
Protokot nr 5/21

z posiedzenia Komisji Edukacji

Rady Powiatu Ktodzkiego

w dniu 28 maja 2021 roku

Godz. rozpoczQcia: 10.00

Godz. zakonczenia; 10.20

Posiedzenie odbywafo siq w trybie zdalnym, poprzez wideokonferencjq w opiikacji Microsoft Teams.
Podstaw prawna- art. ISzzx ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczegoinych rozwiqzaniach

zwiqzanych z zapobieganiem, przeciwdziahniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych
oraz wywofywanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374. ze zm.)

W posiedzeniu wzi^io udziat 5 cztonkow komisji oraz:

1) p. Grzegorz Gredys - Sekretarz Powiatu Ktodzkiego,

2) p. Ewa Piszczek - Kierownik Wydziatu Oswiaty Starostwa Powiatowego w Ktodzku,

3) P. Henryka Popiel - Skarbnik Powiatu Ktodzkiego.

Listy obecnosci radnych oraz gosci biorqcych udziat w posiedzeniu stanowiq zafqczniki do protokotu.
ZAtJ^CZNIKI 1 - 2

Przewodnicz^cy Komisji, p. Jarosfaw Przybyt - otworzyt posiedzenie komisji, powitat cztonkow

komisji oraz uczestnicz^cycti w posiedzeniu gosci. Nast^pnie przedstawit porzgdek posiedzenia.

Spytat 0 uwagi lub wnioski do porzqdku obrad.

Porzadek posiedzenia:

1. Ustalenie porzqdku obrad komisji.

2. Biezqca informacja Dyrektora Wydziatu Oswiaty.
3. Zaopiniowanie projektu uchiwaty przewidzianego w porzqdku obrad VI sesji Rady Powiatu

Ktodzkiego w sprawie zawarcia przez Powiat Ktodzki z Gmin^ Miejsk^ Nowa Ruda
porozumienia dotycz^cego zatozenia i prowadzenia przez Powiat Ktodzki przedszkola
specjalnego w Zespole Szkot Specjalnych w Nowej Rudzie.

4. Informacja o zatwierdzanycti arkuszacti organizacyjnycii na rok szkolny 2021/2022.
5. Informacja w sprawie kadry pedagogicznej podlegtycli placowek.
6. Zaopiniowanie Raportu o stanie Powiatu Ktodzkiego za 2020 rok, stanowi^cego zatqcznik do

projektu uchwaty w sprawie udzielenia Zarzgdowi Powiatu Ktodzkiego wotum zaufania.
7. Opinia na temat sprawozdania zarzqdu z realizacji budzetu Powiatu Ktodzkiego za rok 2020.
8. Sprawy rozne:

a) ustalenie daty i tematow kolejnego posiedzenia Komisji Edukacji,

b) przyjQcie protokotu nr 4/21 z posiedzenia Komisji Edukacji w dniu 26 kwietnia 2021 roku.

Nikt nie zabrat gfosu.

Porzqdek posiedzenia zostaf zamieszczony radnym na strong internetowq
www.powiatklodzki.rada365.pl i stanowi zaiqcznik do protokotu.

ZALACZNIK 3

Ad. 2 Biez^ca informacja Dyrektora Wydziatu Oswiaty.

Kierownik Wydziatu Oswiaty Starostwa Powiatu Ktodzkiego, P. Ewa Piszczek pokrotce omowita
sytuacji biez^cq. 30 kwietnia biezqcego roku odbyto si^ zakonczenie roku klas maturalnycti. Matury -
bez zaktocen. W Noworudzkiej Szkole Teclmicznej jeden z uczniow otrzymat nagrodQ Zarzgdu



Stowarzyszenia Inzynierow i Mechanikow Polskich, inny uczen zdobyt ztoto w pchni^ciu kulq w
mistrzostwach Dolnego Slqska. W Liceum Ogolnoksztalcqcym w Ktodzku uczennica zostata finalistk^ z
literatury j^zyka polskiego, kolejny uczeh klasy II zdobyt IV miejsce w olimpiadzie teologii katolickiej.
Tego typu olimpiady daj^ mozliwosc dostania si^ na studia bez egzaminow. W LO Choroby odbyt siQ
koncert piosenki francuskiej, niemieckiej i rosyjskiej. Waznym wydarzeniem byte podj^cie wspotpracy
uczniow Zespolu Szkot Tectinicznycti (uczniowie klas mundurowych) w ramacti wolontariatu -
zabezpieczenie logistycznie punktow szczepien na stadionie ktodzkim.

Ad. 3 Zaopiniowanie projektu uchwaty przewidzianego w porzgdku obrad VI sesji Rady Powlatu
Ktodzkiego w sprawie zawarcia przez Powiat Ktodzki z Gmin^ MIejskq Nowa Ruda porozumienia
dotyczqcego zatozenia i prowadzenia przez Powiat Ktodzki przedszkola specjalnego w Zespole Szkot
Specjainych w Nowej Rudzle.

Przewodniczqcy Komlsji uwaza, ze powstanie takiego przedszkola to dobry pomyst.

Komisja jednogtosnie, 5 gtosami za pozytywnie zaopiniowala projekt uchwafy.

