największym
problemem placówki z jakim się boryka, jest osiągnięcie standardów dotyczących liczby
wychowanków. Podczas wizyty w placówce członkowie komisji zainteresowani byli kwestią
usamodzielniania się wychowanków, świętami i uroczystościami obchodzonymi w placówce,
selekcji agresywnych wychowanków, wykorzystania środków unijnych.
8. Zapoznała się ze strukturą organizacyjną Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach. Dyrektor szkoły
poinformował członków Komisji o wykonanych pracach: wymieniono okna, pomalowano sale, na
świetlicy dodatkowo ułożono płytki, wyremontowano natryski przy szatni sali gimnastycznej,
umywalki, prysznice, jedno z pomieszczeń szkoły zostało przeznaczone na dodatkową szatnię,
gdzie zostały położone panele na ścianach, zamontowano dwa natryski i trzy umywalki,
w pomieszczeniach biurowych, sekretariacie i w pokoju dyrektora wymieniono podłogę. Ponadto
prowadzony jest remont pracowni elektronicznej, zamierzeniem jest, aby docieplić budynek,
wymienić przewody elektryczne. Pozostało wymienić kaloryfery oraz wyremontować instalację
centralnego ogrzewania. W odniesieniu do struktury organizacyjnej powiedział, że ulega ona
zmianie pod wpływem potrzeb rynku pracy. Przedmiotem dyskusji był problem kosztów
utrzymania boiska i sprawowania nad nim nadzoru. Padły propozycje, aby zatrudnić osobę
sprawującą nadzór nad boiskiem oraz zakupić maszynę do renowacji boiska dla MOSiR.
9. Jednogłośnie przyjęła informację z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za I półrocze 2009
roku.
10. Jednogłośnie przyjęła informację z działalności oświatowej w Powiecie Pabianickim za rok
szkolny 2008/2009.
11. Zapoznała się ze strukturą organizacyjną Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach oraz zwiedziła
placówkę. Dyrektor szkoły poinformowała członków komisji o zmianach, jakie zaszły w szkole od
ostatniej wizyty komisji. Powiedziała, że zmniejszyła się ilość kandydatów do szkoły, a tym samym
liczba oddziałów. Wyraziła zaniepokojenie co do wysokich kosztów utrzymania placówki.
3

Czynione są starania w celu zapobieżenia tej sytuacji. Zwróciła się z prośbą o wsparcie w tym
temacie. Członkowie komisji podczas wizyty w placówce pytali w szczególności o: stan prawny
budynku, środków otrzymywanych z Cosinusa, podłączenie szkoły do sieci, remonty toalet w 2010
roku, stan pionów, koszt remontu toalet na parterze. Dyrektor jako potrzeby szkoły wymieniła:
remont toalet na I piętrze, odmalowanie klatek bocznych, centralne ogrzewanie, wymiana bramy
wjazdowej, wymiana drzwi od strony ulicy Garncarskiej.
12. Zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Pabianickiego na 2010 rok wraz z autopoprawką
Zarządu Powiatu Pabianickiego z 23 listopada 2009 roku.
13. Pozytywnie zaopiniowała Plan Pracy Komisji Oświaty i Wychowania na 2010 rok.
Z posiedzeń Komisji sporządza się protokoły, które są przyjmowane na kolejnym posiedzeniu
zwołanym w trybie zwyczajnym.
Na posiedzeniach oprócz członków Komisji obecni byli także goście w osobach:
Krzysztof Habura – Starosta Powiatu Pabianickiego
Jakub Kaczorowski – Sekretarz Powiatu
Magdalena Werstak – Członek Zarządu
Robert Rządziński – Członek Zarządu
Barbara Janeczek – Naczelnik Wydziału Finansowego
Elżbieta Piekielniak – Skarbnik Powiatu Pabianickiego
Marian Lorenczak – Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania
Krzysztof Kulczyński – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Funduszy
Janusz Małkus – Inspektor kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Pabianicach
Hanna Grącka – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach
Małgorzata Biegajło – Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa
Metodycznego w Pabianicach
Henryk Kucharski - Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Pabianicach
Elżbieta Dyba – Związek Nauczycielstwa Polskiego w Pabianicach
Teresa Sobala - Związek Nauczycielstwa Polskiego w Pabianicach
Arkadiusz Janicz – Dyrektor Domu Dziecka w Porszewicach
Piotr Komorowski – Wychowawca w Domu Dziecka w Porszewicach.

Przewodniczący
Komisji Oświaty i Wychowania
/-/ Andrzej Kurzawski
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