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PROTOKÓŁ Nr 52/2018 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku 

Publicznego - odbytej w dniu  29 maja 2018 roku. 

Obecni na posiedzeniu członkowie komisji oraz goście zaproszeni wg załączonej listy 

obecności.  

Posiedzeniu przewodniczył Pan Tomasz Madej - Przewodniczący Komisji.  

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia Komisji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przedstawienie przez Burmistrza arkuszy organizacji pracy poszczególnych szkół. 

4. Informacja na temat stanu technicznego obiektów szkolnych i stanu przygotowań do 

remontów w okresie przerwy wakacyjnej. Zadanie realizowane ze środków własnych 

i budżetu gminy.   

5. Propozycje działań innowacyjnych w placówkach oświatowych.    

6. Informacja o stypendiach socjalnych przyznanych dla uczniów szkół podstawowych 

i gimnazjum.  

7. Sprawy różne. 

8. Sprawy bieżące. 

9. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad.1. 

- p. T.Madej – Przewodniczący Komisji – dokonał otwarcia 52 posiedzenia Komisji, 

stwierdzając quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować uchwały.  

 

STRESZCZENIE OBRAD: 

Ad.2.  

- p. T.Madej – Przewodniczący Komisji - przedstawił porządek obrad posiedzenia Komisji. 

Zapytał czy są uwagi do porządku obrad Komisji. Poddał pod głosowanie porządek obrad.    

Za – 8, p – 0, w – 0    

Komisja przyjęła przedstawiony porządek obrad jednogłośnie w głosowaniu jawnym.  

Ad.3.  

W związku z przedstawieniem arkuszy organizacyjnych poszczególnych szkół na poprzednim 

posiedzeniu Komisja postanowiła, że powróci do ich omawiania na posiedzeniu w miesiącu 

sierpniu. 

Ad.4.  

-p.T.Madej – Przewodniczący Komisji – przedstawił informacje dotyczące stanu 

technicznego obiektów szkolnych oraz planowanych remontów w okresie przerwy 

wakacyjnej zgodnie z pismem p.A.Kacperczyk – Dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty oraz 

Dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych ( informacje w załączeniu do protokołu).  

Zapytał czy wszystkie zaplanowane remonty w szkołach będą realizowane w tym roku, czy są 

na to środki. 

-p.A.Kacperczyk- Dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty – wyjaśniła, że będą realizowane 

remonty w następujących placówkach:  

-PSP w Odechowie – ze środków sołeckich, 

-PSP w Chomentowie Puszcz – środki na remont zabezpieczone w budżecie, 

-PSP w Makowie – zgodnie z decyzją pokontrolną muszą zostać wymienione wyłączniki 

prądu, 
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-PSP w Makowcu – remonty będą wykonane w części, trzeba doposażyć jedną salę dla klasy 

pierwszej, ponieważ w kolejnym roku szkolnym będą dwie klasy pierwsze, 

- PSP w Dzierzkówku Starym – wymiana okien, 

- PSP w Sołtykowie – części prac będzie wykonana , np. malowanie, 

-Zespół Szkół w Skaryszewie – nie ma środków na wymianę okien w budynku. W zależności 

czy będą środki i ile ich będzie okna będą wymieniane.  

-p.T.Madej – Przewodniczący Komisji – zgłosił wniosek o pochylenie się nad budżetem 

i wygospodarowanie środków na wymianę wszystkich pozostałych okien w budynku Zespołu 

Szkół w Skaryszewie. Odpowiedź przedstawić na piśmie na następne posiedzenie Komisji.   

Ad.5.  

-p.T.Madej – Przewodniczący Komisji - przedstawił informacje dotyczące działań 

innowacyjnych podejmowanych przez placówki oświatowe (inf. w załączeniu do protokołu).  

Ad.6.  

-p.T.Madej – Przewodniczący Komisji – zapoznał Komisję z informacją Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie dotyczącą stypendiów socjalnych przyznanych 

dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum (inf. w załączeniu do protokołu).  

Ad.7. Sprawy różne. 

-p.T.Madej – Przewodniczący Komisji – zapytał czy brakująca kwota ok. 600 000 zł na 

podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli może się jeszcze zwiększyć.   

-p.A.Kacperczyk – Dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty – odpowiedziała, że kwota ta została 

wyliczona na podstawie planowanego zatrudnienia nauczycieli w arkuszach organizacyjnych 

według stanu na koniec kwietnia. Dokładna kwota będzie znana we wrześniu po ostatecznych 

zmianach w arkuszach.  

-p.P.Jankowski – zapytał o dodatkowe środki w kwocie 1000 zł dla każdego radnego 

przeznaczone na profilaktykę.  

-p.R.Karolak -  pracownik Urzędu Miasta i Gminy – wyjaśnił, że są środki na zwiększenie 

funduszu alkoholowego, trzeba tylko zrobić przesunięcia między paragrafami, po dokonaniu 

ustaleń Przewodniczącego Rady z Burmistrzem. Poinformował, że w związku ze zmianą 

ustawy o wychowaniu w trzeźwości przygotowuje projekt nowej uchwały dot. profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych.  

-p.D.Rogala – zgłosił wniosek o utwardzenie ulicy Jaśminowej w Skaryszewie.  

Za – 5, p – 0, w – 3  

-p.T.Madej poinformował, że wniosek dotyczący ulicy Jaśminowej był już zgłaszany na sesję. 

Wniosek był oddalony. Należało podjąć decyzję czy to ma być budowa ulicy czy 

utwardzenie. Ponadto poinformował, że nie rozumie dlaczego Pan Radny D. Rogala zgłasza 

teraz wniosek, skoro na sesji głosował przeciwko budowie ulicy Jaśminowej. 

Komisja przyjęła wniosek większością głosów w głosowaniu jawnym.  

Ad.9. Zakończenie posiedzenia. 

Na tym zakończono 52 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania 

Prawa i Porządku Publicznego.   

 

Protokołowała:                                                                      Przewodniczący Komisji: 

 

Wioleta Barszcz                                                                             Tomasz Madej 
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