Ad. 4 Informacja o zatwierdzanych arkuszach organizacyjnych na rok szkolny 2021/2022.

Przewodniczqcy Komlsji zapytat czy zgtaszane byly przez szkoty problemy odnosnie zatwierdzania
arkuszy egzaminacyjnycti?

Kierownik Wydziatu Oswiaty Starostwa Powiatu Ktodzkiego, P. Ewa Piszczek odpowiedziata, ze
zatwierdzanie arkuszy egzaminacyjnycti odbyto siQ bez wi^kszycti problemow. Otrzymano opinlQ od
Kuratorium Oswiaty- bez uwag.

Moteriat dotyczqcy tematu zostai zamieszczony na stronie internetowej
www.powiatklodzki.rada365.pl i stanowi zafqcznik do protokotu.

ZAtACZNIK 4

Ad. 5 Informacja w sprawie kadry pedagogicznej podlegtych placowek.

Przewodnicz^cy Komlsji zapytat, czy ktos cticiatby zabrac gtos.

Nikt nie zabrat gtosu.

Material dotyczqcy tematu zostal zamieszczony na stronie internetowej
www.powiatklodzki.rada365.pl i stanowi zaiqcznik do protokotu.

ZAtACZNIK 5

Ad. 6 Zaopiniowanie Raportu o stanie Powiatu Ktodzkiego za 2020 rok, stanowiqcego zat^cznik do
projektu uctiwaty w sprawie udzielenia Zarz^dowi Powiatu Ktodzkiego wotum zaufania.

Sekretarz Powiatu Ktodzkiego, p. Grzegorz Gredys powiedziat, ze Zarzgd Powiatu Ktodzkiego juz po
raz trzeci przygotowuje Raport o stanie powiatu za rok poprzedni. Obowiqzek wynika z ustawy o
samorz^dzie powiatowym, nalezy go przedtozyc do 31 maja. Jest on rozpatrywany na sesji
absolutoryjnej. Jest elementem niezb^dnym poprzedzaj^cym absolutorium. Wraz z Raportem
podejmowana jest rowniez uctiwata dotycz^ca wotum zaufania dia Zarz^du. Nad raportem
przeprowadza si^ debate bez ograniczeh czasowycti. Uczestniczq w niej radni, jak rowniez osoba,
ktora zgtosi poparcie 300 mieszkancow powiatu do Przewodnicz^cego Rady. Do tej pory takie
zdarzenie nie miato miejsca. Raport zostat stosownie wczesniej opublikowany przez Zarzqd na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) jak rowniez na stronie powiatowej. Zawiera on zarowno
sprawozdanie z realizacji polityk strategii i programow, sprawozdanie z budzetu obywatelskiego za rok



poprzedni, jak rowniez wszystkich zadah zleconych i wJasnych. Odnosi si^ do kazdego elementu
dziatalnoki powiatu.

Komisja jednogfosnie- 5 gfosami za, pozytywnie zoopiniowaia Raport o stanie Powiatu

Kfodzkiego za 2020 rak, stanowiqcego zaiqcznik do projektu uchwaiy w sprawie udzielenia Zarzqdowi
Powiatu Kfodzkiego wotum zaufania.

Materiaf zostaf zamieszczony radnym na stronie internetowej www.powiotklodzki.rada365.pl oraz w

Biuletynie Informacji Publicznej.

Ad. 7 Opinia na temat sprawozdania zarz^du z realrzacji budzetu Powiatu Ktodzklego za rok 2020.

Skarbnik Powiatu Ktodzklego, p. Henryka Popiel omowita najwazniejsze kwestie dotycz^ce
sprawozdania.

Przewodniczqcy Komlsji zapytat, czy ktos chciatby zabrac glos w dyskusji.

Nikt nie zabral gtosu.

Przewodnlczqcy Komlsji poddat pod giosowanie zaoplniowanie sprawozdania z wykonania budzetu
powiatu za 2020 rok.

Komisja jednogfosnie- 5 gfosami za, pozytywnie zoopiniowafa sprawozdania z wykonania budzetu
powiatu za 2020 rok.

Materiaf zostaf zamieszczony radnym na stronie internetowej www.powiatklodzki.rodo365.pl oraz w

Biuletynie Informacji Publicznej.

Ad. 8 Sprawy rozne:

a) ustalenie daty 1 tematow kolejnego posledzenia Komlsji Edukacji

Komisja ustalita, ze kolejne posiedzenie wst^pnie odb^dzie si^ 28 czerwca 2021 roku, godz.

10.00, a jego tematem b^dzie:

1. Biez^ca informacja Dyrektora Wydzialu Oswiaty.

2. Ocena organizacji zaj^c pozalekcyjnych w szkotach w roku szkolnym 2020/2021.

b) przyj^cie protokotu nr 4/21 z posledzenia komlsji w dniu 26 kwletnia 2021 roku.

Komisja jednogfosnie- 5 gfosami za, przyj^fa protokdf nr 4/21.

Przewodnicz^cy Komlsji- zamkn^t obrady.

Sporzgdzita: Przewodniczqcy Komisji
Diana Zajqc^ Jarostaw Pr^yf
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