
Protokół Nr 21/14 

z posiedzenia Komisji Oświaty 

odbytej w dniu 4 listopada 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 działalności Gminnego Ośrodka Kultury – podsumowanie działalności. 

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 

Do omówienia pierwszego punktu poproszona została Pani Anna Krześniak – pełniąca 

obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury. 

Na wstępie swej wypowiedzi Pani Krześniak wyjaśniła, iż w trakcie mijającego roku 

realizowano różnorodne formy szeroko rozumianej aktywności kulturalnej m.in. poprzez 

organizację imprez kulturalnych. Ponadto dodała, iż działalność Gminnego Ośrodka Kultury 

prowadzona jest z myślą o mieszkańcach naszej gminy należących do różnych grup 

wiekowych. W toku dalszego wystąpienia poinformowała zebranych, jakie zajęcia 

prowadzone są dla dzieci, jakie dla młodzieży a także dla dorosłych. Dodała, iż powstały 

nowe grupy teatralne oraz zespół śpiewaczy. 

Następnie Przewodniczący Komisji zapytał Panią A. Krześniak, czy oczekiwane rezultaty 

przyniósł remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury. 

W odpowiedzi na powyższe Pani Kierownik wyjaśniła, iż poza pewnymi defektami udało się 

zakończyć pomyślnie renowację obiektu. Ponadto wyraziła nadzieję, iż w nadchodzącym 

okresie zimowym będzie nareszcie odpowiednia temperatura w pomieszczeniach pozwalająca 

na komfortowe prowadzenie zajęć. Zaznaczyła również, iż liczy na zmniejszenie kosztów 

zakupu opału. Kontynuując wypowiedź Pani A. Krześniak poinformowała radnych, jakie 

imprezy odbywały się w ostatnim okresie. Dodała, iż wiele z nich odbywa się cyklicznie, 

jednakże kilka z nich zostało zapoczątkowanych i z uwagi na ogromne zainteresowanie 

będzie kontynuowanych corocznie. Ponadto wyjaśniła, iż działalność kierowanej przez nią 

jednostki jest dość szeroka, gdyż obejmuje również przygotowywanie dużych gminnych 

imprez plenerowych, jakimi są między innymi Dożynki, czy też Zlot Motocyklowy. 

Następnie wywiązała się dyskusja, w trakcie której członkowie komisji przyznali, iż 

w znacznym stopniu ożywiła się działalność Gminnego Ośrodka Kultury. Zgodnie wręcz 

stwierdzili, iż nareszcie mieszkańcy mają, gdzie zrealizować swoje potrzeby nie tylko 

kulturalne a także wielu z nich ma możliwości rozwijania swoich talentów. 

 



Ad. 2 

W kolejnym punkcie Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Pana Jerzego Sylwestra 

Woźniaka – Wójta Gminy. 

W pierwszej kolejności Pan Wójt zaprezentował radnym projekty uchwał przygotowane na 

najbliższą sesję Rady Gminy. Wyjaśnił, iż zmiany w budżecie podyktowane zostały 

koniecznością wprowadzenia nowych zadań, które następnie omówił. W toku dalszego 

wystąpienia zaznaczył, iż jeden z projektów dotyczy zawarcia porozumienia z gminą Rusiec, 

związanego z udostępnieniem gruntu i przyjęciu pomocy rzeczowej z uwagi na przebudowę 

drogi wewnętrznej w miejscowości Kurówek Prądzewski. Dodał, iż wspomniany akt dotyczy 

obdarowania naszej gminy, jako zarządcy drogi środkami trwałymi w postaci nawierzchni 

asfaltowej po zrealizowanej inwestycji. Następnie w toku omawiania kolejnego projektu 

uchwały wyjaśnił, iż Program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi jest 

podejmowany corocznie w celu umożliwienia przekazywania dotacji celowych klubom 

sportowym, które przystępują do otwartych konkursów. W toku dalszego wystąpienia 

pokrótce omówił, jakie zadania przygotowywane są do realizacji w najbliższym czasie oraz 

jakie działania są już rozpoczęte. 

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: 

Jolanta Szuleta 


