PROTOKÓŁ Nr 2/2021
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury, Sportu oraz Turystyki i
Promocji Gminy Rady Miejskiej w Orzyszu w dniu 17 lutego 2021 roku o godz. 13:00
przeprowadzonego w formie zdalnej przy wykorzystaniu oprogramowania e-sesja.
Ad. 1
Obradom przewodniczyła Dorota Sienkiewicz – Przewodnicząca Komisji Zdrowia
i Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury, Sportu oraz Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej
w Orzyszu, która o godz. 13:00 otworzyła posiedzenie.
Na stan 8 radnych quorum potwierdziło 6 radnych.
(lista obecności jako załącznik nr 1 do protokołu).
Ad. 2
Zmian i uzupełnień do porządku obrad nie zgłoszono.
Realizowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
4. Poszukiwanie i prowadzenie innych form działalności:
– Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej,
- Polany Kultury i Biblioteki – Centrum Biblioteczno Kulturalne w Orzyszu,
- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
nie wymagające bezpośrednich kontaktów ze społecznością.
5. Zajęcie stanowiska Komisji w sprawie negatywnej odpowiedzi Zarządu Powiatu
Piskiego w sprawie wniosku Gminy Orzysz o utworzenie przy ZSP w Dąbrówce Szkoły
Branżowej I stopnia z zawodami pomocniczymi dedykowanymi również młodzieży
niepełnosprawnej, kończącej także naukę w klasach włączających ZSP
w Okartowie.
6. Wnioski, zapytania, informacje.
Ad. 3
Do protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji nie wpłynęły uwagi, a więc protokół przyjęto
przez aklamację.
Ad. 4.
Informacje o poszukiwaniu i prowadzeniu innych form działalności nie wymagające
bezpośrednich kontaktów ze społecznością wypowiadali się kolejno dyrektorzy takich
jednostek jak:
– Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej,
- Polany Kultury i Biblioteki – Centrum Biblioteczno Kulturalne w Orzyszu,
Strona 1 z 3

- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Informacje te stanowią załącznik nr 2 do protokołu).
Z wypowiedzi wynikało, że jednostki okres ograniczonego kontaktu w związku z pandemią
wykorzystały także na uzupełnienie dokumentów, zbiorów, regulaminów, wykonanie
zaległych prac porządkowych w terenie.
Przewodnicząca Komisji zapytała dyrektor Beatę Szymankiewicz o projekt dot. wirtualnego
spaceru po starym Rynku Orzysza.
Dyrektor zauważyła, że warunkiem realizacji jest pozyskanie środków, ponieważ na obecną
chwilę muzeum takich środków nie posiada. Projekt zgłoszony jest w drodze konkursu do
ministra kultury. Jeżeli nie uda się pozyskać środków z tego źródła będą starać się z innych.
Burmistrz po wysłuchaniu relacji dyrektorów zauważył, że okres zdalnej komunikacji ze
społeczeństwem jest to doskonałym czasem na promocję marki Orzysz. Często otrzymuje
sygnały także od osób sporadycznie odwiedzających Orzysz, byłych mieszkańców, którzy
widzą Orzysz co jakiś czas, zauważają zmiany. Są także i komunikaty od burmistrzów z
ościennych gmin, którzy dostrzegają postęp promocyjny. Ilość lajków i polubień udowadnia,
że Gmina Orzysz jest zauważalna i że odbiór jest szeroki.
Ad. 5.
Zajęcie stanowiska Komisji w sprawie negatywnej odpowiedzi Zarządu Powiatu Piskiego w
sprawie wniosku Gminy Orzysz o utworzenie przy ZSP w Dąbrówce Szkoły Branżowej I
stopnia z zawodami pomocniczymi dedykowanymi również młodzieży niepełnosprawnej,
kończącej także naukę w klasach włączających ZSP w Okartowie.
Przewodnicząca Komisji przypomniała, że na komisji styczniowej Wicestarosta przekazał
informację o negatywnej ocenie Zarządu Powiatu Piskiego odnoście utworzenia szkoły
branżowej. Komisja postanowiła zająć się tym tematem. Bardzo ważnym jest, aby
kontynuacja nauki dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, których jest bardzo dużo
w szkole w Okartowie odbywała się w ZSP w Dąbrówce.
W związku z tym zwróciła się do komisji, aby Radni, po zapoznaniu się ze stanowiskiem
Zarządu, który nie ukrywa, że jest to konkurencja, pomijając dobro dziecka, przyczynili się,
aby starosta przychylił się i wyraził zgodę na utworzenie szkoły branżowej.
