Protokół nr 32/2017
Komisja Oświaty Kultury i Sportu
Protokół nr 39/2017
Komisja ds. Rodziny i Bezpieczeństwa
29 sierpnia 2017r.
Komisja ds. Oświaty Kultury i Sportu w związku z tematyką posiedzenia obradowała
wspólnie z Komisją ds. Rodziny i Bezpieczeństwa.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z Komisji Rodziny z dnia 26 czerwca 2017r.
4. Przyjęcie protokołu z Komisji Rodziny i Komisji Oświaty z dnia 27 czerwca 2017r.
5. Ustalenie trasy objazdu placówek oświatowych.
6. Wizytowanie placówek oświatowych w celu sprawdzenia stanu przygotowań do
nowego roku szkolnego.
7. Zakończenie posiedzenia.
Ad. 1
Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu Damian Kochmański o godz. 900 dokonał
otwarcia posiedzenia wspólnej komisji witając wszystkich przybyłych. Komisja Oświaty
Kultury i Sportu uczestniczyła w 5osobowym składzie, co stanowi pełny skład Komisji.
Komisja ds. Rodziny i Bezpieczeństwa uczestniczyła w 3osobowym składzie (nieobecny
Radny Piotr Goławski) Spoza Komisji udział wzięli: Wójt Gminy Józef Ludniewski, Z-ca
Wójta Gminy Bogumił Ciborski.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu Damian Kochmański zaproponował
siebie jako osobę prowadzącą posiedzenie Komisji.
Członkowie obu Komisji nie wnieśli sprzeciwu i w drodze głosowania wybrali Radnego
Damiana Kochmańskiego na Przewodniczącego obrad Komisji Oświaty Kultury i Sportu oraz
Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa – jednogłośnie 6 głosami za.
Ad. 2
Nie wniesiono uwag do porządku posiedzenia.
Komisje przyjęły proponowany porządek posiedzenia jednogłośnie – 6 głosami za.
Ad. 3
Komisja ds. Rodziny i Bezpieczeństwa przyjęła protokół z dnia 26 czerwca 2017r.
jednogłośnie – 3 głosami za.

