Protokół Nr 23/2020

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
w dniu 9 września 2020r.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności
zaproszeni goŚcie:
1.
2.
3.

oraz

Przewodniczący Rady Miejskiej - Franciszek Lesinski;
Dyrektor Zakładu Obsługi (światy Samorządowej - Zbigniew Tymecki.
Pracownik Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej - Marlena Stachowicz.

Posiedzenie otworzył Przewodnicz4cy Komisji Pan Artur Juhnke, który po powitaniu
zebranych zaproponował następujący jego porządek:

3.

Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku;
Analiza osiągnięć roku szkolnego 2019/20 oraz analiza zasadności przyznawania
stypendiów, nagród i wyróżnień dla uczniów za osiągnięte wyniki w nauce, a także za
osiągnięte ivyniki sportowe;
Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji;

4.

Wolne wnioski i zakończenie.

1.
2.

W/w porządek posiedzenia przyje;to jednogłośnie.

Ad.2. Pracownik Zakładu Obsługi (światy Samorządowej poinformowała, że szkoły
podstawowe złożyły 76 wniosków o przyznanie stypendiów, wszystkie złożone wnioski
spełniają wymogi formalne tj. spełniają średnią od ocen 5,4 w klasach 4 - 6 i od 5,2 w klasach
7 - 8. Szkoła Podstawowa Nr 1 złożyła 26 wniosków, Szkoła Podstawowa Nr 3 - 36 , Szkoła
Podstawowa w Lutowie - 5, Szkoła Podstawowa w Wałdowie - 3, Szkoła Podstawowa w

Wiśniewie - 3 i szkoła Podstawowa w Zbożu - 3. Kwota zabezpieczona w budżecie Gminy na
wypłatę stypendiów wynosi 38tys.zł. Poinformowała, że w ubiegłym roku złożono 47
wniosków.

Dyrektor Zakładu Obsługi Oświaty Samorz4dowej podkreślił, że ten rok z powodu pandemii
jest szczególny, budzi wątpliwości co do możliwości obiektywnego ocenienia uczniów.
Podwojenie się liczby wniosków o przyznanie stypendiów budzi zaskoczenie, musiano
dokonać przesunięcia środków na stypendia z działu transportu. Sam sugerował, aby w tym
roku zastanowić się nad przyznaniem stypendiów z uwagi na niemożność rzetelnego oceniania,
przyznaj ąc jednocześnie nagrody i wyróżnienia. Pani Stachowicz przypomniała, że w ubiegłym
roku Szkoła Podstawowa Nr l złożyła 15 wniosków o przyznanie stypendiów, SP Nr 3 - 23,
SP w Wałdowie - 3, SP w Lutowie - 2, SP w Wiśniewie - 2 i SP w Zbożu 2. Dyrektor ZOOS
zaznaczył, że znaczny wzrost wniosków nastąpił praktycznie tylko w dwóch szkołach
miejskich. Dyrektor ZOOS dodał, że wzrost wniosków o przyznanie stypendiów nie jest
adekwatny do wyników egzaminów w szkołach podstawowych. Pan Sieg zapytał, jak do
wypłaty stypendiów podchodzą inne gminy. Dyrektor ZOOS odpowiedział, że bywa z tym
różnie, niektóre gminy odstąpiły w tym roku od stypendiów. Pani Szlezer zasugerowała, aby
do uwzględnienie wniosku o przyznanie stypendiów brać pod uwagę kilka kryteriów, jakie
powinien spełnić uczeń, za każde kryterium mogłaby być przyznawana określona liczba
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punktów, liczyłaby się nie tylko średnia ocen. Stwierdziła, że można rozważyć wprowadzenie
takiego rozwiązania od przyszłego roku.

Pani Stachowicz poinformowała, że wpłynęło 56 wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień,
5 ze SP Nr 1, 24 ze SP Nr 3, 22 ze SP w Wiśniewie, l ze SP w Zbożu i4 ze SP w Zalesiu, część
wniosków nie spełnia wymogów formalnych.

Komisja po dokonaniu analizy, przyjęła przedstawioną informację do wiadomości sugerując
jednocześnie aby Komisja Oświaty (. ..) Rady Miejskiej ponownie przeanalizowała regulamin
przyznawania stypendiów, nagród i wyróżnień z możliwością wprowadzenie ewentualnych
zmian od kolejnego roku szkolnego.

Ad.3. Komisja zatwierdziła jednogłośnie protokół ze swo5ego poprzedniego posiedzenia w
miesiącu sierpniu br.

Ad.4. W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy:

- Pan Jułinke przedstawił Komisji projekty jedenastu tablic upamiętniających nieistniejące już
obiekty, które proponuje umiejscowić na elewacjach budynków lub innych trwałych miej scach.
10 tablic opatrzonych zwięzłą informacją przedstawiają stary browar, Jezioro Młyńskie, część
Placu Wolności, cz«,ść ulicy Młyńskiej, budynek gdzie mieści się obecnie Dom Zdrowia
Aronia, skrzyżowanie ulic Hallera i W. Polskiego, Kościół Katolicki bez wieży, synagogę.,
budynek redakcji i drukarni Gazety Sępoleńskiej i Kościół Ewangelicki. 1l tablica w większym
formacie przedstawia panoramę centrum miasta z pocz4tku XX wieku
Komisja jednogłośnie zaakceptowała projekty przedstawionych tablic.

Komisja Rewizyjna w składzie:
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1. Artur Juhnke - Przewodniczący
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2. Lucyna Pająk - Z -ca Przewodniczącego
3. Leszek Kąkol - Członek
4. Robert Sieg - Członek
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5. Barbara Szlezer - Członek
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