Burmistrz słowem wstępu odniósł się do słów użytych w odpowiedzi, poinformował, że
pismo zostało przekazane do opinii prawnej i zastanawia się, czy nie przekazać do rzecznika
praw dziecka. Wykluczenie dzieci tylko dlatego, że mówi się o jakiejś konkurencji jest po
prostu naganne. Konkurencja pomiędzy szkołami nie może być jakimkolwiek uzasadnieniem
do decyzji o tym, czy będzie taka placówka, czy nie będzie. Istnieje wiele innych
merytorycznych uzasadnień, których można było użyć. Jednak zostało użyte sformułowanie ,
które w przypadku osób niepełnosprawnych jest niedopuszczalne. To nie jest kryterium,
które może wykluczyć dziecko z dalszego etapu edukacyjnego. Rodzice mają duży problem,
polegający na tym, że po podstawówce do 23 roku życia nie ma możliwości edukacyjnej,
ponieważ jest to szkoła ogólnodostępna do klasy ósmej. W tym przypadku jest możliwość
trzech lat edukacji. Po to jest tworzony system spójny na terenie Gminy Orzysz, że po tych
latach jest ŚDS, a w przyszłości utworzenie DPS-ów, aby od przedszkola do późnych lat życia
była zapewniona opieka i możliwość rozwoju.
Zastępca Burmistrza Beata Jażdżewska przypomniała, że w grudniu 2020 r. Gmina Orzysz
wystąpiła z wnioskiem do Powiatu o wyrażenie zgody na utworzenie szkoły branżowej w
Dąbrówce. 19 stycznia 2021 r. wpłynęła informacja o odmowie. W odpowiedzi wskazano, iż
nie wyrażają zgody z obawy przed konkurencją dla już istniejących szkół w powiecie piskim,
że zaburzy to sieć dla dzieci i rodziców. Nie zrozumiałym jest, że większy wybór szkół może
konkurencją. Przeciwnie szkoła branżowa była by ofertą edukacyjną dla dzieci zdrowych, jak i
Strona 2 z 3

niepełnosprawnych skierowaną głównie dla dzieci z Gminy Orzysz.
Rodzice dzieci uczących się w Dąbrówce zwrócili się do powiatu o udostępnienie informacji
publicznej dot. głosowania, ponieważ dla nich jest ważne, jak rozłożone były głosy, czy cały
zarząd był przeciwko. Ponadto Gnina, jako organ prowadzący wystosowała pismo do
powiatowej poradni psychologiczno – pedagogicznej, która współpracuje z dziećmi z gminy
Orzysz, z zapytaniem czy utworzenie takiej szkoły jest dobrym pomysłem. Wiadome jest też,
że rodzice planują wystąpić z inicjatywą obywatelską na Zarząd, aby na terenie Gminy Orzysz
powstała właśnie taka szkoła.
Burmistrz jeszcze zwrócił uwagę na aspekt konkurencyjności dla powiatu piskiego. Wybór
szkoły w Dąbrówce był świadomy. Dzieci kończąc te podstawówkę nie wybierają szkoły
zawodowej w Piszu, kierują się do Giżycka, czy Mrągowa i dla tych miast szkoła branżowa
może być konkurencją. O tym próbował wytłumaczyć na Zarządzie, że powiat nie straci
żadnego słuchacza. Ponadto na Facebooku pojawił się komunikat, że szkoła w Łupkach
zdecydowała się robić nabór na szkołę branżową z zawodami wspomagającymi, czyli taką
jaką Orzysz chce otworzyć. Oznacza to, że po naszym komunikacie, piśmie do poradni
psychologiczno-pedagogicznej i piśmie rodziców szybko powstała inicjatywa, żeby wypełnić
dotychczasową lukę.
Komisja po zapoznaniu się z negatywną opinią Zarządu Powiatu Piskiego oraz informacjami
uzyskanymi od Burmistrza i jego Zastępcy w głosowaniu jawnym 6 głosami ,,za”, 0
-,,wstrzym. się i 0 ,, przeciw” wyrazili stanowisko negatywnie oceniające działania Zarządu
Powiatu Piskiego.
Ad. 6.
Burmistrz przekazał informację , ponieważ być może Radni też będą mieli takie sygnały dot.
odśnieżania dróg i chodników. Na obecną chwilę uruchomiono wszystkie możliwości, aby
usunąć tzw ,,kaszę” utrudniająca poruszanie się, szczególnie na odcinku do ośrodka zdrowia i
centrum miasta. Jednak nie wszystko można zebrać, ponieważ śniegu są bardzo duże ilości.
W kwestii braku prądu, poinformował, że już dzisiaj zostanie uruchomiony i wszystko wróci
do normy.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczącą o godz. 14:00 zamknęła posiedzenie
komisji.
Przewodnicząca Komisji: /-/ Dorota Sienkiewicz
Protokół sporządziła: Joanna Drabent
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