Protokół Nr 38/2017
z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu
Rady Miejskiej w Policach
w dniu 16 maja 2017 roku

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
4. Wystąpienie zaproszonych gości.
5. Zapoznanie się z pismami, które wpłynęły do komisji.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.
.

Ad.1.
Posiedzenie otworzył i przywitał obecnych przew. Komisji p. Władysław
Kosiorkiewicz który na podstawie listy obecności stwierdził guorum- w
posiedzeniu komisji brali udział wszyscy członkowie .
Ad.2
Członkowie komisji zatwierdzili jednogłośnie przedstawiony porządek
posiedzenia
Ad3.
Do protokołu z poprzedniego posiedzenia nie wniesiono uwagi został przyjęty
jednogłośnie przez komisję
Ad-4
Zabrał głos naczelnik wydz. OK p. Witold Stefański, który przedstawił listę do
zaopiniowania za wysokie osiągnięcia sportowe .Do propozycji nie wniesiono
uwag poza dwoma przypadkami, a mianowicie zaproponowano ,zwiększenie
nagród :
1. Adrian Mazur
2. Igor Brzozowski

z 1000 zł do 1200 zł
z 1000 zł do 1500zł.

3. Dominik Mazur
z 100 zł do 1500 zł.
Motywując tym, że zajęli wysokie miejsca w mistrzostwach świata.
Następnie naczelnik przedstawił projekt uchwały w sprawie wskazania
uczniom oddziałów klasy VI- szkoły podstawowej miejsca realizacji
obowiązku szkolnego od klasy VII do klasy VIII w szkole podstawowej
powstałej z przekształcenia z gimnazjum. Projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie.
Ad. 5
Komisja zapoznała się z pismami jakie wpłynęły do komisji.
Ad.6.
Komisja wnioskuje do pana burmistrza za pośrednictwem Przew. Rady
Miejskiej o :
Zakup pełnowymiarowych przewoźnych bramek 7 m- dla potrzeb boiska nr.2
szt.2 zakup dwóch bramek 5 m przewoźnych dla potrzeb boiska w Tanowie.
Członkowie komisji zaproponowali ,aby zakupić automaty wrzutowe /prąd/dla
potrzeb Orlików dla tych mieszkańców, którzy chcieliby korzystać z boisk o
zmroku.
Członek komisji Sławomir Kajkowski zaproponował
wzrost
wynagrodzeń dodatków funkcyjnych nauczycieli zatrudnionych w szkołach. tj.
dyr. przedszkola 600 - 1100 zł. dyr. szkoły 800-1500 zł, v-ce dyr. szkoły 6001100 zł. Wychowawca klasy gimnazjum 150 zł , wychowawca klasy w szkole
podstawowej 150 zł. Wychowawca oddziału/ grupy w przedszkolu 150 zł,
doradca metodyczny 450- 800 zł, Opiekun stażu –za każdego nauczyciela
stażystę powierzonego 120 zł.
Ad.7
Na tym posiedzenie wyjazdowe zakończono.
Protokołował:
Z. Kołacki
Przewodniczący Komisji
Władysław Kosiorkiewicz
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