UCHWAŁA Nr XXVIII/281/2017
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 24 marca 2017 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu Rady Miejskiej w Policach za rok 2016

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948/ w związku z § 36 ust. 1 pkt 5 i § 37
ust.2 pkt 2 i 3 uchwały Nr XXV/180/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie
statutu gminy Police /Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2013
r.poz.298 i 299/ Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu Rady Miejskiej w Policach za rok 2016 stanowiące załącznik do uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Witold Król
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Uzasadnienie
Projekt uchwały przedkłada Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej
w Policach.
Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy o samorządzie gminy, komisje rady miejskiej
zobowiązane są przedkładać sprawozdania ze swojej działalności.
Na podstawie § 37 ust. 2 pkt 3 statutu gminy Police komisje podlegają radzie i
przestawiają jej sprawozdanie ze swojej działalności, które rada miejska przyjmuje w
formie uchwały.
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Załącznik
do uchwały nr XXVIII/281/2017
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 24 marca 2017 roku

Sprawozdanie
z działalności Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Policach za 2016r.
Komisja Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w minionym roku
następującym składzie :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

pracowała w

Władysław Kosiorkiewicz
- przewodniczący
Zygmunt Kołacki
- z-ca przewodniczącego
Maciej Dolak
-członek
Krystyna Seweryńczyk
- członek
Grażyna Pawłowska
- członek
Mariusz Różycki
-członek
Sławomir Kajkowski
- członek
Komisja Oświaty Kultury i Sportu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 .Marca 1990 r.
o samorządzie Gminnym //Dz. U. z 2001 r Nr. 142,poz,1591 z późniejszymi
zmianami / oraz zgodnie ze statutem Gminy Police zatwierdzonym Uchwałą Nr
XXV/180.2012 powołaną do opiniowania i rozpatrywania projektów uchwał
,występowania z inicjatywą uchwałodawczą i przygotowywania własnych inicjatyw,
projektów uchwał.
Komisja w minionym roku odbyła 13 posiedzeń w tym wyjazdowe posiedzenie w
szkole podstawowej w Tanowie.
Komisja Oświaty Kultury i Sportu w oparciu o plan pracy realizowała :

