Protokół Nr 44/2013
z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu
Rady Miejskiej w Policach
w dniu 25.10.2013 r.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
4. Wysłuchanie naczelnika Wydziału OK Witolda Stefańskiego.
5. Zapoznanie się z pismami, które wpłynęły do komisji.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1.
Posiedzenie komisji otworzył i przewodniczył pan Bartłomiej Przybył –
przewodniczący komisji, na podstawie listy obecności stwierdził quorum. W
posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie komisji.

Ad. 2.
Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad 3.
Przewodniczący komisji zaproponował przyjęcie protokołów z poprzedniego
posiedzenia komisji. Za przyjęciem protokołu głosowało sześciu członków, nikt
nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu.
Ad. 4.
Pan naczelnik W. Stefański przybliżył założenia budżetowe na 2014 r. w
zakresie oświaty i kultury. Poinformował m.m.in że gmina będzie w przyszłym
roku więcej dopłacała do przedszkoli, jednocześnie zaznaczył, że budżet
dotyczący przedszkoli jest bezpieczny. Ponadto przewidziane są remonty
placówek przedszkolnych, PP nr 9, 11 oraz PP w Trzebieży.
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Komisja dowiedziała się również, iż w związku z ustawą dotyczącą rozpoczęcia
nauki szkolnej od szóstego roku życia powstaną nowe oddziały w klasach
pierwszych SP (uczniów klasy I będzie ok. 700 natomiast obecnie liczba
uczniów jest na poziomie ok. 400 osób). Planowany jest również remont Sali
gimnastycznej w SP nr 8 (parkiet, siedziska na Sali gimnastycznej oraz ściany,
docieplenie części budynków szkoły (sala gimnastyczna, piwnice – izolacja
pionowa). Przewidziane środki na ten cel to ok. 700 000 zł. W SP w Pilchowie
zostanie zagospodarowany teren wokół szkoły poprzez usunięcie betonu i
zrobienia w tym miejscu terenu zielonego. Środki na ten cel pochodzą z FOŚ i
wynoszą ok. 200 000 zł. ( Projekt przygotowany we współpracy z rodzicami
uczniów). W SP nr 3 zostanie wykonana termoizolacja (300 000 zł).
Zaplanowano termoizolację hali sportowej przy ul. Siedleckiej. Przewidziany
koszt ok. 720 000 zł.
Gimnazja: w przyszłym roku będzie mniej oddziałów w związku z czym
przewidziano mniejsze środki budżetowe.
Budżet na MOK: 3 101.500 w tym środki na wykonanie ogrodu ekologicznego
w Zalesiu 550 000.
Biblioteka Miejska oraz żłobki – budżet bez zmian w stosunku do roku 2013.
Budżet na OSiR – 3 338.000 zł ( w tym 1 450 000 to dochód własny Ośrodka).
Środki przeznaczone dla stowarzyszeń sportowych to 660 000 zł. W tym
miejscu radny M. Różycki złożył wniosek o zwiększenie dofinansowania dla
tego celu przynajmniej do kwoty 820 000 zł. Wszyscy członkowie komisji
poparli ww. wniosek.
Ponadto naczelnik poinformował, że w budżecie nie przewidziano rozbudowy
świetlicy w SP nr 3 z powodu braku środków na ten cel. Wstępna kalkulacja
określa wydatek na ok. 700 000 zł. Tymczasem wg prognozy ze świetlicy
korzystałoby ok. 140 uczniów tej szkoły. W związku z czym komisja wnioskuje
o sfinansowanie budowy świetlicy dla SP nr 3 poprzez przesunięcia w
budżecie.
Ad. 5
Zapoznano się z pismami, które wpłynęły do komisji. Omówiono skargę Rady
Rodziców SP w Tanowie na dyrektora placówki dotyczącej m.in. szatni oraz
miejsca przebierania się dzieci na lekcje WF. Rodzice proponują budowę
boksów dla dzieci do czego dyrekcja odniosła się negatywnie. Radny A.
Pacholik przybliżył poruszoną sprawę skargi, ponieważ była ona rozpatrywana
przez komisję rewizyjną, której przewodniczy. Członkowie komisji zapoznają
się z treścią skargi i jeśli będzie taka potrzeba, odniosą się na kolejnym
posiedzeniu komisji.
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Ad. 6.
Wracając do sprawy przedstawionej na poprzednim posiedzeniu komisji przez p.
Sołtys Tatyni, naczelnik p. W. Stefański poinformował, że sprawa jest w gestii
wydziału organizacyjnego jednak zgłębi temat i się do niego odniesie.
Ad.7.
Przewodniczący komisji po wyczerpaniu porządku obrad zamknął posiedzenie
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Policach.
Protokołował:
A.Rogowski
Przewodniczący Komisji
Bartłomiej Przybył
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