Ad. 4
Komisja Oświaty Kultury i Sportu oraz Komisja ds. Rodziny i Bezpieczeństwa przyjęły
protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 27 czerwca 2017r. jednogłośnie – 6
głosami za.
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Ad. 5
Ustalono kolejność wizytacji placówek oświatowych tj.:
1. Szkoła Podstawowa w Lipkach Wielkich
2. Przedszkole w Lipkach Wielkich
3. Przedszkole w Santoku
4. Szkoła Podstawowa w Santoku
5. Przedszkole w Gralewie
6. Szkoła Podstawowa w Janczewie
7. Przedszkole w Wawrowie
8. Szkoła Podstawowa w Wawrowie
Wyjazd z Urzędu Gminy nastąpił o godz. 920.
Ad. 6
Informacje oraz Opinie z wizytacji:
1. Szkoła Podstawowa w Lipkach Wielkich
Dokonano następujące prace:
- odmalowano korytarz oraz część sal lekcyjnych,
- zakupiono tablice interaktywną,
- odnowiono siłownię oraz dokonano przegląd sprzętu,
- zakupiono lustro do gimnastyki.
Dyrektor Szkoły Ferdynand Sańko oznajmił, iż dnia 20 października 2017r. odbędzie się w
szkole uroczystość podsumowania Sportowego Roku Szkolnego na Ziemi Lubuskiej.
Członkowie Komisji nie wnieśli zastrzeżeń.
2. Przedszkole w Lipkach Wielkich
W przedszkolu odbywają się prace związane z termomodernizacją, planowany termin
zakończenia prac to ok 3 tygodnie.
Wójt Gminy poinformował, iż dzieci na czas remontu będą przeniesione na salę wiejską w
Lipkach Wielkich.
Członkowie Komisji wyrazili obawę odnośnie terminu zakończenia prac remontowych.
3. Przedszkole w Santoku
W przedszkolu odbywają się prace związane z termomodernizacją, planowany termin
zakończenia prac to ok 2 tygodnie.
Wójt Gminy poinformował, iż dzieci na czas remontu będą przeniesione na świetlicę do
Szkoły Podstawowej w Santoku.
Członkowie Komisji wyrazili obawę odnośnie terminu zakończenia prac remontowych.
4. Szkoła Podstawowa w Santoku
Dokonano następujące prace:
- odmalowano korytarz,
- wyremontowano toalety,
- wymieniono drzwi,
- odświeżono magazyn przy sali sportowej oraz wyczyszczono sprzęt sportowy.
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Dyrektor Szkoły Marta Bobrowska poinformowała, iż pojawił się w szkole problem z
instalacją elektryczną w toalecie oraz instalacją wodną (cieknie główna rura) co wiąże się z
dużymi kosztami. Ponadto oznajmiła, że szkoła nie ma dużych potrzeb i jest w stanie
zrealizować je we własnym zakresie.
Członkowie Komisji nie wnieśli zastrzeżeń.
5. Szkoła Podstawowa w Janczewie
Dokonano następujące prace:
- odmalowano korytarz oraz część sal lekcyjnych
- wymieniono wykładzinę w gabinecie nr 2 i 3,
- wyremontowano sekretariat.
Członkowie Komisji nie wnieśli zastrzeżeń.
6. Przedszkole w Wawrowie
Dokonano następujące prace:
- rodzice ze własnym zakresie wyremontowali sale dla 5-latków
- sale przedszkolne w Szkole przygotowane do rozpoczęcia roku szkolnego.
Członkowie Komisji nie wnieśli zastrzeżeń.
7. Szkoła Podstawowa w Wawrowie
W szkole odbywają się prace związane z termomodernizacją. Dyrektor Szkoły Roman
Szambelan zapewnił, że zakończą się do piątku (1.09.2017r.).
Ponadto Dyrektor Szkoły wskazał potrzeby tj.:
- rolety do gabinetów lekcyjnych,
- malowanie gabinetów oraz biblioteki.
Członkowie Komisji zgodnie wyrazili opinię, iż należałoby odmalować budynek Sali
gimnastycznej.
8. Przedszkole w Gralewie
Członkowie Komisji nie wnieśli zastrzeżeń.
Powrót do Urzędu Gminy nastąpił o godz. 1155.
Radny Radosław Wołoszczuk oznajmił, iż prace, które są prowadzone w zawiązku
z termomodernizacją miały zostać ukończone do końca wakacji.
Wójt poinformował, iż są opóźnienia, ponieważ w trakcie remontu pojawiły się prace
dodatkowe. Jednak są wyznaczone miejsca zastępcze, a rodzice dzieci cieszą się z inwestycji
i wykazali się wyrozumiałością.
Radny Jerzy Stępień wyraził zdanie, iż przy tak dużym zakresie prac tempo ich
wykonywania jest dobre. Radny cieszy się, iż Przedszkole w Lipkach zmienia swoje oblicze i
będzie jednym z najładniejszych przedszkoli w Gminie.
Radny Radosław Wołoszczuk zwrócił się z pytaniem, kiedy będzie decyzja w sprawie
Szkoły w Janczewie.
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Wójt oznajmił, że w połowie września zbiera się komitet monitorujący projekt dotyczący
Szkoły w Janczewie. Rozstrzygnięcie dotyczące sal sportowych już było i niestety Janczewo
się nie załapało, ponieważ pod uwagę brany był zasób bazy sportowej w całej gminie, który
jest na wysokim poziomie w gminie.
Radny Jerzy Stępień zwrócił się z pytaniem, czy jest zrobiona kalkulacja kosztów na roboty
dodatkowe, które wyniknęły podczas termomodernizacji w placówkach oświatowych.
Wójt oznajmił, iż jest taka kalkulacja i jest to ok 300 tyś.
Ad. 7
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Damian Kochmański w związku
z wyczerpaniem porządku posiedzenia, zamknął o godz. 1215 posiedzenie Komisji Oświaty
Kultury i Sportu oraz Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa.
Przewodniczący Komisji
Oświaty Kultury i Sportu

Protokolant

Damian Kochmański

Joanna Krystosik

Przewodniczący Komisji
ds. Rodziny i Bezpieczeństwa
Ireneusz Kucner
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