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PROTOKÓŁ Nr 58/2018 

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

Publicznego - odbytej w dniu  9 października 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 poprzedniego posiedzenia Komisji.  

4. Ocena stanu realizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w Gminie.  

5. Zapoznanie Komisji z osiągnięciami placówek oświatowych w gminie. 

6. Analiza wyników egzaminów zewnętrznych dla uczniów szkół podstawowych oraz 

gimnazjum. 

7. Stan opieki higieniczno-lekarskiej w podległych placówkach oświatowo- 

wychowawczych. 

8. Stan dożywiania dzieci i młodzieży szkół prowadzonych przez Gminę, dotyczących 

dofinansowania z MGOPS.  

9. Informacja o przyznanych stypendiach.  

10. Informacja o realizacji zadań oświatowych. 

11. Sprawy różne 

12. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad.1. 

- p. T.Madej – Przewodniczący Komisji – dokonał otwarcia 58 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. 

- p. T. Madej – Przewodniczący Komisji - zapytał czy są uwagi do protokołu Nr 57/2018 

z dnia 24 września 2018r. Poddał pod głosowanie protokół.  

Za – 6, p – 0, w – 2   

Komisja przyjęła protokół większością głosów w głosowaniu jawnym.  

Ad.4.  

Komisja zapoznała się z oceną stanu realizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości 

w Gminie (materiały w załączeniu do protokołu).  

 

Ad.5, 6, 7, 9. 

-p.A.Kacperczyk – Dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty – przedstawiła informacje dotyczące 

osiągnięć placówek oświatowych w gminie, wyników egzaminów zewnętrznych dla uczniów 

szkół podstawowych oraz gimnazjum, stanu opieki higieniczno-lekarskiej w podległych 

placówkach oświatowo- wychowawczych, przyznanych stypendiach (informacje 

w załączeniu do protokołu).  
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Ad.10.  

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

o realizacji zadań oświatowych zostanie przedstawiona w terminie do 31 października 2018r.  

 

Ad.11. Sprawy różne.  

Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej:  

1) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 przedstawiła 

p.M.Bienias – Skarbnik Miasta i Gminy Skaryszew. 

Za – 5, p – 0, w – 2  (jedna osoba nieobecna podczas głosowania)  

Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt uchwały większością głosów 

w głosowaniu jawnym.  

 

2) p.M.Bienias – Skarbnik Miasta i Gminy Skaryszew - przedstawiła projekt uchwały 

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skaryszew na lata 2018-2025.  

Za – 5, p – 0, w – 2  (jedna osoba nieobecna podczas głosowania) 

Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt uchwały większością głosów 

w głosowaniu jawnym. 

 

3) p.R.Karolak – Inspektor w Urzędzie Miasta i Gminy - przedstawił projekt uchwały 

w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie 

Skaryszew.  

Za – 4, p – 0, w – 2  (dwie osoby nieobecne podczas głosowania) 

Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt uchwały większością głosów 

w głosowaniu jawnym. 

 

4) p.R.Karolak – Inspektor w Urzędzie Miasta i Gminy - przedstawił projekt uchwały 

w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Skaryszew 

z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2019.  

Za – 6, p – 0, w – 1  (jedna osoba nieobecna podczas głosowania) 

Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt uchwały większością głosów 

w głosowaniu jawnym. 

 

5) p.T.Madej - Przew. Komisji - przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie 

Gminy Skaryszew.  

Za – 7, p – 0, w – 0  (jedna osoba nieobecna podczas głosowania) 

Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt uchwały jednogłośnie 

w głosowaniu jawnym. 

 

Ad.12. Zakończenie posiedzenia. 

Na tym zakończono 58 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania 

Prawa i Porządku Publicznego.   

 

Protokołowała:                                                                      Przewodniczący Komisji: 

 

Wioleta Barszcz                                                                             Tomasz Madej 

 

 


