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I. Wstęp 

 

Przedmiotowy zakres działania Komisji obejmuje sprawy oświaty w Gminie Staroźreby oraz spraw 

społecznych. W zakres kompetencji wchodzą także  opiniowanie projektu uchwał oraz kwestii związanych z 

szeroko pojętymi problemami i zagadnieniami społecznymi. Jak wynika z § 52 pkt 4 Statutu Gminy 

powołanie komisji rodzi obowiązek złożenia Radzie przez Przewodniczącego sprawozdania z działalności 

Komisji. 

 

 

II. Struktura i organizacja pracy Komisji ds. oświaty i spraw 

społecznych Rady Gminy w Staroźrebach 

 

1. Skład osobowy 

 

Lp Nazwisko i imię Funkcja w radzie gminy Nr okręgu 
Miejsce 

zamieszkania 

Wiek w 

chwili 

rozpoczęcia 

kadencji 

1 
DWOJEWSKI 

Krzysztof Wacław 

Członek komisji ds. spraw 

społecznych i oświaty, członek komisji 

ds. skarg, wniosków i petycji 

10 Nowa Wieś 69 

2 
JARCO  

Jacek Robert 

Przewodniczący komisji ds. skarg, 

wniosków i petycji, członek komisji ds. 

oświaty i spraw społecznych 

3 Stoplin 38 

3 
KARPIŃSKI 

Tomasz 

Członek komisji ds. oświaty i spraw 

społecznych, członek komisji ds. 

skarg, wniosków i petycji 

13 Staroźreby 36 

4 
KAŹMIRSKA 

Krystyna Janina 

Przewodnicząca Senior rady gminy, 

członek komisji ds. oświaty i spraw 

społecznych, członek komisji 

rewizyjnej 

1 Smardzewo 69 

5 
PAWŁOWSKI 

Zbigniew Paweł 

Przewodniczący komisji ds. oświaty i 

spraw społecznych, członek komisji 

ds. skarg, wniosków i petycji 

9 Nowa Góra 59 

6 
SIEDLICH  

Daniel 

Wiceprzewodniczący rady gminy, 

członek komisji ds. oświaty i spraw 

społecznych 

8 
Nowe 

Żochowo 
49 

7 
SOBIESIAK 

Krzysztof 

Członek komisji ds. oświaty i spraw 

społecznych, członek komisji ds. 

skarg, wniosków i petycji 

14 Staroźreby 35 
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2. Posiedzenia komisji w roku 2019 

W okresie sprawozdawczym odbyło się osiem posiedzeń komisji, w tym jedno wyjazdowe. Ponadto 

członkowie komisji brali udział w zebraniach ze społeczeństwem i pracownikami placówek w Smardzewie i 

Przeciszewie w związku z planowanym zamknięciem szkół w tych miejscowościach. 

 

 

3. Sprawozdawczość bieżąca (międzysesyjna) z pracy Komisji ds. oświaty 

i spraw społecznych. 

W bieżącej działalności Komisja zajmowała się zagadnieniami: 

 sprawy związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, w szczególności w związku z 

zadłużeniem gminy, 

 podjęte działania oszczędnościowe w placówkach oświatowych, 

 planowane zamknięcie dwóch placówek: Szkoły Podstawowej im. księdza Jana Twardowskiego w 

Smardzewie i Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Przeciszewie, 

 sprawy bieżące placówek (konkursy na dyrektorów placówek, zmiana nazwy placówki w 

Staroźrebach, statut nowo powołanej placówki), 

 funkcjonowanie klubów sportowych na terenie gminy, 

 stan obiektów sportowych (boisk, placów zabaw) oraz ich przygotowanie do rozgrywek, 

 propozycje zwiększenia bazy rekreacyjnej (budowa placu zabaw w Nowej Górze wraz ze sposobami 

na pozyskanie środków finansowych), 

 wstępna inwentaryzacja miejsc zabytkowych oraz miejsc pamięci na terenie gminy, 

 omówienie wspólnie z kierownikiem GOK kalendarza uroczystości o charakterze państwowym, 

 organizacja złożenia kwiatów z okazji 15 sierpnia pod pomnikiem w Nowej Górze, 

 organizacja uroczystości z okazji 11 Listopada (organizacja I rajdu rowerowego związanego z tym 

