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INFORMACJA Z PRACY KOMISJI  

ds. OŚWIATY, KULTURY I SPORTU 

ZA LATA 2014-2018 

 
2015 ROK 

 

Komisja ds. Oświaty, Kultury i Sportu w następującym składzie: Telenga Jan - przewodniczący komisji, oraz 

członkowie komisji: Gorol Krystyna, Mośny Grzegorz, Golasz Maria, Staron Andrzej – w 2015 roku odbyła 13 

posiedzeń. Z każdego posiedzenia komisji został sporządzony protokół, który następnie zatwierdzano i 

podpisywano.  

 

Na posiedzeniach w ciągu 2015 roku Komisja zajmowała się następującymi sprawami:  

  

20.01.2015  - spotkanie z nauczycielami wychowania fizycznego szkół Gminy Woźniki w   celu 

opracowania regulaminu Spartakiady – współzawodnictwa sportowego 

   - opracowanie i zatwierdzenie planu pracy Komisji na rok 2015  

   - sprawy bieżące Komisji 

 

18.02.2015   - zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach w sprawie    

określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 

do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Woźniki, określenia dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla 

poszczególnych kryteriów, 

- zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach w sprawie ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania na rok 2015 opłat za kształcenie nauczycieli 

pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, ustalenia 

specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz 

opracowania na rok 2015 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, 

- zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji programu współpracy Gminy Woźniki 

z organizacjami pozarządowymi za rok 2014 

   - sprawy bieżące Komisji 

 

12.03.2015  - przegląd placówek oświatowych pod kątem bezpieczeństwa warunków pracy i nauki, 

stanu bazy lokalowej i dydaktycznej oraz rekreacyjno-sportowej 

            - komisja wyjazdowa do gminnych szkół  

 

17.03.2015  - sporządzenie uwag i wniosków z przeprowadzonej wizji lokalnej placówek 

oświatowych 

   - sprawy bieżące Komisji 

 

20.04.2015                 - bezpieczeństwo i stan bazy rekreacyjno-sportowej na terenie Gminy - komisja wyjazdowa 

do gminnych placówek oświatowych 

- sporządzenie uwag i wniosków z przeprowadzonej wizji lokalnej 

- zaopiniowanie wniosków Ks. Romana Pilorz Proboszcza Rzymsko-Katolickiej Parafii 

św. Katarzyny w Woźnikach o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków: 

- wniosek o udzielenie dotacji na kwotę 5 000 zł dot. zaimpregnowania 

poszycia dachowego Kościółka św. Walentego materiałami niepalnymi, 

- wniosek o udzielenie dotacji dot. zakupu materiałów budowlanych do 

remontu ogrodzenia kościoła w kwocie 10 000 zł. 

- sprawy bieżące Komisji 

 

13.05.2015    - działalność świetlicy środowiskowej – dokumentacja – spotkanie z   

Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Wychowawcą Świetlicy 

 

- działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Woźnikach – wizja lokalna 

budynku i spotkanie z Dyrektorem MGOK  

 

10.06.2015   - podsumowanie przeglądu gminnych placówek oświatowych – spotkanie z        
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                    Panem Burmistrzem i Panią Dyrektor ZEASz 

- sprawy bieżące komisji 

 

25. i 31.08.2015  - przegląd Gminnych placówek oświatowo-wychowawczych – przygotowanie do 

nowego roku szkolnego 2015/2016 

- spotkanie z Panią Zofią Cichowską – Dyrektor ZEASz: 

- zapoznanie Komisji ze stanem przygotowania Gminnych placówek oświatowo-

wychowawczych do roku szkolnego 2015/2016 

- przekazanie uwag Komisji z przeglądu Gminnych placówek oświatowo-

wychowawczych  

   - sprawy bieżące komisji 

 

25.09.2015  - przegląd Gminnych placówek oświatowych wraz z Panią Zofią Cichowską – Dyrektor 

ZEASz – organizacja roku szkolnego 2015/2016 w Szkołach Podstawowych i 

Gimnazjach   

- sprawy bieżące komisji 

 

28.10.2015  - wizja lokalna Gminnych Klubów Sportowych: 

- LKS WARTA Kamieńskie Młyny  

- LKS ORZEŁ Psary – Babienica  

- MLKS Woźniki  

 

25.11.2015  - podsumowanie roku działalności Komisji ds. oświaty, kultury i sportu – spotkanie z 

