
Protokół nr 22/20 

z posiedzenia Komisji 

Edukacji, Kultury, Sportu, 

Turystyki i Rekreacji 

z dnia 24 sierpnia 2020 roku 

Komisja obradowała w składzie: 

1. Zofia Krzemińska - Przewodnicząca Komisji, 
2. Andrzej Chatłas 
3. Jarosław Tadych, 
4. Danuta Zalewska, 
5. Katarzyna Kolasa,— 
6. Ireneusz Balcer 

Posiedzenie Komisji odbyło się w trybie zdalnym. Przewodnicząca Komisji dokonała 

sprawdzenia obecności poprzez łączenie się z każdym członkiem Komisji. 

W posiedzeniu nie uczestniczyła radna Katarzyna Kolasa. 

Zofia Krzemińska otworzyła posiedzenie o godz. 10.00. Następnie zaprezentowała 

porządek obrad Komisji: 

1. Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego. 

2. Informacja o naborze uczniów do szkół. 

3. Przedstawienie wyników matur uczniów. 

4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję. 

5. Sprawy wniesione, wolne wnioski. 

6. Zakończenie. 

Ad.l., 2., 3. 

Dyrektor Wydziału Edukacji, (...) Lidia Sokulska-Tłok przedstawiła prezentację i 

szczegółowo omówiła zagadnienia, dotyczące wyników naboru do szkół 

1 



powiatowych, ilości oddziałów w poszczególnych szkołach, wyników matur, jak 

również przeprowadzonych remontów, (załącznik nr 1). 

Przewodnicząca Komisji otworzyła dyskusję. 

Jako pierwsza głos zabrała Zofia Krzemińska. Stwierdziła, że przedstawione 

prezentacje bardzo wyraźnie pokazują, że największym problemem jest sytuacja 

Liceum Ogólnokształcącego w Sępólnie Kraj. Szczególnie fakt dotyczący małego 

zainteresowania uczniów nauką w tej szkole. W tym roku do klasy pierwszej 

dokumenty zdecydowało się złożyć tylko 17 osób. Łącznie więc cały budynek będą 

zajmować tylko cztery oddziały. Poza tym Przewodnicząca zwróciła uwagę na niski 

wynik matur w placówkach oświatowych. Być może wpłynęła na to epidemia, ale ten 

fakt powinien dać do myślenia kadrze pedagogicznej. 

Ireneusz Balcer zapytał o przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego pod kątem 

ochrony przed koronawirusem. 

Lidia Sokulska-Tłok poinformowała, że działania szkół w tym zakresie będą opierać 

się przede wszystkim na przepisach krajowych. Poza tym odbędzie się spotkanie 

dyrektor PS SE Elżbiety Estkowskiej z dyrektorami placówek oświatowych, na 

którym omówione zostaną najważniejsze kwestie. Dyrektor Wydziału Edukacji, 

(...) zapewniła, że dyrektorzy są przygotowani do organizacji zajęć szkolnych w tej 

trudnej rzeczywistości. 

Przewodniczący Rady Powiatu postawił dwa pytania. Na początku zapytał czy to 

prawda, że jeśli nauczyciel trafi na kwarantannę, to będzie musiał prowadzić lekcje 

zdalne. Drugie pytanie dotyczyło procedur w przypadku zachorowania ucznia. 

Jarosław Tadych poinformował, że w każdej szkole musi być przygotowana izolatka. 

Na chwilę obecną szczegółowych procedur jeszcze nie ma, jest dużo niewiadomych. 

Rodzice również wyrażają swój niepokój. Dzieci i młodzież przechodzą zarażenie 

koronawirusem raczej bezobjawowo, w związku z powyższym istnieje obawa o 

liczniejsze zakażenia. Na pewno Dyrektor Sanepidu będzie musiała podejmować 

decyzje w takich przypadkach na bieżąco. Jak dalej wyjaśniał Starosta w powiecie 

sępoleńskim przybywa osób zarażonych. Gro szkół chce opóźnienia nauki o dwa 
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tygodnie. Jednakże na chwilę obecną jest informacja, że szkoły będą otwarte z dniem 

1 września. 

Katarzyna Kolasa odniosła się do pytania związanego z pracą nauczycieli 

przebywających na kwarantannie. Radna stwierdziła, że wytyczne mówią, że jeśli 

nauczyciel jest na kwarantannie i dobrze się czuje, ma przeprowadzać lekcje zdalnie. 

Jarosław Tadych dodał, że jeżeli ktoś przebywa na kwarantannie, to jednocześnie jest 

na zwolnieniu lekarskim. W związku z powyższym nie może w tym czasie pracować. 

Małgorzata Masiłkin, Skarbnik Powiatu Sępoleńskiego przedstawiła projekt uchwały 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego. 

Uchwała Rady Powiatu ze stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia WPF została przez 

RIO unieważniona w związku z niespełnieniem relacji obsługi zadłużenia. Zarząd 

Powiatu zwrócił się z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej o wydanie 

opinii o możliwości zaciągnięcia kredytu w wysokości 1.000.085 zł. Opinia powyższa 

zostanie wydana po uchwaleniu WPF. Wobec powyższego Zarząd Powiatu dokonał 

aktualizacji danych w WPF zgodnie z budżetem powiatu sępoleńskiego na 2020 rok. 

Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały do zaopiniowania przez Komisję. 

Członkowie zaopiniowali projekt uchwały pozytywnie, przy jednym głosie 

„wstrzymującym się". 

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Komisja zakończyła swoje 

posiedzenie o godzinie 11.05. 

Ad.4. 

Ad.5. 

Punktu nie zrealizowano w związku z brakiem zgłoszeń. 

Ad.6. 

Protokołowała: 
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