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Protokół nr 30/2020 

Komisja ds. Społecznych i oświatowych 

14 lipca 2020r. 

 

(komisja wyjazdowa) 

 

Porządek posiedzenia:  

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Ustalenie trasy objazdu. 

4. Wizytowanie placówek, w których odbywają się zajęcia organizowane w ramach 

wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.  

5. Wolne wnioski i zapytania.  

6. Zakończenie posiedzenia.  

 

 Ad. 1 

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  

Przewodniczący Komisji Zbigniew Łukasiewicz o godz. 11
40

 dokonał otwarcia posiedzenia 

witając wszystkich przybyłych i stwierdzając quorum. Komisja uczestniczyła w 7 osobowym 

składzie (nieobecna Radna Mirosława Porańczyk oraz Radna Katarzyna Szafrańska). Spoza 

Komisji udział wzięli: Dyrektor GOK Sylwia Dobrzyńska.  

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 2 

Przyjęcie porządku obrad.   

 

Komisja w drodze głosowania przyjęła porządek obrad. 

Wyniki głosowania: 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za. 

4. Krystyna Rajczyk – za 

5. Renata Szostak – za  

6. Marian Tomkiewicz - za 

7. Tomasz Żarski – za 

 

Ad.3 

Ustalenie trasy objazdu. 

 

Komisja ustaliła następujący harmonogram objazdu placówek: 

1. Sala wiejska w Lipkach Wielkich. 

2. Boisko orlik w Wawrowie. 
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Wyjazd z Urzędu Gminy nastąpił o godz. 10
50

. 

 

Ad. 4 

Wizytowanie placówek, w których odbywają się zajęcia organizowane w ramach 

wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.  

 

Komisja w ramach wizytowania placówek w których odbywają się zajęcia w ramach 

wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży wizytowała salę Wiejską w Lipkach Wielkich: 

 tematem zajęć były pacynki. 

 w zajęciach organizowanych uczestniczyło dziewięcioro dzieci, 

 zajęcia odbywają się w poniedziałki, wtorki i środy. 

 co tydzień zajęcia odbywają się w innej miejscowości, 

 dzieci były bardzo zadowolone z zajęć i zorganizowały przedstawienie dla komisji. 

 

Komisja po zakończonym przedstawieniu uzgodniła, iż dokona wizytacji na orliku  

w Wawrowie dnia 28 lipca o godz. 15.00. 

 

Ad. 5 

Wolne wnioski i zapytania.  

 

Dyskusji nie podjęto. 

 

Ad. 6 

Zakończenie posiedzenia.  

Przewodniczący Komisji Zbigniew Łukasiewicz w związku z wyczerpaniem porządku 

posiedzenia, zamknął o godz. 12
40

 posiedzenie Komisji ds. Społecznych i Oświatowych.  

 

Protokolant         Przewodniczący Komisji  

 

Joanna Krystosik           Zbigniew Łukasiewicz 