Przewodniczącym Rady Miejskiej w Woźnikach  

Na posiedzeniu dyskutowano n/t: przeglądu placówek oświatowo – wychowawczych, 

działalności Świetlicy Środowiskowej, dowozu uczniów do szkół, Gminnej 

Spartakiady Sportowej, pomysłu utworzenia klasy sportowej w Gimnazjum w 

Woźnikach, lodowiska sportowego, bibliotek działających na terenie gminy, spraw 

bieżących i organizacyjnych Komisji   

 

08.12.2015   - analiza i zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Woźniki na 2016 rok 

      – opinia pozytywna  

     

14.12.2015  - zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza 

obwodem do publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum prowadzonych 

przez Gminę Woźniki oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych 

kryteriów  

- zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty 

dofinansowania na rok 2016 opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły 

wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na 

które dofinansowanie jest przyznawane oraz opracowania na rok 2016 planu 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

 

Zgodnie z przyjętym planem pracy na rok 2015, Komisja w ciągu roku przeprowadzała przeglądy gminnych 

placówek oświatowych. Podczas wizji lokalnych szczególną uwagę zwracano na bezpieczeństwo dzieci, 

zabezpieczenie drzwi wejściowych, stan bazy lokalowej i dydaktycznej placówek oraz tereny rekreacyjno-

sportowe. 

W ciągu roku niejednokrotnie dyskutowano na temat Gminnej Spartakiady Sportowej, dowozu uczniów do 

szkół, łączenia klas, budowy i utrzymania lodowiska sportowego. 

Omawiano kwestie wykonania dokumentacji na rozbudowę Przedszkola w Woźnikach oraz dokumentacji na 

przebudowę Domu Nauczyciela z docelowym przeznaczeniem na Świetlicę Środowiskową.   

W trakcie roku wnioskowano między innymi o wprowadzenie obowiązkowego programu nauki pływania w 

szkołach i organizacji cyklicznych zajęć nauki pływania dla każdej klasy w poszczególnych szkołach.  

Wnioskowano także o przystąpienie do wykonania projektu obiektu lekkoatletycznego dla Szkoły Podstawowej 

i Gimnazjum w Woźnikach. Podnoszono temat parkowania przy Przedszkolu i Szkole Podstawowej w 

Woźnikach. Rozmawiano n/t koncepcji boiska lekkoatletycznego wraz z miejscami parkingowymi dla 

samochodów.  

Członkowie Komisji zostali również zapoznani z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy 

Woźniki w roku szkolnym 2014/2015 oraz sprawozdaniem z realizacji programu współpracy Gminy Woźniki 

z organizacjami pozarządowymi za rok 2014. 

Ponadto w ciągu roku, Komisja zajmowała się działalnością Świetlicy Środowiskowej z Programem 

Socjoterapeutycznym Świetliki działającej w budynku Szkoły Podstawowej w Woźnikach. 
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W konsekwencji omawianych spraw, skierowano wniosek do Komisji Rewizyjnej o sprawdzenie wydatków 

Świetlicy za 2014 rok finansowanej z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych.  

Wystąpiono także o wydanie opinii prawnej n/t możliwości powołania Świetlicy Środowiskowej w Psarach 

oraz możliwości funkcjonowania dwóch Świetlic Środowiskowych: w Woźnikach i Psarach. 

 

2016 ROK 

 

Komisja ds. Oświaty, Kultury i Sportu w następującym składzie: Telenga Jan - przewodniczący komisji, oraz 

członkowie komisji: Gorol Krystyna, Mośny Grzegorz, Golasz Maria, Staron Andrzej – w 2016 roku odbyła 12 

posiedzeń. Z każdego posiedzenia komisji został sporządzony protokół, który następnie zatwierdzano i 

podpisywano.  

 

Na posiedzeniach w ciągu 2016 roku Komisja zajmowała się następującymi sprawami:  

 

29.01.2016  - zaopiniowanie Uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach w sprawie udzielenia dotacji 

Parafii św. Katarzyny w Woźnikach na prace restauratorskie przy zabytkowym kościele 

św. Katarzyny w Woźnikach. 

- zaopiniowanie Uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach w sprawie udzielenia dotacji 

Parafii św. Katarzyny w Woźnikach na prace restauratorskie przy zabytkowym kościele 

św. Walentego w Woźnikach. 

