
    P R O T O K Ó Ł nr 1 

  Z posiedzenia Komisji Oświaty ,Kultury i Sportu  

Z dnia 14 stycznia 2015 roku . 

Komisja w składzie wg zał. listy obecności   

Ponadto udział w posiedzeniu wzięli: 

1.Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk  

2. Wiceprzewodniczący  Jan Rzepczyński  

Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Komisji Jacek Woroch ,który powitał 

radnych i zaproszone osoby informując ,że na dzisiejszym posiedzeniu komisja zajmie 

się  planem pracy komisji na rok 2015. 

Jak wiemy dwoje  członków komisji już w takiej komisji pracowało  już dwie kadencje 

tak ,że mają już duże doświadczenie ,gdyż jak wiemy ta komisja zajmuje się zarówno 

oświatą kulturą i sportem . 

Chcemy ażeby w tym planie pracy znalazły się takie zagadnienia jak : 

- zapoznanie się z kalendarzem imprez sportowo – kulturalnych na 2015 rok , 

- oceną funkcjonowania Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania  Problemów 

Alkoholowych , 

- zapoznania się z działalnością świetlic wiejskich , 

-oceną przygotowania terenów rekreacyjnych do sezonu letniego , 

-zapoznaniem się z działalnością szkół i gimnazjum w zakresie organizowania zajęć 

pozalekcyjnych , 

-oceną działalności klubów sportowych , 

- oceną funkcjonowania boiska Orlik. 

Trudno tu wymienić  wszystkie zagadnienia jakie są propozycjami do planu pracy 

komisji na rok 2015. 

Staramy się plan pracy tak ułożyć, ażeby znalazły się w nim wszystkie dziedziny jakimi  

chce zajmować się komisja zgodnie z nazwą komisji. 

Czy wobec przedstawienia takich propozycji do planu pracy członkowie komisji 

akceptują je czy  mają swoje własne propozycje. 

Pozostali członkowie komisji w pełni zaakceptowali proponowany  plan pracy komisji  



na rok 2015,który zostanie przedstawiony na sesji w dniu 28 stycznia 2015 roku do 

zatwierdzenia . 

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – plan pracy w pełni zaakceptowała. 

Skierowała jednak pytanie do Przewodniczącego Komisji o zajęcie się tematem  

dotyczącym  zwiększenia udzielanych stypendiów za naukę ,gdyż jak wiemy w 

poprzedniej Kadencji Rady   miała być podjęta taka uchwała- nie została podjęta  gdyż 

osobiście uważałam ,że  można ją podjąć w tej kadencji po uprzednich konsultacja w 

tej sprawie  

Przewodniczący Komisji Jacek Woroch – tak uchwała pod koniec kadencji była 

przedstawiana na posiedzeniu Komisji ,komisja była za jej podjęciem , wobec tego 

proszę niech Pani Przewodnicząca zajmie się tą sprawą ,gdyż uważałem ,że już wtedy 

uchwała była  dobrze skonstruowana i należało ją wtedy podjąć. 

Przecież projekt uchwały określał zwiększenie limitu przyznawanych stypendiów dla 

gimnazjum  i szkół podstawowych za dobre wyniki   w nauce   ale  nie został 

przedstawiony radzie, wobec tego kto w tej chwili na się tym zająć jak komisja 

oświaty, kultury i sportu była za podjęciem  takiej uchwały . 

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący Komisji podziękował za udział i 

zakończył   posiedzenie komisji. 

 

Protokolant       Przewodniczący Komisji  

Stefania Gagat      Jacek Woroch        

 

 

 


