PROTOKÓŁ Nr 3/15
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji
w sali obrad Urzędu Miasta
w dniu 11 marca 2015 roku .

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

Otwarcie posiedzenia
Przedstawienie porządku
Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2015.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji
Wolne wnioski
Zamkniecie obrad.

Uwag do zaproponowanego porządku posiedzenia nie było, zatem Komisja przystąpiła do
jego realizacji.
Ad.3
Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2015.
Głos zabrał Przewodniczący Komisji, który zaproponował, że w pierwszej kolejności
przedstawi propozycje, które wpłynęły w formie pisemnej od członków Komisji tj. radnej
Marii Kozak oraz radnego Andrzeja Zielińskiego, który swoje propozycje przedstawił na
poprzednim posiedzeniu Komisji, a dopiero w następnej kolejności radni będą mogli zgłaszać
swoje propozycje.
Wobec powyższego odczytał propozycje radnej MARII KOZAK do planu pracy Komisji na rok
2015:
 Informacja o stanie miejsc Pamięci Narodowej (groby poległych powstańców,
żołnierzy, zabytkowych grobowców, tablic pamiątkowych).
Propozycja taka została zaakceptowana przez Komisję, która w toku dyskusji ustaliła,
iż powyższa informacja powinna zostać omówiona przez dyrektora Muzeum Ziemi
Lubartowskiej przy współpracy z Lubartowskim Towarzystwem Regionalnym.
 Środki Unii Europejskiej na realizację programów oświatowych.
Propozycja przyjęta przez Komisję. Według członków Komisji punkt powinien zostać
omówiony przez Naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Lubartów – Panią Ewę
Sędzimierz przy współpracy z dyrektorami szkół.
 Analiza i ocena stanu bezrobocia na terenie Miasta i Gminy.

Z uwagi na fakt, że punkt taki został już zgłoszony w interpelacjach i zapytaniach
radnych na IV sesji Rady Miasta Lubartów, Komisja uznała, że wobec powyższego w/w
punkt staje się bezprzedmiotowy i nie należy go uwzględniać w planie pracy Komisji
na rok 2015.
Po przedstawieniu wszystkich propozycji radnej M. Kozak, Przewodniczący Komisji odczytał
propozycje radnego ANDRZEJA ZIELIŃSKIEGO do planu pracy Komisji:
 Analiza kalendarza imprez kulturalnych i sportowych współfinansowanych z budżetu
Miasta Lubartów w roku 2015. Termin realizacji – marzec.
Propozycja przyjęta przez Komisję.
 Analiza obwodów szkolnych oraz zasad naboru do przedszkoli i szkół prowadzonych
przez Miasto Lubartów. Termin realizacji – marzec.
Z uwagi na fakt, że zasady naboru do przedszkoli były już przedstawiane przez Panią
Ewę Sędzimierz – Naczelnik Wydziału Oświaty na sesji Rady Miasta Lubartów, Komisja
uznała, że punkt zaproponowany przez radnego A. Zielińskiego należy zmodyfikować
do treści: „Analiza obwodów szkolnych oraz zasad naboru do szkół prowadzonych
przez Miasto Lubartów”.
 Analiza regulaminów konkursowych na dyrektorów szkół i placówek, regulaminów
przyznawania dofinansowania do działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej
przez Miasto Lubartów oraz przyznawania Nagród Burmistrza Miasta za osiągnięcia
dydaktyczno-wychowawcze. Termin realizacji – kwiecień.
W toku dyskusji, zgodnie z wolą radnego JERZEGO TRACZA, Komisja uznała, że zapis w
treści „ analiza regulaminów konkursowych”, należy rozszerzyć o zapis: „ewentualna
zmiana regulaminów konkursowych”.
Ponadto przy omawianiu w/w propozycji radnego Zielińskiego, Komisja wypracowała
dodatkowy punkt do planu pracy komisji w brzmieniu: „Spotkania z przedstawicielami
placówek oświatowych, kulturalnych i sportowych ”. Spotkania takie miałaby się
odbywać corocznie i punkt taki miałby na celu spotkanie z przedstawicielami tych
placówek pod kątem poznania ich działalności i problemów oraz trudności z jakimi się
borykają.
 Organizacja wypoczynku oraz działalności kulturalnej dla dzieci i młodzieży w okresie
wakacji - informacja oraz ocena stanu przygotowań. Termin realizacji – czerwiec.
W toku dyskusji Komisja postanowiła zmienić termin realizacji punktu z miesiąca
czerwca, na miesiąc maj uznając, że w przypadku realizacji punktu w miesiącu
czerwcu będzie zbyt późno, by cokolwiek zmienić.
 Informacja na temat przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016.
Termin realizacji - sierpień.
W toku dyskusji Komisja postanowiła połączyć w/w propozycję radnego z propozycją
radnej M. Kozak dot. środków Unii Europejskiej na realizację programów
oświatowych. W wyniku takiego połączenia w planie pracy powstał punkt w
brzmieniu: „ Informacja na temat przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego

