Protokół Nr 1/11
z odbytego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Cielądz
w dniu 02 lutego 2011 roku.

Obecni na posiedzeniu wg załączonej listy obecności.
Ponadto udział w posiedzeniu wzięli:
1. Paweł Królak

- Wójt Gminy

2. Wiesława Libera

- Skarbnik Gminy

3. Janina Ciesielska

- Sekretarz Gminy

4. Małgorzata Lusa

- Prezes ZNP

5. Małgorzata Stolarek

- Dyrektor SP w Cielądzu

6. Teresa Łucka

-Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Cielądzu

7. Lucjan Stolarek

- Przewodniczący Komisji ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji – Robert Kupis, powitał
wszystkich i przedstawił porządek posiedzenia:
1. Opracowanie planu pracy Komisji na 2011 rok.
2. Omówienie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2011.
3. Sprawy różne.
Punkt 1.
Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany plan pracy na 2011 rok. Poinformował, że
proponuje na marzec spotkanie w sprawie ustalenia kalendarza imprez sportowych.
W dyskusji głos zabrali:
− Przewodniczący Komisji – jak do tej pory główną sprawą jest działalność sportowa,
gramy głównie w piłkę i nic innego się nie dzieje. W innych miejscowościach
organizowane są np. biegi niepodległości a u nas nic.
− Wójt Gminy – rozmawiałem już z p. Mariuszem Trautem w tej sprawie, zgłosił się do
mnie z propozycją organizacji np. biegów przełajowych, myśleliśmy o pierwszym
dniu wiosny albo podczas pikniku.
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− Przewodniczący Komisji – powinniśmy w jakiś sposób rozpropagować nasz park, jako
miejsce na spotkania rodzinne czy imprezy zakładów pracy, miejsce jest świetne a
wykorzystywane raptem raz w roku na piknik.
− Skarbnik Gminy – pieniędzy nie przybędzie i trzeba jakoś racjonalnie dzielić to co
mamy, dlatego piknik jest raz w roku, na więcej nas nie stać, na ten na promocję jest
15 tys. zł.
− Przewodniczący Komisji Robert Kupis – uważam, że trzeba coś zorganizować.
− Skarbnik Gminy – jeżeli to ma być pod patronatem gminy to musi być pełna
odpowiedzialność, trzeba to zalegalizować, sprawy bezpieczeństwa, policja,
ubezpieczenie itd. Musi być ktoś odpowiedzialny.
− Przewodniczący Komisji – w każdym razie w marcu możemy zrobić komisję i
porozmawiać z panem Trautem, który organizował już różne takie imprezy.
Do proponowanego planu pracy członkowie komisji nie wnieśli uwag i plan został przyjęty
jednogłośnie. Plan pracy komisji stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 2.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011
przedstawił Przewodniczący Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Lucjan
Stolarek.

W dyskusji głos zabrali:
− Przewodniczący Komisji Robert Kupis – czy jest możliwość zakupu w ramach
profilaktyki stołów do tenisa stołowego.
− Przewodniczący Komisji ds. Rozwiązywania problemów Alkoholowych Lucjan
Stolarek – jest taka możliwość, środki, jakimi dysponujemy pochodzą z opłat
koncesyjnych, rocznie jest to ok. 35 tys. zł. Przeznaczamy je na różne cele, na kolonie
dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, dofinansowujemy szkoły,
Cymbarkę, kluby sportowe. To jest kwestia podziału tych środków, kwestia wyboru
na co je przeznaczyć.

2

− Przewodniczący Komisji Robert Kupis – stół do tenisa kosztuje ok. 400 zł,
pomieszczenie wieś zorganizuje bo są remizy i inne budynki na wsiach, ludzie i
dzieciaki na wsiach miałyby zajęcie i możliwość nauki.
− Lucjan Stolarek – nie widzę takiego problemu, powiedzmy pięć stołów po 500 zł tj.
dwa tysiące złotych nie jest jakąś astronomiczną kwotą, której nie moglibyśmy
przeznaczyć na taki cel.
− Dyrektor SP Małgorzata Stolarek – za stół trzeba liczyć 700-800 zł bo te najtańsze
rozlecą się po miesiącu.
− Skarbnik Gminy – lepszy stół to koszt ok. 700 zł, kupowaliśmy dwa stoły do
Komorowa.
− Lucjan Stolarek – Rada Sołecka może wystąpić do nas z wnioskiem a po zakupie stoły
zostaną przekazane.

