
Protokół Nr 20/14 

z posiedzenia Komisji Oświaty 

odbytej w dniu 29 sierpnia 2014 r. 

 

 

Posiedzenie Komisji Oświaty otworzył Pan Zbigniew Krzyżański – Przewodniczący 

tejże komisji, który na wstępie powitał członków komisji oraz zaproszonych gości.  

W dalszej kolejności stwierdził kworum niezbędne do obradowania i przedstawił 

proponowany porządek obrad: 

 

1. Analiza realizacji zaplanowanych na okres wakacyjny remontów w szkołach – 

posiedzenie wyjazdowe.  

2. Sprawy bieżące i różne. 

 

Do przedstawionego porządku obrad członkowie komisji nie zgłosili żadnych uwag 

i został przyjęty jednogłośnie. 

Następnie Przewodniczący Komisji przystąpił do zatwierdzenia protokółu z poprzedniego 

posiedzenia. Dodał, że protokół był w Urzędzie Gminy wyłożony do wglądu wcześniej, poza 

tym wyjaśnił, iż jest możliwość zapoznania się z jego treścią w dniu dzisiejszym. 

W związku z tym, że do protokółu z poprzedniego posiedzenia nie zgłaszano żadnych uwag, 

protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 1 

Jako pierwsza została zwizytowana placówka w Chociwiu. Dyrektor poinformował, że został 

generalnie wyremontowany dach na zapleczu przy sali gimnastycznej, ponadto zakupiono 

ławki szkolne - regulowane dla uczniów klas pierwszych. Kontynuując Pan Brząkała – 

Dyrektor oznajmił, że zostały pomalowane ławki usytuowane przed szkołą i posprzątane sale 

klasowe oraz teren wokół szkoły. W toku dalszej wypowiedzi Pan Dyrektor odpowiadając 

na pytanie radnego Krzyżańskiego oznajmił, że pracownia ekologiczna nie będzie gotowa 

do działania od września, gdyż nie została jeszcze podpisana umowa.  

Następnie członkowie Komisji Oświaty udali się do szkoły podstawowej w Ochlach. 

Na miejscu radnych powitała Pani Dyrektor – Anna Brzozowska, która oznajmiła, że drzwi 

wewnętrzne do wszystkich klas zostały wymienione na nowe, a takie zadanie było 

zaplanowane do realizacji przed nowym rokiem szkolnym. Ponadto we własnym zakresie 

została pomalowana klatka schodowa oraz wykonane progi przy nowych drzwiach. 

W toku dalszej wizytacji radni udali się do Zespołu Szkół w Widawie. Komisję powitał 

Dyrektor placówki – Pan Marek Wójcik, który poinformował, że remonty zaplanowane 

na okres wakacji zostały wykonane. Wyremontowano korytarze, na ściany korytarzy 

położono siatkę oraz nowy tynk, dodał również, że rodzice zakupili gablotę na sztandar. 

Kontynuując dodał, że została pomalowana klatka schodowa, pokój nauczycielski 

w gimnazjum, pokój intendentki, szatnia dla obsługi oraz sklepik szkolny, poza tym 

naprawiono ogrodzenie placu szkolnego uszkodzone w czasie kolizji drogowej. W toku 

dalszej wypowiedzi Pan Wójcik poinformował, że ekopracownia będzie służyć uczniom od 

31 października 2014 r.  



Ad. 2 

Następnie w związku z wyczerpaniem tematyki przewidzianej na to posiedzenie oraz brakiem 

dodatkowych pytań Przewodniczący podziękował wszystkim za uczestnictwo i zamknął 

kolejne obrady Komisji Oświaty. 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała: 

Emilia Konieczna       Przewodniczący Komisji Oświaty 
 

                                                                         Zbigniew Krzyżański 


