
Protokół  

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu  

oraz Zdrowia i Spraw Socjalnych 

w dniu 31 styczeń 2017 r. 

 

Przewodniczący Pan Dawid Stec otworzył posiedzenie komisji a następnie przedstawił 

porządek: 

 
1. Oferta GOKiB dla dzieci i młodzieży i osób dorosłych. Harmonogram imprez, 

planowane projekty na 2017r.  

2. Sprawy bieżące 

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 

 

Ad1.  

Dyrektor pani Elżbieta Michta przedstawiła program imprez na 2017r.  

 

1.Styczeń 

- dzień babci i dziadka 

- przegląd kolęd 

2. Luty 

 - zabawy karnawałowe 

- druga połowa lutego to są ferie przez 2 tyg. Tematem zajęć będzie „ kosmos”- zajęcia 

odpłatne  

- w drugim tygodniu dzieci będą realizować film 

Warsztaty w tłusty czwartek – pieczenie paczków 

p. Stec – wizyta w planetarium 30 zł/ dziecko ( dojazd, obiad, wstępy) 

p. Kowalska – czy ta oferta jest dla wszystkich  

p. Michta – tak 

p. Michta – poinformowała o wycieczce do Gorzowa 

 

3.Marzec  

- Dzień Kobiet 

- 05.03.- występ kabaretu Chatelet 

- koncert w Niezły Młyn – wspólna impreza z sołectwem z Czeszowa. Strażacy 

również planują prezenty dla kobiet. 

- początek marca – profilaktyka badanie piersi – organizacja z p. Kierownik M. 

Zdziarska 

 

4.Kwiecień 

- jarmark wielkanocny w pierwszym tygodniu kwietnia 

- konkurs na kartkę wielkanocną wśród dzieci ze szkół 

- zaproszenie rzemieślników z terenu gminy + warsztaty dla dzieci  

5. Maj  

- Koncert Edyty Geppert ( obecnie trwaja rozmowy z P. Edytą) 

- piknik strażacki robiony wspólnie z OPS – trwaja rozmowy w tym zakresie 

 

 

 

 



6. Czerwiec 

- Dzień Dziecka  

- Dzień rodziny ( Czeszów) 

- piknik motocyklowy ( Czeszów) 

 

7. Lipiec 

- turniej żniwowy  

- Detrix 

 

Organizacja wypoczynku dla dzieci w okresie wakacyjnym: 

Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci wraz z opieką przez 5 godzin.  

 

8. Sierpień 

- dzień munduru 

- Country na szlaku konnym  

- dożynki w Zawoni  

 

9. Wrzesień 

- Biesiada pod Dębem 

- Dożynki wiejskie 

- na szlaku Kurhanów ( Niedary) 

 

10. Październik 

- koncert z okazji Dnia Seniora ewentualnie spektakl 

 

11. Listopad 

- koncert patriotyczny 

 

12. Grudzień 

- Mikołajki 

-Jasełka przedszkolaków  

- Jarmark Bożonarodzeniowy  

 

Obecnie organizujemy konkurs fotograficzny, spotkania z ciekawymi ludźmi np. z 

podróżnikami. Mają bardzo dużą wiedzę, którą potrafią przekazać. W tygodniu sa zajęcia 

bezpłatne dla maluchów 3-6 lat, warsztaty artyrecyklingu, zajęcia rękodzielnicze. 

Są zajęcia dla dzieci zumby, zumby-fitness dla dorosłych. W lutym nowe zajęcia jogi dla 

dorosłych. 

p. Dawid Stec – poinformował i podziękował za wsparcie ze strony GOK-u w WOŚP. 

Pani Dyrektor Michta objaśniła również kwestie finansowe związane z funkcjonowaniem 

GOK-u.  

p. B. Kowalska – dla młodzieży jest mało imprez 

p. E. Michta – młodzież uczestniczy w zumbie, bierze udział w Detrix 

p. Wójt – Detrix- jak najbardziej jest to impreza dla młodzieży, która się bardzo angażuje. 

Wyjaśniła również kwestię wynajmowania kościoła po ewangelickiego, ale w zimie jest tam 

bardzo zimno  

Informacja dotycząca świetlicy w Sędzicach  

Na podstawie ekspertyzy został zrobiony kosztorys i przekazany dla Wójta do urzędu, aby 

był zweryfikowany. Koszt szacunkowy to 34 tysiące( remont+ materiały) 

p. Kowalska – termin 



p. Wójt- na razie nie mamy żadnych informacji 

p. Kowalska – Czy w tym roku będzie to zrealizowane? 

p. Wójt – do końca października tego roku 

 

Ad2.  

p. Kowalska – kiedy Pani Wójt umieści nagrania na BiP 

p. Wójt – przyczyny techniczne 

Spotkaliśmy się z p. dyrektor Kędra 

1. Rozbudowa szkoły 

2. Stan hali sportowej – sa pęknięcia ścian 

p. Kowalska – oświetlenie zostało wymienione?  

p. Stec- dołożone oświetlenie 

                        * problem kabla, który został wyryty w Tarnowcu pod boiskiem szkolnym- co wiadomo na ten 

temat  

* czy sa w naszej gminie stypendia sportowe dla uzdolnionych dzieci ? bądź czy sa planowane 

 

p. Kowalska – kiedy będzie biegły rewident ? 

p. Stec – jeszcze nic nie wiadomo  

p. Kowalska – kiedy spotkamy się z p. kierownik ZPZOZ ; niezależnie od rewidenta 

powinniśmy się spotkać , w lutym mamy w planie pracy sprawy dot. ZPZOZ 

W styczniu miały być przeprowadzony audyt jednostek organizacyjnych gminy  

 Kiedy zamieścić w zakładce kwestię audytu jednostek organizacyjnych gminy, co jest 

przyczyną braku tego  

 Osobny plan pracy w zakładce komisji  

 Wnioski + odpowiedzi do poszczególnych komisji  

p. Lesiński – pyta czy komisja zamierza wykonywać kontrolę nad wykonywaniem uchwał .   

-Dziwi się dlaczego skargi złożone nie sa rozpatrywane dziś na komisji. 

- sprawa wykonania w zakresie wszystkich stowarzyszeń 

- Bip jest prowadzony z pieniędzy urzędowych 

- Nie ma rady Społecznej ani umieszczenia informacji o stowarzyszeniach 

p. Stec- do końca lutego postaram się to wyjaśnić 

p. Lesiński- brak równości wobec wszystkich stowarzyszeń, fundacji.  

 

 

Protokołowała 

Joanna Uchańska  

 

 
  


