PROTOKÓŁ Nr 17/16
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji
która odbyła się w sali 105 Urzędu Miasta
w dniu 10 marca 2016 roku

Lista obecności radnych w załączeniu.
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji p. Jacek Tchórz.
Powitał zgromadzonych, stwierdził prawomocność obrad i odczytał porządek
posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie posiedzenia.
Przedstawienie porządku posiedzenia.
Przyjęcie sprawozdania z pracy komisji za 2015 rok.
Propozycje do planu pracy komisji na 2016 rok.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Wolne wnioski.
Zamknięcie obrad.

Uwag do proponowanego porządku posiedzenia nie było, zatem Komisja przeszła do
realizacji harmonogramu posiedzenia.

Ad.3
Sprawozdanie z planu pracy komisji za 2015 rok.
Głos zabrał Przewodniczący Komisji p. JACEK TCHÓRZ, który przedstawił
Sprawozdanie z planu pracy komisji za 2015 rok.
Radny p. PIOTR SKUBISZEWSKI złożył wniosek o naniesienie na ww. sprawozdanie
dat precyzujących terminy realizacji przez Komisję, poszczególnych punktów
rzeczonego sprawozdania.
Wniosek został zaakceptowany przez Komisję.
Więcej uwag nie było, w związku z tym Komisja przeszła do opiniowania
Sprawozdania z planu pracy Komisji za 2015 r.
Komisja zaopiniowała sprawozdanie jednogłośnie, pozytywnie (6 głosów „za”).

Ad.4.
Przyjęcie planu pracy komisji na rok 2016.
Przewodniczący- p. JACEK TCHÓRZ zapoznał Komisję z proponowanym planem
pracy komisji na rok 2016 i otworzył dyskusję.
Jednym z punktów planu pracy Komisji na 2016 rok, wymagających uzgodnienia,
była propozycja wizytacji członków Komisji w placówkach oświatowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Miasto Lubartów. Przewodniczący p. Jacek
Tchórz, poprosił Komisję o przedłożenie propozycji
1

Głos zabrał radny p. JERZY TRACZ, który zaproponował w pierwszej kolejności,
wizytację w Gimnazjum Miejskim Nr 1, Gimnazjum Miejskim Nr 2, w Szkole
Podstawowej Nr 1, w przedszkolach miejskich oraz w Lubartowskim Ośrodku Kultury.
Zwrócił się także z projektem zorganizowania w naszym mieście „Debaty na temat
stanu Kultury w mieście Lubartów” z uczestnictwem władz miasta i powiatu.
Następnie do dyskusji włączyła się radna p. MARZANNA MAJEWSKA, która do
punktu 4 (Wizytacja placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Miasto Lubartów) Planu pracy komisji na rok 2016, poprosiła o włączenie
wizyty w Szkole Podstawowej Nr 1 – Filia, na ulicy Mikołaja Reja 14 w Lubartowie.
Wniosek o umieszczenie tej placówki w harmonogramie wizytacji, radna
umotywowała trudnymi warunkami technicznymi, z jakimi boryka się ta szkoła,
a w związku z tym, z rozważeniem sensowności jej dalszego utrzymywania przez
Miasto.
Kolejną propozycją do Planu pracy, złożoną przez radną. p. Majewską, podyktowaną
również względami ekonomicznymi budżetu miejskiego, była inicjatywa wizyty komisji
w Muzeum Ziemi Lubartowskiej.

Do dyskusji włączył się ponownie Przewodniczący - p. J. TCHÓRZ, który zwrócił
uwagę członkom Komisji, że w takim kształcie Planu Pracy komisji na 2016 rok,
Komisja przewiduje 9 wizytacji w placówkach oświatowych. Zdaniem
Przewodniczącego, założenie takie, ze względu na ilość, nie jest możliwe do
realizacji w rocznym okresie czasu.
Pogląd Przewodniczącego poprał radny p. PIOTR SKUBISZEWSKI.
Głos w dyskusji zabrała radna p. MARZANNA MAJEWSKA mówiąc: „Upierała się
będę przy wizytacji Filii SP 1 w Lubartowie. Dyskusja na temat ewentualnego
rozwiązania placówki nas nie ominie, więc jako Komisja, musimy mieć wiedzę w tym
temacie. Trudne warunki, które tam panują, zmuszą nas do tego abyśmy
przedyskutowali, czy podejmować jakieś próby remontu, czy może po prostu zmienić
organizację pracy tej szkoły. Myślę też, że będzie dyskusja na temat Muzeum Ziemi
Lubartowskiej, dlatego warto by było zapoznać się bliżej z problemami tej placówki
i przeanalizować, czy warto ją utrzymywać w takim stanie, w jakim jest, czy może
włączyć je w struktury domu kultury.”
Wnioski radnej M. Majewskiej, poprał radny p. JERZY TRACZ, dodając jeszcze, że:
„co do Muzeum trzeba się zastanowić, czy nie wystarczy Izba Pamięci, jak sugeruje
wielu mieszkańców.”
Z kolei radny p. PIOTR SKUBISZEWSKI zgłosił wniosek o ustalenie kalendarium
wspomnianych wizytacji. Poprosił również o ostateczne zdefiniowanie placówek, co
do których komisja podjęła decyzję o odbyciu w nich spotkania monitorującego ich
funkcjonowanie.
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Głos zabrała ponownie radna p. MARZANNA MAJEWSKA, która zaoponowała na
najbliższe dwa posiedzenia Komisji, wizytę w Muzeum Ziemi Lubartowskiej oraz
w Lubartowskim Ośrodku Kultury. Propozycję uzasadniła planowanymi zmianami
w reformie szkolnictwa powszechnego, które likwidować mają gimnazja z systemu
oświaty. Radna dowodziła, że w związku z zaistniałą sytuacją, sensowniejsze będzie
odroczenie w czasie wizyty monitorującej w podległych Miastu gimnazjach. „Myślę,
że szkołami zajmiemy się po wakacjach. Wtedy też dyrektorzy będą mogli
poinformować nas o problemach i trudnościach, z jakimi się borykają. A do wakacji
skupmy się na ośrodkach kultury”- wnioskowała radna.
Na koniec, w dyskusji wziął ponownie udział radny p. JERZY TRACZ, który wyraził
życzenie, żeby Komisja również, jako priorytetową, potraktowała wizytację
w Pawilonie Sportowym przy ul. Krzywe Koło, w związku z bardzo złym stanem
technicznym tego obiektu.
Komisja wyraziła ogólne poparcie dla wniosków radnych p. M. Majewskiej
i p. J. Tracza i przystąpiła do formułowania ostatecznego kształtu Planu pracy
Komisji na 2016 (Plan w załączeniu).
Następnie Komisja przeszła do opiniowania Planu pracy Komisji na 2016 r., który
zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie (6 głosów „za”)

Ad. 5
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Członkom Komisji przedstawiony został protokół Nr 16/16 z posiedzenia Komisji
z dnia 18 lutego 2016 r.
Uwag do treści protokołu nie było, zatem protokół został jednogłośnie (6 głosów „za”)
przyjęty.

Ad.6
Wolne wnioski.
Wniosków oraz zapytań nie zgłoszono, zatem Przewodniczący podziękował
zebranym i zamknął posiedzenie Komisji.
Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:
Katarzyna Gruba

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
Jacek Tchórz
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