Protokół posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Nr 13/2019 w dniu 10 września 2019 roku
Posiedzenie rozpoczęto o godz. 16:15 zakończono o godz. 18:00
W posiedzeniu udział wzięli:
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Liske Michał
Krystyna Urbańska
Justyna Michalska
Piotr Kaczmarek
Małgorzata Osłuch
Michał Piechocki
Andrzej Wieczorek
Robert Woźniak
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Nieobecni członkowie Komisji – nie dotyczy.
Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli:
1. p. Justyna Bartol – Baszczyńska – Dyrektor MOS w Gołańczy.
2. p. Agnieszka Winiecka – Wicedyrektor MOS w Gołańczy.
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. Analiza i ocena stanu bazy materialnej 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 komisji byli obecni.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad. 2.
Do protokołu 10/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. nikt z obecnych nie zgłosił poprawek.
Wobec powyższego ww. protokół został przyjęty i podpisany.

str. 1

Ad. 3.
Pani Justyna Bartol – Baszczyńska Dyrektor MOS w Gołańczy omówiła powyższy temat
i zapoznała członków Komisji m.in. z:
 bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka,
 bazą Ośrodka,
 strukturą organizacyjną Ośrodka,
 liczbą oddziałów i uczniów Ośrodka wg stanu na 1 września 2019 r.,
 strukturą zatrudnienia w Ośrodku, z podziałem na grupy zatrudnienia tj. pracowników
pedagogicznych i niepedagogicznych (administracja i obsługa), z uwzględnieniem
stanu osobowego i etatowego,
 organizacją pomieszczeń socjalnych na każdym piętrze Ośrodka, stołówki, auli,
biblioteki oraz halą sportową,
 wyposażeniem Ośrodka, w tym w sprzęt multimedialny.
Pani Dyrektor przedstawiła członkom Komisji informację nt. organizacji roku szkolnego
2019/2020 oraz koncepcję rozwoju Ośrodka wraz z planowanymi remontami i inwestycjami
w najbliższym czasie.
Ponadto Komisja dokonała wizji lokalnej pokoi wychowanków, izb lekcyjnych, biblioteki,
auli, stołówki, terenów zielonych Ośrodka oraz pomieszczeń warsztatowych
przeznaczonych do planowanego remontu.
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 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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