1. Przyjęła jednogłośnie przedstawiony przez przew. plan pracy na 2016 r, oraz
pozytywnie oceniła działania burmistrza w sprawie analizy sytuacji w jakiej się
znalazł klub sportowy Chemik Police.
2. Odbyło się wyjazdowe .posiedzenie komisji w szkole podstawowej w Tanowie.
Została przedstawiona informacja przez p. dyr. Agnieszkę Frejtag o przygotowaniu
szkoły w związku z wprowadzoną reformą ,a w szczególności przyjęcie dzieci 6letnich i oddziału przedszkolnego. Następnie poinformowała o adaptacji strychu na
potrzeby szkoły, w dalszej części posiedzenia Rada Rodziców poinformowała o
osiągnięciach rodziców jak i potrzebach szkoły, a w szczególności wyposażeniu
placu zabaw Po zapoznaniu się z potrzebami szkoły komisja wystąpiła do burmistrza
o wsparcie finansowe zakupu ,,Linarium mała Piramida ,.
3. Komisja na swoim posiedzeniu zaopiniowała pozytywnie przyznanie stypendium za
osiągnięcie wysokich wyników sportowych zawodnikom klubu PROMIEŃ Police.
Następnie p. dyr. M.O.K przedstawiła zamierzenia na rok 2016 dotyczące imprez
plenerowych takich jak: Dni Polic i Neptunalia Trzebieskie. W ramach wniosków
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komisja zwróciła się do Burmistrza o zaktualizowanie kosztów przebudowy Hali
Sportowej.
4. Zapoznanie się z pismem mieszkańców Trzebieży w sprawie kontroli klubu
sportowego L.K.S Trzebież .Następnie zaopiniowała wniosek naczelnika O.K.i.S w
sprawie przyznania Stypendium zawodnikom stowarzyszenia Energy Team Gold.
W dalszej części posiedzenia była informacja zarządu stowarzyszenia ,,BARS”
dotycząca działalności oraz omówienie wniosku radnych ,aby była możliwość
wypożyczania kajaków po godz. 1500 komisja zwróciła się z wnioskiem do dyr.
O.S.i.R .
5. Rozpatrywała wniosek naczelnika O.K w sprawie przyznania nagrody dla zawodnika
Energy Gold Team za zajęcie 3-miejsca w mistrzostwach Polski. Następnie zajęła się
projektem uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących
budowy pomnika Józefa Piłsudskiego. Projekt uchwały został przyjęty nie
jednogłośnie.
6. Członkowie komisji wzięli udział w uroczystym spotkaniu zorganizowanym przez
wydziału oświaty ,na którym to burmistrz wręczał nagrody i upominki zwycięzcom
konkursów przedmiotowych.
7. Komisja zapoznała się z pismami które wpłynęły tj.
- Ogólnopolskie stowarzyszenie kadry kierowniczej oświaty w sprawie zmian
systemowych w oświacie
-instalacja monitoringu na obiektach sportowych Piaskowa 97
-w sprawie programu Szczecin przyjazny rodzinie
-Szczecińska karta seniora
-wniosek do dyr. O.S.i.R w sprawie wyróżnień nagrodami w rozgrywkach drużyn
sołeckich
8. Rozpatrywała projekt uchwały na najbliższą sesję dotyczący zmiany regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Police ,następnie zapoznała się o zmianach proponowanych przez
rząd systemu nauczania w szkołach podstawowych, oraz zapoznała się z wynikami
II-edycji budżetu obywatelskiego
9. Zapoznała się z projektem i losach Gimnazjów w związku z zapowiadaną reformą
szkolnictwa. Przedstawiony i omówiony został projekt uchwały dotyczący Programu
Rozwoju Turystyki w Trzebieży do 2023 r.
10. Zapoznała się z informacją naczelnika O.K. o losach gimnazjów w związku z
zapowiadaną reformą szkolnictwa. Dyr. O.S.i.R poinformował o wynikach przetargu
na przebudowę Hali sportowej przy ul. Siedleckiej i wynikającego harmonogramu
prac.
11. Analizowała propozycję do projektu uchwały w sprawie udzielania i rozliczania dotacji
do niepublicznych szkół ,przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego
prowadzonych na terenie gminy Police. Został przedstawiony projekt uchwały
dotyczącej budowy pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego po konsultacjach
społecznych .Zostały zaopiniowane wnioski o przyznanie stypendiów i nagród
rzeczowych dla sportowców za wybitne osiągnięcia sportowe w 2016r członkowie
zaproponowali zmiany co do wysokości nagród dla niektórych sportowców.
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12. Zapoznała się ponownie z propozycjami jakie komisja zaproponowała na poprzednim
posiedzeniu co do wysokości stypendium w trzech przypadkach . Po przedstawieniu i
propozycji wydziału O.K członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali
nowe
propozycje co do wysokości stypendiów i nagród.
13. Zapoznała się z pismem skierowanym przez grupę nauczycieli dotyczące nie
przedłużenia umowy ,z dotychczasowym doradcą metodycznym w zakresie
pedagogiki szkolno-opiekuńczej .Wydział ogłosił konsultację elektroniczną oceniającą
pracę dotychczasowego doradcy, informacja ta wskazała, że nauczyciele nie
akceptują tej osoby na tym stanowisku. Doradca metodyczny zostanie powołany po
zasięgnięciu opinii u źródeł.
Przewodniczący komisji przedstawił plan pracy na 2017r który został przyjęty
jednogłośnie. Członkowie komisji otrzymali uchwałę X/83/2015r mówiąca o sposobie
przyznawania stypendiów, nagród przyznawanym zawodnikom i trenerom za wybitne
osiągnięcia sportowe. Komisja na jednym z posiedzeń w 2017r zajmie się
poprawkami i uwagami w wymienionej uchwale.
Komisja na swych posiedzeniach omawiała pisma jakie wpłynęły do komisji, a także
omawiała projekty uchwał dotyczące wydziału Oświaty Kultury i Sportu.
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