Punkt 3.
W sprawach różnych głos zabrali:
− Dyrektor SP w Cielądzu Małgorzata Stolarek – dziękuję za zaproszenie na komisję.
Znanym wszystkim problemem jest stan budynku nauczania zintegrowanego, w
związku z powyższym zapraszam członków komisji po komisji do szkoły celem
zweryfikowania stanu budynku. Należy to zobaczyć, omówić i zacząć myśleć o
budowie. Jeśli chodzi o bieżące problemy to jak zawsze jest mało środków na pomoce
dydaktyczne, budynek był remontowany, ale znów wymaga napraw, niezbędne do
wymiany są drzwi.
− Dyrektor Gimnazjum Teresa Łucka – jest jeszcze sprawa rysy na Sali gimnastycznej,
pogłębia się ona na ścianie, która była dobudowana, na łączeniu, również parkiet jest
starty, jeszcze rok wytrzyma, ale za rok trzeba będzie go odnowić. Według przepisów,
które wejdą w życie od września 2012 roku w sali komputerowej ma być jeden uczeń
przy jednym komputerze. W klasie przy 24 uczniach dzielimy uczniów na grupy, ale
trzeba dokupić 2-3 komputery. Chciałabym również aby zorganizować w tym roku
coś takiego jak jakąś jakieś stypendium czy nagrodę dla najlepszego ucznia i
najlepszego sportowca. Taka nagroda motywowałaby uczniów do nauki.
− Sekretarz Gminy Janina Ciesielska – to musi być opracowany regulamin we
wszystkich szkołach i to na pewno kwalifikowałaby się większa liczba uczniów, na
pewno nie skończy się to na jednym uczniu.
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− Skarbnik Gminy Wiesława Libera – nie wiem czy można według przepisów zrobić coś
takiego w formie jednorazowej – finansowej.
− Radny Krzysztof Żatkiewicz – to można rzeczowe.
− Skarbnik Gminy – nagrody rzeczowe już są kupowane.
− Sekretarz Gminy – trzeba byłoby opracować jakiś skromny regulamin i zabezpieczyć
środki w budżecie.
− Radny Krzysztof Żatkiewicz – to było raptem trzech uczniów, po jednym z każdej
szkoły.
− Dyrektor SP w Cielądzu – niekoniecznie bo może być kilku uczniów o tej samej
średniej.
−

Skarbnik Gminy – nagrody rzeczowe tak, ale nie finansowe bo to jest dawanie
pieniędzy wprost a tak nie można, to jest niedozwolone.

− Sekretarz Gminy – a jeśli ma to być stypendium to nie da się zrobić tak żeby był
pojedynczy uczeń, stypendium na pewno obejmie większy krąg uczniów.

Następnie członkowie komisji udali się do Szkoły Podstawowej celem zweryfikowania stanu
technicznego budynku. W trakcie wizyty dokonano oględzin budynku "małej szkoły".
Komisja stwierdziła zły stan techniczny budynku a w szczególności:
- wypaczone , nieszczelne okna,
- podpory stropu w obawie przed załamaniem pod ciężarem śniegu,
- fatalny stan drzwi zewnętrznych oraz wewnętrznych,
- pęknięcia na sufitach,
- zły stan sanitariatów (psujące się przy podłodze ściany zamaskowane płytami pilśniowymi),
- zły stan instalacji wod-kan oraz wentylacyjnej.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Komisji Oświaty,
Kultury, Sportu i Zdrowia

Protokołowała:
mgr Olga Kmita.

Robert Kupis
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