2015/2016 oraz środki Unii Europejskiej na realizację programów oświatowych”. Taka
modyfikacja została przyjęta przez Komisję z terminem realizacji punktu na miesiąc
sierpień 2015 r.
 Analiza zatrudnienia w szkołach i placówkach oświaty i kultury, dla których organem
prowadzącym jest Miasto Lubartów. Termin realizacji - wrzesień.
Propozycja przyjęta przez Komisję w takim zapisie, jaki został zaproponowany przez
radnego, z taką uwagą, że termin realizacji punktu określono na początek września.
 Analiza projektu budżetu Miasta na rok 2016 ze szczególnym uwzględnieniem
podziału subwencji oświatowej pomiędzy poszczególne szkoły. Ustalenie listy
priorytetów remontów i inwestycji oświatowych na lata 2016 - 2017.
Termin realizacji: październik – listopad.
Punkt przyjęta przez Komisję w takim zapisie, jaki został zaproponowany przez
Radnego.
W dalszej części dyskusji do planu pracy Komisji na rok 2015, swoją propozycje zgłosił radny
PIOTR SKUBISZEWSKI w brzmieniu: „Analiza warunków nauczania w szkołach podstawowych
i ponadpodstawowych pod względem przepisów BHP ”.
Propozycja taka została zaakceptowana przez członków Komisji i uzgodniono wspólnie, że
terminem realizacji w/w punktu będzie miesiąc czerwiec 2015r.
Kolejną propozycję zgłosiła radna MARZANNA MAJEWSKA. Dotyczyła ona utworzenia
przynajmniej jednej klasy integracyjnej w gimnazjum.
Komisja przyjęła taką propozycję do planu pracy Komisji i wspólnie uzgodniła, że zapisze ją w
brzmieniu: „Analiza możliwości utworzenia klasy integracyjnej w szkole ponadpodstawowej”.
Radna zaproponowała termin realizacji punktu na początek miesiąca kwietnia, ze względu na
fakt, że do 30 kwietnia dyrektorzy szkół muszą zrobić arkusze organizacyjne.
Ostatnią propozycją do planu pracy Komisji na rok 2015, która została zaproponowana ustnie
przez radnego Zielińskiego na poprzednim posiedzeniu Komisji i zaakceptowana przez
wszystkich członków Komisji, był punkt w brzmieniu: „Analiza pracy muzeum”, który miałby
zostać zrealizowany koło połowy roku 2015.
Po przedstawieniu i zgłoszeniu wszystkich propozycji do planu pracy Komisji na rok 2015,
Przewodniczący usystematyzował wszystkie propozycje i poddał pod głosowanie
wypracowany na posiedzeniu plan pracy Komisji na rok 2015.
W głosowaniu:
za – 6
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0
Komisja jednogłośnie przyjęła uzgodniony plan pracy Komisji na rok 2015.
( Kształt i forma przyjętego planu pracy Komisji w załączeniu do protokołu. )
Na koniec dyskusji w punkcie dot. przyjęcia planu pracy Komisji na rok 2015 Komisji ustaliła,
że na kolejnym posiedzeniu określi i sporządzi listę wszystkich instytucji, które chciałaby
odwiedzić, a następnie dokona podziału członków Komisji na grupy, by wiadomo było kto i
kiedy pójdzie z wizytą do której instytucji w celu zapoznania się z jej działalnością i
problemami.

Następnie przystąpiono do kolejnego punktu posiedzenia Komisji, tj. punktu 4.
Pkt. 4
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Uwag do treści protokołu nie było, zatem w głosowaniu – 6 gł. „za”, protokół nr 2/2015 z
dnia 24 lutego 2015 roku został przyjęty przez Komisję jednogłośnie.
Kolejnym punktem porządku posiedzenia był pkt. 5.
Pkt. 6
Wolne wnioski
W wolnych wnioskach głos zabrał radny PIOTR SKUBISZEWSKI, który zgłosił wniosek by w
centrum miasta, w miejscu łatwo dostępnym dla wszystkich mieszkańców Lubartowa
zlokalizować podświetlaną tablicę – „tablicę kultury”, o powiększonej powierzchni, na której
będą umieszczone informacje odnośnie wszystkich wydarzeń kulturalnych odbywających się
w mieście Lubartów.
Wniosek radnego P. Skubiszewskiego został przyjęty przez Komisję i jednocześnie ustalono,
że zostanie on zgłoszony na najbliższej sesji Rady Miasta Lubartów.
Innych wolnych wniosków nie zgłoszono.
Komisja ustaliła zatem kolejne posiedzenie Komisji na dzień 25 marca 2015 roku
o godz. 17 00 , po czym Przewodniczący podziękował zebranym i zamknął posiedzenie
Komisji.
Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Jacek Tchórz

