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PROTOKÓŁ Nr 57/2018 

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

Publicznego - odbytej w dniu  24 września 2018 roku. 

Obecni na posiedzeniu członkowie komisji oraz goście zaproszeni wg załączonej listy 

obecności. Nieobecny p. G.Sowa. 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Tomasz Madej - Przewodniczący Komisji.  

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia Komisji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.  

4. Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego pod kątem przeprowadzonych remontów 

i konserwacji, analiza z komisji wyjazdowej.  

5. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku – Oświata i Kultura – 

kontrola realizacji.  

6. Ocena arkuszy organizacyjnych w porównaniu z arkuszami złożonymi w maju przez 

Dyrektorów placówek oświatowych.  

7. Sprawy różne. 

8. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad.1. 

- p. T.Madej – Przewodniczący Komisji – dokonał otwarcia 57 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 – 5, p – 0, w – 0   (dwie osoby przybyły spóźnione na posiedzenie) 

Komisja przyjęła przedstawiony porządek obrad jednogłośnie w głosowaniu jawnym.  

Ad.3. 

- p. T. Madej – Przewodniczący Komisji - zapytał czy są uwagi do protokołu Nr 56/2018 

z dnia 30 sierpnia 2018r. Poddał pod głosowanie protokół.  

Za – 4, p – 0, w – 2  (jedna osoba nieobecna podczas głosowania) 

Komisja przyjęła protokół jednogłośnie w głosowaniu jawnym.  

Ad.4. Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego pod kątem przeprowadzonych 

remontów i konserwacji, analiza z komisji wyjazdowej – wnioski zawarte w protokole 

z poprzedniego posiedzenia Komisji.  

Ad.5.  

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku – Oświata i Kultura – 

kontrola realizacji.  

-p.D.Rogala – zapytał p. Dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty czy wystarczy środków 

w budżecie oświaty do końca roku, a jeżeli nie to ile zabraknie.  

-p.A.Kacperczyk – Dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty – poinformowała, że środki będą 

niewystarczające i podtrzymuje swój wcześniej złożony wniosek o zwiększenie środków 

o 300 tys. zł. Dyrektorzy szkół zostali zobowiązani do złożenia do końca tygodnia 

sprawozdań z wykonania tegorocznego budżetu szkół wraz z przewidywanym planem 

wykonania do końca roku. Po analizie tych sprawozdań będzie wiadomo ile środków może 

zabraknąć.  
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-p.T.Madej – Przew. Komisji – zgłosił wniosek o przesunięcie punktu 5. porządku obrad – 

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku – Oświata i Kultura – 

kontrola realizacji na następne posiedzenie Komisji w miesiącu październiku.  

Za – 7, p – 0, w – 0  

Komisja przyjęła wniosek jednogłośnie w głosowaniu jawnym.  

Ad.6.  

- p.A.Kacperczyk – Dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty – przedstawiła zmiany w arkuszach 

organizacyjnych w porównaniu z arkuszami złożonymi w maju przez Dyrektorów placówek 

oświatowych. Poinformowała, że nauczyciele nie stracili pracy, niektórzy zostali przeniesieni 

do innych szkół, przybyło godzin.  

-p.T.Madej – Przew. Komisji – zapytał radnego p.P.Domagałę czy Dyrektor PSP 

w Modrzejowicach został zwolniony, czy nauczyciele zostali zwolnieni, ponieważ takie plotki 

do niego dotarły.  

- p.P.Domagała – odpowiedział, że nic mu o tym nie wiadomo i nie rozumie dlaczego takie 

pytanie zostało do niego skierowane.   

-p.A.Kaceprczyk – wyjaśniła, że Dyrektor PSP w Modrzejowicach nie został odwołany ze 

swojej funkcji oraz nikt z nauczycieli zatrudnionych w PSP w Modrzejowicach nie stracił 

pracy.                 

Ad.7. Sprawy różne.  

-p.D.Rogala – zapytał czy przy ocenie pracowników Urzędu Miasta i Gminy są brane pod 

uwagę dane z programu nVision.  

-p.T.Kalita – informatyk w Urzędzie Miasta i Gminy – wyjaśnił, że program nVision nie 

służy wyłącznie do monitorowania pracowników. Jest to jedna z funkcji programu. Głównym 

jego zadaniem jest monitorowanie urządzeń sieciowych. Posiadamy 20 licencji na ten 

program i 20 losowo wybranych komputerów jest monitorowanych. 

-p.D.Rogala – poruszył sprawę fanpage na Facebooku pn. „Fani Skaryszewa”, który 

wykorzystuje oficjalne logo Skaryszewa.   

-p.J.Sowa – pracownik Urzędu Miasta i Gminy – wyjaśniła, że nie wie kto jest założycielem 

tego fanpage. Jest to podszywanie się pod oficjalnego fanpage Skaryszewa 

z wykorzystywaniem oficjalnego logo Skaryszewa bez zgody Urzędu Miasta i Gminy 

w Skaryszewie. Konsultowała się z p. Radcą prawnym w Urzędzie i wystosowana została 

wiadomość z prośbą o zaprzestanie posługiwania się oficjalnym logiem Skaryszewa. 

-p.D.Rogala – przedstawił zapytania i wnioski zgłoszone przez mieszkańców na zebraniu 

Osiedla „Centrum” w Skaryszewie:  

- zapytanie kiedy zostanie naprawiona fontanna w rynku w Skaryszewie, 

- wniosek o utwardzenie destruktem drogi na odcinku od gimnazjum do ul. Błonie 

w Skaryszewie. Jako źródło finansowania wskazuje środki pozostałe z przetargu na budowę 

miejsc parkingowych przy SP ZOZ w Skaryszewie.  

- wniosek o wykonanie brakującego odcinka chodnika z kostki brukowej na ul. Słonecznej od 

strony ul. Czeremchowej w Skaryszewie.  

-p.T.Madej – Przew. Komisji – przedstawił pismo z GDDKiA dotyczące oświetlenie przejścia 

dla pieszych przy ul. Wincentowskiej w Skaryszewie (pismo w załączeniu do protokołu).  

Ad.8. Zakończenie posiedzenia. 

Na tym zakończono 57 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania 

Prawa i Porządku Publicznego.   

 

Protokołowała:                                                                      Przewodniczący Komisji: 

 

Wioleta Barszcz                                                                             Tomasz Madej 
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