- podsumowanie pracy Komisji za rok 2015 

- opracowanie i zatwierdzenie planu pracy Komisji na 2016 rok 

 

12.02.2016  - oględziny Domu Nauczyciela zlokalizowanego przy SP w Woźnikach wraz z Komisją 

Budżetową i Komisją Mieszkaniową 

 

 03.03.2016   - uwagi do opinii prawnej dotyczącej powołania świetlicy środowiskowej  

- zatwierdzenie planu pracy Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu na 2016 rok   

     – po wniesionych uwagach do projektu  

- działalność Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Woźnikach – wizja       

   lokalna  

 

21.04.2016  - przegląd placówek oświatowo – wychowawczych: 

1. Stan bezpieczeństwa obiektów oświatowych 

- opinie Sanepidu, Straży Pożarnej 

- zabezpieczenie przez wejściem osób niepożądanych  

2. Place zabaw, sale gimnastyczne, zastępcze, urządzenia sportowe, tereny 

rekreacyjno-sportowe – stan techniczny zapewniający bezpieczne korzystanie 

z nich 

3. Świetlice szkolne – tygodniowy plan pracy, ilość uczniów korzystających z 

opieki oraz dożywiania 

4. Realizacja uwag i wniosków z poprzednich przeglądów placówek 

5. Plany remontów i innych prac na terenie placówki w 2016 roku 

6. Zakończenie przeglądu w Urzędzie Miejskim.  

7. Opracowanie wniosków z przeglądu.  

 

19.05.2016   - spotkanie z Panem Burmistrzem: 

a) Realizacja uwag i wniosków z przeglądu Gminnych placówek oświatowych za 

lata 2014 – 2016 

b) Propozycje rozwiązań zaistniałych problemów  

 

14.06.2016   - osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze szkół w roku szkolnym 2015/2016  

- prezentacja osiągnięć szkoły – spotkanie z Dyrektorami placówek oświatowych 

- wyniki ,,SPARTAKIADY” (Pan Fabiańczyk) 

 

30.06.2016  - osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze SP w Woźnikach oraz SP w Kamienicy w 

roku szkolnym 2015/2016  

- podsumowanie tematu  

 

31.08.2016  - przegląd gminnych placówek oświatowo – wychowawczych – przygotowanie do 

nowego roku szkolnego 2016/2017 

- spotkanie z Panią Zofią Cichowską – Dyrektorem ZEASz   



4 

 

 

19.09.2016  - spotkanie z Panem Burmistrzem, Panią Dyrektor ZEASz odnośnie przeprowadzonego 

przeglądu placówek oświatowo – wychowawczych  pod kątem przygotowania do 

nowego roku szkolnego 2016/2017 

 

18.10.2016  - działalność Galerii Kultury – spotkanie z Panią Jadwigą Fabiańczyk - Dyrektorem 

MGOK w Woźnikach 

16.11.2016  - organizacja roku szkolnego 2016/2017 w placówkach oświatowo – wychowawczych 

Gminy Woźniki – spotkanie z Panią Dyrektor ZEASz 

- uwagi do Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Woźniki w roku 

szkolnym 2015/2016 

 

13.12.2016   - zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Woźniki na 2017 rok 

- sprawy bieżące Komisji 

 

Zgodnie z przyjętym planem pracy na rok 2016, Komisja w ciągu roku przeprowadzała przeglądy gminnych 

placówek oświatowych. Podczas wizji lokalnych szczególną uwagę zwracano na bezpieczeństwo dzieci, 

zabezpieczenie drzwi wejściowych, stan bazy lokalowej i dydaktycznej placówek oraz tereny rekreacyjno-

sportowe i stan techniczny urządzeń sportowych.  

W miesiącu czerwcu złożono wniosek do Pana Burmistrza o wyróżnienie Pani Dyrektor SP w Ligocie 

Woźnickiej za estetykę obiektu, rozbudowę terenów sportowo – rekreacyjnych oraz współdziałanie ze 

środowiskiem lokalnym na rzecz szkoły. 

W związku z przyznaniem wyróżnień, nagrody za wyniki w nauce zostały uroczyście wręczone w szkołach 

przez Pana Burmistrza i Przewodniczącego Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu. 

 

W ciągu roku niejednokrotnie dyskutowano na temat remontów w placówkach oświatowych i kulturalnych, 

szatni dla dzieci w Szkole Podstawowej w Woźnikach, linii napowietrznej przebiegającej nad placem zabaw 

przy Przedszkolu w Woźnikach, dowozu uczniów do szkół. 

W trakcie roku wnioskowano do Komisji Rewizyjnej o rozliczenie kosztów wykonania lodowiska a następnie 

boiska - lodowiska powstałego przy Szkole Podstawowej w Woźnikach.  

Komisja zajmowała się działalnością Galerii Kultury oraz Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej.   