świętem, mszy oraz złożenia kwiatów pod pomnikami  w Staroźrebach i Nowej Górze), 

 planowanie uroczystości gminnych związanych ze 100 leciem Bitwy Warszawskiej 1920 roku 

 omawianie bieżących spraw,  

 omawianie propozycji uchwał w kontekście najbliższej sesji, 
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 omówienie problemu porządku w miejscach takich jak lasy, rowy, opuszczone posesje,      

 

 

 

VI. Sprawozdanie z wykonania rocznego planu pracy komisji. 

Pracę Komisji ds. Oświaty i spraw społecznych reguluje Statut Gminy.  

W świetle paragrafu 52 pkt. 2 Statutu Gminy komisja pracuje na podstawie przyjętego przez siebie i 

uchwalonego przez Radę planu pracy.  

Komisja opracowała projekt planu pracy na 2019 rok., który został wykonany w całości. 

Komisja wykonuje swoje działania na podstawie planów pracy z uwzględnieniem wniosków rady. 

 

 

VII. Plan pracy komisji na 2020 rok 

 

Lp. Tematyka posiedzenia Termin realizacji 

 
1. 

  
 2. 
 
3. 

  
 
 4. 
  
 5. 
    
6. 

 
Analiza funkcjonowania Klubów Sportowych w obecnej 
sytuacji finansowej Gminy. 
Przygotowanie uroczystości obchodów stulecia Bitwy 
Warszawskiej. 
Analiza sytuacji finansowej w oświacie za 2019 rok – 
organizacja placówek oświatowych na terenie gminy – 
praca ciągła. 
Ocena stanu zagrożeń w szkołach na terenie gminy.  
Działalność GOK-u i Bibliotek. 
Przygotowanie i oddanie do użytku Placu zabaw w Nowej 
Górze. 
Sprawy bieżące, wolne wnioski. 
 

 
 
 
 
   I kwartał 2020 r. 

 
  1. 
 
  2.      
   
  
  3.  

 
Organizacja przy stałej współpracy GOK obchodów dnia 
3 maja i 15 sierpnia. 
Spotkanie z przedstawicielami Zarządu LKS „ Świt”  
w Staroźrebach i Gminnego Klubu Sportowego „ Góra” – 
analiza pracy Klubów. 
Analiza arkuszy organizacyjnych szkół.  
Sprawy bieżące, wolne wnioski. 

 
 
 
   II kwartał 2020 r. 
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  1.  
  2. 
  3. 
   
  4. 
  5. 
   
  6. 
    

 
Informacja na temat pracy GOPS w Staroźrebach. 
Wizyta w gabinecie rehabilitacji w Staroźrebach. 
Objazd szkół na terenie gminy – analiza stanu 
przygotowania szkół do nowego roku szkolnego. 
Wizytacja przedszkola w Staroźrebach. 
Przygotowanie propozycji do projektu budżetu na 2021 
rok. 
Sprawy bieżące, wolne wnioski. 

 
 
 
 
 
  III kwartał 2020 r. 

 
  1. 
   
  2. 
  3.  

 
Sytuacja finansowa w oświacie – spotkanie z Księgową 
ZOSzS. 
Opracowanie planu pracy Komisji na 2021 rok. 
Sprawy bieżące, wolne wnioski 
 

 
 
  IV kwartał 2020 r. 

 

 

VIII. Podsumowanie  

 

Informacje o przebiegach sprawozdań pracy Komisji ds. Budżetu, Inwestycji i Rolnictwa znajdują się w 

protokołach, które udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 


