
Protokół Nr 1/14 

z posiedzenia Komisji Oświaty  

odbytego w dniu 23 grudnia 2014 r. 
 

 

Pierwsze posiedzenie Komisji Oświaty otworzył Pan Waldemar Semaszczuk – radny, 

który do czasu wyboru przewodniczącego komisji przewodniczył obradom. Na wstępie 

powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu. 

W dalszej kolejności stwierdził kworum niezbędne do obradowania i przedstawił 

zaplanowany porządek obrad, który przedstawia się następująco: 

 

1. Wybór Przewodniczącego komisji. 

2. Wybór Zastępcy Przewodniczącego komisji. 

3. Ustalenie planu pracy komisji na 2015 r. 

4. Sprawy bieżące i różne. 

 

Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono uwag. 

 

Ad. 1 
Przystępując do realizacji pierwszego punktu obrad prowadzący obrady radny 

W. Semaszczuk poprosił o zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego. 

Jako pierwszy radny Mateusz Barwaśny zaproponował kandydaturę radnego W. Semaszczuka 

zaznaczając, iż jego zdaniem posiada on już znaczne doświadczenie i doskonale nadaje się do 

pełnienia funkcji Przewodniczącego komisji. 

Powyższą propozycję poparła radna Dorota Drabent. 

Wobec braku innych propozycji oraz z uwagi na to, iż radny W. Semaszczuk wyraził zgodę 

na kandydowanie przeprowadzono głosowanie. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, przy 3 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym 

się” (radnego W. Semaszczuka) Przewodniczącym komisji został radny W. Semaszczuk. 

 

Ad. 2 

W kolejnym punkcie obrad Przewodniczący komisji poprosił o zgłaszanie kandydatur do 

pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego komisji. 

Do pełnienia tej funkcji radny Marcin Janiak zaproponował kandydaturę radnego 

M. Barwaśnego, który wyraził zgodę na sprawowanie tego stanowiska.  

Wobec braku innych propozycji, przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego na Zastępcę 

Przewodniczącego Komisji Oświaty 3 głosami „za”, przy 1 „wstrzymującym się” (radnego 

M. Barwaśnego) został wybrany radny M. Barwaśny. 

 

Ad. 3 

Następnie członkowie Komisji Oświaty przystąpili do sporządzenia planu pracy komisji na 

2015 rok. 

Ustalając harmonogram zadań na przyszły rok członkowie komisji sugerowali się 

programem, jaki realizowany był dotychczas. Ponadto analizując poszczególne tematy 

Przewodniczący komisji zaproponował umieszczenie dodatkowego posiedzenia, na którym 

radni mieliby możliwość zapoznania się z wynikami sprawdzianu klas szóstych szkoły 

podstawowej i egzaminów klas trzecich gimnazjum. Dodatkowo zasugerował również aby 

przed zatwierdzeniem przez Wójta Gminy projektów organizacyjnych szkół na rok szkolny 

2015-2016 dokonać ich analizy. Wobec powyższego radni zgodnie stwierdzili, iż należy tym 

tematem zająć się w miesiącu maj. 



Po nanoszonych poprawkach oraz propozycjach plan pracy komisji na 2015 rok przedstawia 

się następująco: 

 

Lp.  Termin Tematyka posiedzenia  

Osoby 

odpowiedzialne 

za 

przedstawienie 

zagadnienia 

1.  styczeń 

1. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2015 r. 
Skarbnik 

Gminy 

Kierownik ROS 

2. Zapoznanie się z budżetem przyznanym poszczególnym 

placówkom szkolnym na rok 2015. 

3. Sprawy bieżące i różne. 

2.  luty  
1. Analiza realizacji zadań Gminnego Ośrodka Kultury. Kierownik 

GOK  2. Sprawy bieżące i różne. 

3.  marzec  

1. Analiza działalności bibliotek na terenie gminy – 

posiedzenie wyjazdowe. Kierownik GBP 

2. Sprawy bieżące i różne. 

4.  kwiecień  

1. Analiza działalności Szkoły Społecznej w Restarzewie -   

posiedzenie wyjazdowe. 
Dyrektor 

Szkoły 

Społecznej 2. Sprawy bieżące i różne. 

5.  maj  

1. Analiza wydatków oświatowych przyjętych na 2015 rok. Skarbnik 

Gminy 

Dyrektorzy 

szkół 

2. Analiza projektów organizacyjnych szkół na rok szkolny 

2015-2016. 

3. Sprawy bieżące i różne. 

6.  czerwiec  

1. Zapoznanie się z planowanymi remontami w szkołach – 

posiedzenie wyjazdowe. Dyrektorzy 

szkół 
2. Sprawy bieżące i różne. 

7.  lipiec 

1. Zapoznanie się z wynikami sprawdzianu klas szóstych 

szkoły podstawowej i egzaminów klas trzecich 

gimnazjum. 
Dyrektorzy 

szkół 

2. Sprawy bieżące i różne. 

 

8.  
sierpień  

1. Analiza realizacji zaplanowanych na okres wakacyjny 

remontów w szkołach – posiedzenie wyjazdowe. Dyrektorzy 

szkół 
2. Sprawy bieżące i różne. 

 

9. 
wrzesień  

1. Analiza realizacji wydatków oświatowych. Skarbnik 

Gminy 

Kierownik ROS 
1. Sprawy bieżące i różne. 

 

10.  
listopad 

1. Analiza działalności GOK – podsumowanie działalności. 
Kierownik GOK 

2. Sprawy bieżące i różne. 

11. grudzień  

1. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2016 r. 
Skarbnik 

Gminy 
2. Opracowanie planu pracy na 2016 rok. 

3. Sprawy bieżące i różne. 

 

 

 

 



Ad. 4 

W sprawach bieżących i różnych, członkowie komisji podjęli temat związany sytuacją 

oświatową w naszej gminie. W trakcie dyskusji członkowie komisji poprosili 

o przygotowanie na następne posiedzenie informacji o wysokości środków finansowych jakie 

przyznane zostaną poszczególnym placówkom szkolnym na rok 2015. 

 

W związku z wyczerpaniem tematyki przewidzianej na dzisiejsze posiedzenie oraz brakiem 

dodatkowych pytań Przewodniczący Komisji Oświaty – Pan Waldemar Semaszczuk zamknął 

obrady Komisji i podziękował wszystkim za uczestnictwo. 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała: 

Jolanta Szuleta     Przewodniczący Komisji Oświaty 

 

          Waldemar Semaszczuk 


