UCHWAŁA Nr XL/392/2018
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu Rady Miejskiej w Policach za rok 2017

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232 oraz z 2018 r. poz.130/ w związku z
§ 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 2017 stanowiące załącznik do uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Witold Król

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
przedstawiają jej sprawozdanie ze swojej działalności, które rada miejska przyjmuje
w formie uchwały.

Załącznik
do uchwały nr XL/392/2018
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 27 marca 2018 roku

Sprawozdanie
z działalności Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Policach za 2017r.
Komisja Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w minionym roku
w następującym składzie :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Władysław Kosiorkiewicz
Zygmunt Kołacki
Maciej Dolak
Krystyna Seweryńczyk
Grażyna Pawłowska
Mariusz Różycki
Sławomir Kajkowski

pracowała

- przewodniczący
- z-ca przewodniczącego
-członek
- członek
- członek
-członek
- 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 18 posiedzeń w tym wyjazdowe posiedzenie
w szkole podstawowej w Tanowie.
Komisja Oświaty Kultury i Sportu w oparciu o plan pracy
następujące zadania:

realizowała

1. Przyjęła jednogłośnie przedstawiony przez Przewodniczącego Komisji plan
pracy na 2017 r. Wysłuchała informacji naczelnika OKiS. o postępie prac
remontu Hali Sportowej przy ul. Siedleckiej. Zwrócono się do Burmistrza o
przygotowanie projektu modernizacji obiektów sportowych przy ul. Siedleckiej.
2. Omawiano projekty uchwał na zbliżające się sesje Rady Miejskiej. Zapoznano
się z listą podmiotów ubiegających się o dotację na realizację zadania
z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2017 r
3. Zapoznano się z rekrutacją do publicznych szkół podstawowych; złożono
wniosek o podniesienie stawki o 10 zł za godzinę pracy nauczycieli
prowadzących zajęcia sportowe ,opiekuńcze, komputerowe itp. w czasie ferii.
4. Odbyła wyjazdowe posiedzenie Komisji dotyczące oddania do użytkowania
zaadaptowanego strychu w szkole podstawowej w Tanowie, oraz w Trzebieży
na którym to dyr. OSiR zapoznał komisję o zamierzeniach i rozszerzeniu

działalności. Zapoznała się na wyjazdowym posiedzeniu ze stopniem realizacji
przebudowy Hali Sportowej.
5. Zajmowała się i wystąpiła z wnioskiem o przyznanie środków budżetowych na
projekt modernizacji Sali widowiskowej w MOK - propozycję przedstawiła dyr.
Anna Ryl. Pani dyr. przedstawiła również przygotowania do obchodów dni
Polic.
6. Odbyła kilka spotkań dotyczących wprowadzenia reformy oświaty jak i
wniosków miejscowości Pilchowo oraz Niekłończyca o usamodzielnieniu tych
placówek oświatowych.
7. Członkowie komisji opiniowali wnioski wydziału OKiS w sprawie nagród za
wysokie osiągnięcia sportowe sportowców Gminy Police.
8. Komisja omawiała na swym posiedzeniu problem z brakiem certyfikatu stadionu
lekkoatletycznego przy ul. Piaskowej; rozpatrywała wniosek dyr. OSiR o
dodatkowe potrzeby finansowe na rozbudowę hali sportowej przy ul. Siedleckiej
/wykonanie chodnika /.
9. Na posiedzenie komisji przybyli rodzice dzieci szkoły podstawowej w Pilchowie
z wnioskiem o usamodzielnienie się szkoły, a w szczególności powołanie szkoły
z klasami I-VIII. Po odbytym wyjazdowym posiedzeniu w szkole filialnej w
Pilchowie, członkowie komisji zapoznali się z bazą szkoły oraz zaopiniowali
pozytywnie wniosek dotyczący przebudowy pomieszczeń na strychu na
potrzeby świetlicy, podobne spotkanie wyjazdowe odbyło się w szkole filialnej w
Niekłończycy.
10. Jednym z najważniejszych omawianych na komisjach tematów było
przekształcenie szkół podstawowych z VI klasowych na VIII klasowe oraz
rejonizacja.
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. .Zostały zaopiniowane
wnioski o przyznanie stypendiów i nagród rzeczowych dla sportowców za
wybitne osiągnięcia sportowe w 2017r. Członkowie Komisji zaproponowali
zmiany co do wysokości nagród dla niektórych sportowców. Zaproponowano
kilka zmian oraz wyróżnienie sportowców klubów piłkarskich drobnymi
upominkami.
Po przedstawieniu propozycji komisji i propozycji wydziału O.K członkowie
komisji pozytywnie zaopiniowali nowe propozycje co do wysokości stypendiów
i nagród.
Przewodniczący komisji przedstawił plan pracy na 2018 r. który został przyjęty
jednogłośnie.
Komisja na swych posiedzeniach omawiała pisma jakie wpłynęły do komisji, a także
omawiała projekty uchwał dotyczące wydziału Oświaty Kultury i Sportu.

