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Protokół posiedzenia  

Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

 

Nr 3/2023 w dniu 7 lutego 2023 roku 

 

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 10:00 zakończono o godz. 11:30 

 

 

W posiedzeniu udział wzięli:  
lp. imię i nazwisko  pełniona funkcja w komisji podpis 

1 2 3 4 

1. Liske Michał  Przewodniczący Komisji obecny 

2. Krystyna Urbańska  Wiceprzewodniczący Komisji  obecna 

3. Justyna Michalska  Sekretarz obecna 

4. Piotr Kaczmarek  Członek obecny 

5. Małgorzata Osłuch  Członek obecna 

6. Michał Piechocki Członek obecny 

7. Andrzej Wieczorek Członek obecny 

8. Robert Woźniak  Członek obecny 

 

 

Nieobecni członkowie Komisji:  – nie dotyczy  

 

Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli:  

1. p. Agnieszka Winiecka – dyrektor  MOS w Gołańczy 

2. p. Sylwia Polcyn – wicedyrektor MOS w Gołańczy 

 

 

 Porządek posiedzenia Komisji:  

1. Sprawy regulaminowe: 

1) Otwarcie posiedzenia komisji i przyjęcie porządku posiedzenia. 

2) Stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji. 

3. Analiza i ocena stanu bazy materialnej i realizacji zadań w MOS w Gołańczy. 

4. Wnioski, oświadczenia i wolne głosy. 

5. Zakończenie posiedzenia komisji.  

 

 

Ad. 1.1. 

Przewodniczący Komisji otworzył posiedzenie oraz przedstawił porządek posiedzenia,                     

który został przyjęty jednomyślnie. 

 

 

Ad. 1.2.  

Przewodniczący Komisji stwierdził quorum. Wszyscy członkowie byli obecni. 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

 

Ad. 2.   

Do protokołu 2/2023 z dnia 17 stycznia 2023 r. nikt z obecnych nie zgłosił poprawek.              

Wobec powyższego ww. protokół został przyjęty 7/8 głosów, w tym p. M. Piechocki  

wstrzymał się od głosu, ze względu na nieobecność usprawiedliwioną na poprzednim 

posiedzeniu komisji.  
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Ad. 3.     

Pani Agnieszka Winiecka – dyrektor MOS w Gołańczy przedstawiła dokument pn. „Analiza                 

i ocena stanu bazy materialnej i realizacji zadań w MOS w Gołańczy”. 

 

Komisja zapoznała się z nw. informacjami, które dotyczyły:  

➢ organizacji nauczania – liczba uczniów, wg typów szkół , z podziałem na oddziały  

➢ opieki wychowawczej 

➢ informacji o realizacji funkcji wychowawczej i społecznej  

➢ struktury organizacyjnej, w tym z podziałem na: 

❖ liczba pracowników pedagogicznych: liczba nauczycieli wg stopni awansu, 

liczba wychowawców, pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych,                          

w przeliczeniu na etaty  

❖ liczba pracowników niepedagogicznych: liczba pracowników administracji                           

i obsługi  

➢ informacji o realizacji planu doskonalenia zawodowego nauczycieli 

➢ bazy placówki – szkoła  

➢ bazy placówki – internat  

➢ pomocy psychologiczno – pedagogicznej  

➢ funkcjonowania biblioteki,  

➢ organizacji wypoczynku – sala fitness, hala sportowa, orlik 

➢ informacji nt. konkursów i turniejów, w których brali udział wychowankowie 

placówki  

➢ informacji o projektach (unijnych) oraz w ramach otwartych konkursów, które były                                                                           

i są realizowane przez palcówkę  

➢ planowanych zadań na przyszłe lata.  

 

Komisja dokonała wraz z dyrektorem i wicedyrektorem wizji lokalnej placówki i zapoznała 

się z bazą szkoły i bazą internatu, dokonanymi remontami.  

 

Ad. 4.     

Wnioski, oświadczenia i wolne głosy – brak.  

 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący zakończył posiedzenie 

Komisji, dziękując wszystkim za przybycie.  

 

Niniejszy protokół zawiera 2 (dwie) strony, bez załączników zaparafowany przez sekretarza 

Komisji. 

 

O następnym terminie posiedzenia Komisji członkowie Komisji zostaną powiadomienie  

osobnym pismem.   

 

 
Protokolant 

 

 

 
…………………………………..……………. 

(Justyna Michalska) 

Przewodniczący Komisji 

 

 

 
…………………………………..……………. 

(Michał Liske) 
 


