Protokół posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Nr 8/2019 z dnia 14 maja 2019 roku
Posiedzenie odbyło się w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie.
Posiedzenie rozpoczęto o godz. 16:00 zakończono o godz. 18:10
W posiedzeniu udział wzięli:
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Nieobecni członkowie Komisji – nie dotyczy.
Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli:
1) Maciej Durecki – Dyrektor MOW w Antoniewie.
Porządek posiedzenia Komisji:
1. Sprawy regulaminowe:
1) Otwarcie posiedzenia komisji i przyjęcie porządku posiedzenia.
2) Stwierdzenie guorum.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Ocena stanu bazy materialnej i realizacja zadań statutowych Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego w Antoniewie.
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
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

byli

obecni.

Ad. 2.
Do protokołu 7/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. nikt z obecnych nie zgłosił poprawek.
Wobec powyższego ww. protokół został przyjęty i podpisany.
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Ad. 3.
Pan Maciej Durecki Dyrektor Ośrodka omówił powyższy temat i zapoznał członków
Komisji m.in. z:
 zasadami przyjmowania wychowanków do Ośrodka,
 bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka,
 realizacją zadań wychowawczych poprzez zintegrowaną działalność korekcyjną,
wychowawczą, edukacyjną i opiekuńczą,
 ogólną liczbą wychowanków z podziałem na typy poszczególnych szkół, wg stanu
na dzień 30.09.2018 r. i 31.12.2018 r.,
 strukturą zatrudnienia w Ośrodku na dzień 31.12.2018 r., z podziałem na grupy
zatrudnienia tj. pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych (administracja
i obsługa), z uwzględnieniem stanu osobowego i etatowego.
Ponadto Dyrektor Ośrodka przedstawił Komisji propozycję zadań inwestycyjnych
do realizacji w najbliższym czasie, m.in.
 chodniki wokół dziedzińca – ułożenie kostki,
 wymiana okien w sali gimnastycznej.
 remont dachu na wieżyczce budynku internatu nr 3,
 renowacja bramy wjazdowej,
 remont pomieszczeń gospodarczych przy garażu,
 remont dachu na łączniku miedzy budynkami internatu,
 wymiana oświetlenia na dziedzińcu,
 adaptacja pomieszczenia w budynku szkolnym na salę lekcyjną,
 adaptacja pomieszczeń po opuszczonym mieszkaniu na sale terapeutyczne,
 budowa boisk sportowych.
Również Komisja zapoznała się ze stanem bazy materialnej i dokonała wizji pomieszczeń
Ośrodka m.in. sal lekcyjnych, w tym sal multimedialnych, auli, świetlicy, pomieszczeń
internatu, auli, świetlicy, stołówki, hali sportowej, boisk sportowych oraz terenów
rekreacyjnych.
Ponadto Dyrektor Ośrodka poinformował Komisję o przeprowadzonej wizytacji
przez Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur. Wizytacja odbyła się w dniach 19-20.03.2019 r.
Warunki bytowe Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur ocenił jako bardzo dobre.
Dyrektor poinformował Komisję, iż wychowankowie bardzo pozytywnie ocenili relacje,
warunki i atmosferę panujące w Ośrodku.
Szczegółowe zalecenia zostaną przedstawione w raporcie powizytacyjnym.
Dyrektor zwrócił uwagę Komisji na problem, wynikający z konieczności zmian o charakterze
systemowym oraz na konieczność zatrudnienia w Ośrodku terapeuty uzależnień, ponieważ
przebywają w Ośrodku nieletni uzależnieni od środków psychoaktywnych, a pobliskie
ośrodki uzależnień nie zapewniają specjalisty dziecięcego.

Ad. 4.
Wnioski, oświadczenia i wolne głosy – brak.
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W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący zakończył posiedzenie
Komisji, dziękując wszystkim za przybycie.
Niniejszy protokół zawiera 3 strony, bez załączników zaparafowany przez sekretarza Komisji.
O następnym terminie posiedzenia Komisji członkowie Komisji zostaną powiadomienie
osobnym pismem.

Protokolant

Przewodniczący Komisji

…………………………………..…………….

…………………………………..…………….

(Justyna Michalska)

(Michał Liske)
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