Ponadto Komisja zapoznała się z projektem budowlanym rozbudowy z niezbędną przebudową przedszkola w 

Woźnikach, wnosząc uwagi co do zasadności rozbudowy przedszkola na dwóch poziomach.  

Wnioskowano także o przedłożenie do wzglądu dokumentacji projektowej na wykonanie boiska 

lekkoatletycznego przy SP Woźniki. Podnoszono temat parkowania przy Szkole Podstawowej w Woźnikach.  

Członkowie Komisji zostali również zapoznani z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy 

Woźniki w roku szkolnym 2015/2016 oraz organizacją roku szkolnego 2016/2017. 

 

2017 ROK 

 

Komisja ds. Oświaty, Kultury i Sportu w następującym składzie: Telenga Jan - przewodniczący komisji, oraz 

członkowie komisji: Gorol Krystyna, Mośny Grzegorz, Golasz Maria, Staron Andrzej – w 2017 roku odbyła 8 

posiedzeń. Z każdego posiedzenia komisji został sporządzony protokół, który następnie zatwierdzano i 

podpisywano.  

 

Na posiedzeniach w ciągu 2017 roku Komisja zajmowała się następującymi sprawami:  

 

26.01.2017  - Zaopiniowanie wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (x2)  

- Podsumowanie pracy Komisji za 2016 rok 

- Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy Komisji na rok 2017  

- Sprawy bieżące Komisji 

 

23.02.2017  - zajęcie stanowiska w sprawie skargi na Panią Zofię Cichowską  

Dyrektor ZEASz  

 - zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podziału środków na dofinansowanie 

form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2017  

- sprawy bieżące Komisji 

 

23.03.2017  - Zapoznanie się z wyjaśnieniami odnośnie skargi na Panią Zofię Cichowską - Dyrektor 

ZEASz i zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie. 

- Zapoznanie się z projektami uchwał będącymi przedmiotem obrad na najbliższej sesji 
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Rady w sprawie: 

a) zmiany uchwały Nr 166/IV/2004 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w 

obowiązkowym wymiarze godzin dla dyrektorów jednostek oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Woźniki i innych nauczycieli w tym na stanowiskach 

kierowniczych w tych jednostkach 

b)  dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 

szkolnego 

- Sprawy bieżące Komisji 

 

27.04.2017  - Informacja n/t działalności Rady Rodziców działającej przy Szkole Podstawowej w 

Woźnikach (umocowanie prawne, statut, plan pracy) – spotkanie z Przedstawicielkami 

Rady Rodziców 

 - Sporządzenie wniosku do Pana Burmistrza o przygotowanie informacji n/t wdrażanej 

reformy oświaty w poszczególnych placówkach oświatowych naszej Gminy 

(organizacja, plany, zatrudnienie) oraz wniosku do Dyrektorów szkół odnośnie 

przygotowania mocnych i słabych stron placówki w roku szkolnym 2016/2017.  

a) ustalenie planu i terminu wspólnego posiedzenia Komisji wraz Dyrektorami 

placówek oświatowych.  

- Uwagi do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy Woźniki za 2016 w 

zakresie oświaty, kultury i sportu. 

- Sprawy bieżące Komisji 

 

25.05.2017  - Mocne i słabe strony placówek oświatowych w pracy dydaktyczno-wychowawczej 

w roku szkolnym 2016/2017 

- Omówienie spraw dot. wdrażanej reformy oświaty w poszczególnych placówkach 

oświatowych naszej Gminy (organizacja, plany, zatrudnienie). 

(posiedzenie Komisji z udziałem Pana Burmistrza, Pani Dyrektor ZEAS-u oraz 

Dyrektorów placówek oświatowych) 

 

31.08.2017  - Przegląd gminnych placówek oświatowo - wychowawczych – przygotowanie do 

rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2017/2018 

 - Spotkanie z Panią Zofią Cichowską - Dyrektor Zespołu Ekonomiczno – 

Administracyjnego Szkół podsumowujące przegląd placówek oświatowych 

- Sprawy bieżące Komisji 

 

16.10.2017  - Informacja odnośnie wdrażanej reformy oświaty w poszczególnych placówkach 

oświatowych naszej Gminy – spotkanie z Panią Zofią Cichowską – Dyrektor ZEAS 

- Sprawy bieżące Komisji 

 

05.12.2017   - Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Woźniki na 2018 rok 

- Sprawy bieżące Komisji 

 

W ciągu roku Komisja opiniowała projekty uchwał z zakresu oświaty, kultury i sportu. 

