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PROTOKÓŁ Nr 56/2018 

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

Publicznego - odbytej w dniu  30 sierpnia 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. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji. 

4. Ocena stanu przygotowań szkół do reformy oświaty – komisja wyjazdowa 

5. Sprawy różne. 

6. Sprawy bieżące. 

7. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad.1. 

- p. T.Madej – Przewodniczący Komisji – dokonał otwarcia 56 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.  

- p.T.Madej – Przewodniczący Komisji zgłosił wniosek o wyłączenie z porządku obrad 

punktu dotyczącego przyjęcia protokołu z posiedzenia komisji. 

Poddał pod głosowanie wniosek 

Za – 6,  p – 0, w – 0 

-p.T. Madej przedstawił nowy porządek obrad posiedzenia Komisji: 

1. Otwarcie posiedzenia Komisji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Ocena stanu przygotowań szkół do reformy oświaty – komisja wyjazdowa 

4. Sprawy różne. 

5. Sprawy bieżące. 

6. Zakończenie posiedzenia. 

 

Poddał pod głosowanie porządek obrad.    

Za – 6, p – 0, w – 0    

Komisja przyjęła przedstawiony porządek obrad jednogłośnie w głosowaniu jawnym.  

Ad.3.  

- p. T. Madej – Przewodniczący Komisji – przedstawił harmonogram wizyty w 

poszczególnych szkołach (załącznik do protokołu): 

 

Pierwszą placówką oświatową była Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaryszewie.  Placówka 

ta zmieniła swoja siedzibę z ulicy Wojska Polskiego na ulice Kochanowskiego. Członkowie 

Komisji oglądali sale lekcyjne które zostały dostosowane do nowych warunków. 

Pani Dyrektor PSP w Skaryszewie poinformowała, że większość klas będzie zaczynała 

zajęcia o godzinie 7.30. Tylko nieliczne klasy zaczną zajęcia o godzinie 9.00. Najpóźniej 

zajęcia skończą się o godzinie 9.00. 
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Pani Dyrektor poinformowała, że na Sali gimnastycznej będą prowadzona dodatkowe zajęcia 

sportowe oraz że będzie ona udostępniana dla innych klubów sportowych. 

Następnie członkowie Komisji dokonali przeglądu sal w Samorządowym Przedszkolu w 

Skaryszewie. Zdaniem członków zarówno PSP w Skaryszewie jak i Publiczne Przedszkole są 

przygotowane wzorcowo do nowego roku szkolnego. W dalszej kolejności członkowie 

Komisji obejrzeli sale lekcyjne w których będzie się uczyła młodzież z Gimnazjum. Zdaniem 

członków Komisji warunki nie są może idealne ale wynika to z zaistniałej sytuacji. 

Kolejną placówka oświatową była Publiczna Szkoła Podstawowa w Odechowie. Członków 

Komisji przywitała Pani Dyrektor, która oprowadziła członków Komisji po szkole. W trakcie 

wakacji: 

- wykonano malowanie korytarzy, pokoju nauczycielskiego oraz pomieszczenia biblioteki 

- zakupiono gaśnice i znaki p.poż dla oddziału przedszkolnego 

- wykonano schody ewakuacyjne do oddziału przedszkolnego, 

- wykonano wylewki 

Kolejną placówka oświatową była Publiczna Szkoła Podstawowa w Dzierzkówku. Członków 

Komisji przywitał Pan Dyrektor, który oprowadziła członków Komisji po szkole. W trakcie 

wakacji: 

- utworzono Centrum Multimedialne przy bibliotece szkolnej, 

- utworzono gabinet medyczny, 

- zaadoptowano i umeblowano pomieszczenia administracyjne, 

- rozprowadzono sygnał wi-fi, 

- zakupiono nowe nagłośnienie, 

- doposażono pracownie informatyczną, 

- wymieniono 55 okien w budynku szkoły. 

- wymieniono zawory grzejnikowe (88 sztuk), 

- naprawiono glazurę w łazienkach 

Kolejną placówka oświatową była Publiczna Szkoła Podstawowa w Chomentowie. Członków 

Komisji przywitała Pani Dyrektor, która oprowadziła członków Komisji po szkole. W trakcie 

wakacji: 

- wymieniono podłogi drewniane na wykładzinę PCV na parterze i I piętrze, w salach 

lekcyjnych, pokoju nauczycielskim i gabinecie dyrektora 

- wymieniono i zamontowano oświetlenie na korytarzach szkolnych. 

Kolejną placówka oświatową była Publiczna Szkoła Podstawowa w Odechowie. Członków 

Komisji przywitała Pani Dyrektor, która oprowadziła członków Komisji po szkole. W trakcie 

wakacji: 

- wykonano malowanie korytarzy, pokoju nauczycielskiego oraz pomieszczenia biblioteki 

- zakupiono gaśnice i znaki p.poż dla oddziału przedszkolnego 

- wykonano schody ewakuacyjne do oddziału przedszkolnego, 

- wykonano wylewki 

Kolejnymi szkołami były PSP w Makowie i Makowcu. Tam członkowie Komisji mieli 

możliwość obejrzenia sal oraz wykonanych remontów. 

 

 

Ad.6.Zakończenie posiedzenia. 

Na tym zakończono 56  posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania 

Prawa i Porządku Publicznego.   

 

Protokołowała:                                                                      Przewodniczący Komisji: 

 

Barbara Malmon                                                                             Tomasz Madej 
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