Protokół Nr 4/11 z posiedzenia
Komisji Oświaty,
które odbyło się w dniu 28 września 2011 r.
w Starostwie Powiatowym w Łobzie,
ul. Konopnickiej 41
Rozpoczęcie obrad godz. 12,00
Zakończenie obrad godz. 13,40
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.
1.1.
Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
1.2.
Ustalenie porządku obrad.
1.3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
1.4.
Informacja z realizacji zadania pełnienia funkcji biblioteki powiatowej
przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Łobzie.
1.5.
Informacja na temat sportu szkolnego.
1.6.
Zapoznanie się z projektem regulaminu przyznawania stypendiów.
1.7.
Wnioski i oświadczenia.
1.8.
Zamknięcie obrad.
Komisja pozytywnie przyjęła porządek posiedzenia.
3.

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad.
4.

Informacja z realizacji zadania pełnienia funkcji biblioteki powiatowej przez Miejską
Bibliotekę Publiczną w Łobzie.

Eugeniusz Szymaniak przedstawił informację.
Zdzisław Bogdanowicz powiedział, że mówi się o dotacji powiatowej. Jak wysoka jest ta
dotacja. Zapytał, czy likwidacja biblioteki pedagogicznej nie spowodowała utrudnień w
obsłudze czytelników, studentów, nauczycieli.
Eugeniusz Szymoniak powiedział, że dotacja na ten rok była w kwocie 25 750 zł. Poprosił,
aby myśleć nad zwiększeniem tej kwoty. W tej kwocie nie tylko utrzymujemy tą część usług,
które prowadzono przed likwidacją biblioteki pedagogicznej. Kupowane są teraz czasopisma
dla biblioteki pedagogicznej. Zasięg biblioteki pedagogicznej jest szerszy niż wcześniej,
obsługiwani są też czytelnicy spoza powiatu. Książki techniczne też są droższe. Przejęcie
biblioteki pedagogicznej skończyło się tym, ze ½ etatu została przekazana na obsługę tej

biblioteki. W porozumieniu zapisane jest, że ze środków powiatowych nie mogą być opłacane
etaty. Biblioteka otrzymała dofinansowanie na książki od ministra, ale te środki są niższe.
Jan Zdanowicz zapytał, o jakie środki powinna być zwiększona dotacja powiatowa.
Eugeniusz Szymoniak zaapelował o zwiększenie środków do realnych kosztów, tak aby
utrzymać bibliotekę powiatową i bibliotekę pedagogiczną.
Jan Zdanowicz powiedział, żeby dyrektor zwrócił się do Zarządu w tej sprawie.
Komisja pozytywnie zaopiniowała informację.
5. Informacja na temat sportu szkolnego.
Zdzisław Bogdanowicz i Wiesław Mały przedstawili informację.
Komisja pozytywnie zaopiniowała informację.
6. Zapoznanie się z projektem regulaminu przyznawania stypendiów.
Komisja zapoznała się z przedłożonym projektem regulaminu. Regulamin ma zostać jeszcze
dopracowany, przedłożony do konsultacji i sprawdzony przez radcę prawnego. Po spełnieniu
wszystkich procedur materiał zostanie przedłożony na posiedzenie Zarządu, a następnie Rady
Powiatu.
7. Wnioski i oświadczenia
Zdzisław Bogdanowicz zawnioskował o zwiększenie o minimum 60% środków na sport do
kwoty minimum 160 tys. zł.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek.
W związku z niezgłoszeniem kolejnych wniosków i oświadczeń, Przewodniczący przeszedł
do kolejnego punktu porządku obrad.
Członkowie Komisji
Michalczyszyna.
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8. Zamknięcie posiedzenia
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie.

Protokół sporządziła:
Agnieszka Maśnik

Jana