Zgodnie z planem pracy, Członkowie Komisji przeprowadzili przegląd gminnych placówek oświatowo-

wychowawczych sprawdzając przygotowanie do rozpoczęcia nowego roku szkolnego mając na uwadze m.in. 

stan bazy i terenów rekreacyjno – sportowych, sali gimnastycznych i lekcyjnych oraz realizację uwag i 

wniosków z poprzedniego przeglądu.  

W miesiącu czerwcu złożono wniosek do Pana Burmistrza o wyróżnienie Pani Dyrektor Gimnazjum w 

Woźnikach za najlepsze wyniki z egzaminów gimnazjalnych w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017 oraz 

osiągnięte wyniki uczniów w konkursach na arenie gminy, powiatu i województwa. 

 

Niejednokrotnie dyskutowano na temat remontów w placówkach oświatowych i kulturalnych, kosztów 

utrzymania placówek, szatni dla dzieci w Szkole Podstawowej w Woźnikach, reorganizacji sieci szkół w 

związku z reformą oświaty. W tym celu zorganizowano wspólne posiedzenie Komisji z udziałem Pana 

Burmistrza, Pani Dyrektor ZEAS-u oraz Dyrektorów placówek oświatowych. 

 

2018 ROK 

 

Komisja ds. Oświaty, Kultury i Sportu w następującym składzie: Telenga Jan - przewodniczący komisji, oraz 

członkowie komisji: Gorol Krystyna, Mośny Grzegorz, Golasz Maria, Staron Andrzej – w 2018 roku odbyła 7 

posiedzeń. Z każdego posiedzenia komisji został sporządzony protokół, który następnie zatwierdzano i 

podpisywano.  
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Na posiedzeniach w ciągu 2018 roku Komisja zajmowała się następującymi sprawami:  

 

17.01.2018  - Wizja lokalna po wykonaniu rozbudowy z niezbędną przebudową  Przedszkola w 

Woźnikach 

- Zaopiniowanie wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 

lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

    - Informacja z pracy Komisji za 2017 rok 

    - Plan pracy na rok 2018   

- Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr 

295/XXVI/2009 RM w Woźnikach z dnia 30.03.2009 r. w sprawie przyjęcia 

,,Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, 

dla których gmina Woźniki jest organem prowadzącym”  

 - Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie podziału środków na dofinansowanie 

form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2018  

    - Sprawy bieżące Komisji 

 

26.02.2018  - Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach w sprawie: określenia 

opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w 

publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Woźniki  

- Realizacja wniosków z ostatnich posiedzeń Komisji 

- Sprawy bieżące Komisji 

 

21.03.2018  - Działalność Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Woźnikach oraz Działalność 

Galerii Kultury –podsumowanie za lata 2014-2018 – spotkanie z Panią Jadwigą 

Fabiańczyk - Dyrektor MGOK w Woźnikach  

- Sprawy bieżące Komisji 

 

05.04.2018  - Sprawy bieżące Komisji – temat wniosku z posiedzenia Komisji z dnia 26.02.2018 

- Przygotowanie sesji (czerwiec) – zmiany w placówkach oświatowych w kadencji 

2014-2018  

 

24.04.2018  - Sprawy bieżące Komisji  

- Przygotowanie sesji (czerwiec) – zmiany w placówkach oświatowych w kadencji 

2014-2018  

 

23.05.2018  - Przegląd gminnych placówek oświatowo-wychowawczych - ,,Zmiany w placówkach 

oświatowych w okresie kadencji 2014-2018” 

- Sprawy bieżące Komisji 

 

05.09.2018   - Omówienie sprawy dot. nieudzielenia odpowiedzi na wniosek Komisji w zakresie 

przedłożenia siatki godzin nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych Gminy 

Woźniki  - spotkanie z Panem Burmistrzem, Panią Dyrektor ZEASz oraz Panią Radcą 

Prawnym tut. Urzędu.   

- Przygotowanie placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 

2018/2019 (wizja lokalna) 

 

W ciągu roku Komisja opiniowała projekty uchwał z zakresu oświaty, kultury i sportu. 

Zgodnie z planem pracy, Członkowie Komisji przeprowadzili przegląd gminnych placówek oświatowo-

wychowawczych sprawdzając przygotowanie do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.  

W marcu br. Członkowie Komisji spotkali się z Panią Dyrektor MGOK w Woźnikach podsumowując 

działalność MGOK oraz Galerii Kultury w latach 2014 – 2018. 

  

 

 

 

Sporządziła: Daria Nowaczyk - Biegisz 

 

     Przewodniczący Komisji   

              Telenga Jan   

 

 


