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Protokół Nr 2/11 z posiedzenia
Komisji Oświaty,
które odbyło się w dniu 18 marca 2010 r.
w Starostwie Powiatowym w Łobzie,
ul. Konopnickiej 41
Rozpoczęcie obrad godz. 10,00
Zakończenie obrad godz. 12,40
1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum.
Posiedzenie Komisji otworzył i poprowadził Przewodniczący Komisji pan Józef
Drozdowski. Powitał Członków Komisji oraz wszystkie osoby przybyłe na posiedzenie. Na
podstawie list obecności stwierdził quorum.
2. Ustalenie proponowanego porządku obrad
Planowany porządek obrad.
Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
Ustalenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4.
Przyjęcie informacji, sprawozdań:
4.1 z działalności Domu Dziecka w Łobzie w 2010 r.
5.
Zapoznanie się z kalendarzem imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych na
2011 rok.
6.
Zapoznanie się z analizą stanu oświaty w powiecie łobeskim w roku 2011.
7.
Analiza koncepcji rozwoju kultury w powiecie.
8.
Wnioski i oświadczenia.
9.
Zamknięcie obrad.
Komisja pozytywnie przyjęła porządek posiedzenia.
3.

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad.
4.

Przyjęcie informacji, sprawozdań:
4.1
z działalności Domu Dziecka w Łobzie w 2010 r.

Katarzyna Kuzon przedstawiła informację.
Komisja jednogłośnie przyjęła sprawozdanie.
5.

Zapoznanie się z kalendarzem imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych na
2011 rok.

Teresa Łań omówiła kalendarz imprez kulturalnych.

Wiesław Mały omówił kalendarz imprez sportowych.
Zdzisław Bogdanowicz powiedział, że w wielu imprezach powiat jest patronatem. Na
imprezy dawany jest duży wkład finansowy. Po zaakceptowaniu regulaminu nadawania
patronatu, środki przyznawana na dofinansowanie imprez będą mniejsze.
Ryszard Brodziński powiedział, że w większym stopniu w działania promujące powiat
chcemy włączyć pracę Wydziału Oświaty i Promocji. każdy, kto oczekuje patronatu musi
wiedzieć, jakie obowiązki się z tym wiążą.
Michał Karłowski powiedział, że intencją zarządu było, aby te imprezy miały jak największy
zasięg, aby wymuszało to na organizatorach tych imprez masowość.
Zdzisław Bogdanowicz powiedział, że kalendarz imprez sportowych zawiera tylko część
imprez. Tyle samo imprez odbywa się w ramach związku sportowego na szczeblu szkół
ponadgimnazjalnych. Bardzo dużo czasu i środków poświęcanych jest na organizację sportu
szkolnego.
Teresa Łań powiedziała, że w kalendarzu są ujęte imprezy wskazane przez gminy.
Józef Drozdowski zwrócił uwagę, aby w prasie zarówno lokalnej, jak i wojewódzkiej, było
podawanych więcej informacji o organizowanych imprezach.
6.

Zapoznanie się z analizą stanu oświaty w powiecie łobeskim w roku 2011.

Teresa Łań przedstawiła materiał.
Ryszard Brodziński powiedział, że przedłożony materiał był analizowany przez Zarząd.
Konkluzja była taka, że szkoła pracuje dobrze, a efekty są liczne. Nie ma podstaw, aby
podważać jakość kształcenia szkoły. Jednakże, Zarząd uznał, że szkoła sprawia przykre
wrażenie, że jest niedoinwestowana. Wizerunek szkoły jest ważny, w tym jej wygląd.
Członkowie Komisji Oświaty po analizie i dyskusji nad arkuszami, zaopiniowali pozytywnie
przedłożony materiał.
7.

Analiza koncepcji rozwoju kultury w powiecie.

Ryszard Brodziński powiedział, że jest to materiał przyjęty przez Zarząd. Ten materiał
w pierwszej kolejności przedstawiany jest Komisji Oświaty, następnie będzie on przedłożony
Powiatowej Radzie Kultury. Poprosił o zapoznanie się z materiałem i przedstawienie uwag.
Członkowie Komisji Oświaty omówili przedłożony materiał.
8. Wnioski i oświadczenia
Henryk Musiał zaproponował, aby w związku z beatyfikacją Jana Pawła II wystąpić do
gmin, aby zakupiły jakąś ilość flag i rozdały mieszkańcom.
Jan Zdanowicz zaproponował, aby wystosować apel do mieszkańców powiatu
o wywieszanie flag, aby stało się to nawykiem.
Poinformował, że Zarząd podjął uchwałę o utworzeniu Społecznej Rady Kultury
i o regulaminie jej działania, Rada Kultury będzie organem doradczym.
W związku z niezgłoszeniem wniosków i oświadczeń, Przewodniczący przeszedł do
kolejnego punktu porządku obrad.

9. Zamknięcie posiedzenia
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie.

Protokół sporządziła:
Agnieszka Maśnik

