Protokół Nr 5/11 z posiedzenia
Komisji Oświaty,
które odbyło się w dniu 30 listopada 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
Ustalenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Informacja o stowarzyszeniach kultury fizycznej.
Zapoznanie się z projektem budżetu powiatu łobeskiego na 2012 rok.
Wypracowanie projektu planu pracy Komisji na 2012 rok.
Wnioski i oświadczenia.
Zamknięcie obrad.
Komisja pozytywnie przyjęła porządek posiedzenia.
3.

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad.
4.

Informacja o stowarzyszeniach kultury fizycznej.
Wiesław Mały przedstawił informację.
Komisja, po omówieniu informacji, zaopiniowała ją pozytywnie.
5.

Zapoznanie się z projektem budżetu powiatu łobeskiego na 2012 rok.

Ryszard Brodziński przedstawił projekt budżetu powiatu na 2012 r. w zakresie oświaty.
Helena Szulc powiedziała, że na poprzedniej Komisji dyrektor MBP w Łobzie wnioskował o
zwiększenie środków. Ze względu na środki w budżecie powiatu, ta kwota dla biblioteki
zostanie zwiększona tylko o wskaźnik inflacji. Środki na zabytki zostaną przeznaczone na
ruiny w Dobrej. Takie przeznaczenie chcemy zaproponować Radzie.
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Członkowie Komisji przedyskutowani projekt budżetu w zakresie zadań oświatowych,
promocyjnych i kulturalnych na 2012 rok.
6.

Wypracowanie projektu planu pracy Komisji na 2012 rok.

Jan Michalczyszyn zaproponował wprowadzenie do planu pracy informacji nt. przygotowań
do wypoczynku.
Jan Zdanowicz zaproponował wprowadzenie informacji nt. działalności LOT.
Komisja zaopiniowała pozytywnie plan pracy z wprowadzonymi uwagami.
7. Wnioski i oświadczenia
Jan Zdanowicz poinformował o projekcie pilotażowym utworzenia powiatowego centrum
rozwoju edukacji. Powiat Łobeski będzie brać udział w tym projekcie. Projekt kończy się w
2012 r., a od 2016 mają już takie centra funkcjonować.
Józef Drozdowski zapytał o plany partycypowania powiatu w budowie stadionu
lekkoatletycznego w Łobzie.
Ryszard Brodziński powiedział, że jest to pytanie do Burmistrz Łobza. Burmistrz zlecił
wykonanie projektu technicznego modernizacji stadionu. Na razie żadne decyzje nie zapadły
w tej sprawie.
W związku z niezgłoszeniem kolejnych wniosków i oświadczeń, Przewodniczący przeszedł
do kolejnego punktu porządku obrad.
8. Zamknięcie posiedzenia
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie.

Protokół sporządziła:
Agnieszka Maśnik
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