
1 
 

Protokół Nr 2/2019 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

z dnia 10 kwietnia  2019 r. 

 

 Dnia 10 kwietnia 2019  r. odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury  i Sportu 

w którym udział wzięli jej członkowie, przewodnicząca rady gminy, wójt gminy, dyrektorzy 

szkół, kierownik półkolonii zimowych, prezes oraz trenerzy LTP. 

Posiedzenie otworzyła przewodnicząca  komisji, która przywitała obecnych po czym 

przedstawił następujący porządek posiedzenia: 

1.Otwarcie posiedzenia. 

2. Dokonanie oceny funkcjonowania zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w gminie – 

ferie 2019. 

3. Przyjęcie informacji o wynikach egzaminów próbnych przeprowadzonych   w klasach III 

gimnazjum i VIII szkół podstawowych ( liczba uczniów w klasach, osiągnięte wyniki, 

wnioski do dalszej pracy ). 

4. Przyjęcie informacji o formach pracy z uczniami uzdolnionymi i z uczniami 

z dysfunkcjami w szkołach podstawowych i w gimnazjum. 

5.Zapoznanie się z działalnością organizacji i kół zainteresowań działających  w szkołach 

podstawowych i w gimnazjum. 

6. Przyjęcie informacji Prezesa LTP oraz trenerów o przygotowaniu do sezonu sportowego. 

7. Sprawy bieżące. 

8. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Uwag do przedstawionego porządku nie zgłoszono. 

 

Ad. 2 

 Kierownik półkolonii zimowych Pan Remigiusz Pruchnicki przedstawił harmonogram 

zimowego wypoczynku w gminie. Półkolonie zimowe trwały od 14 do 18 stycznia 2019 r.             

i zostały zorganizowane pod hasłem „Bezpieczne Ferie”. W półkoloniach wzięło udział              

66 uczestników. 5 uczniów korzystało z dofinansowania GOPS, pozostali ponosili odpłatność 

w wysokości 100 zł.  

14 stycznia – warsztaty plastyczne decoupage  w GOK-u,  

15 stycznia – wyjazd do Torunia ( pobyt w Domu Legend Toruńskich, pobyt w kinie ) 

16 stycznia – wyjazd do Łodzi ( pobyt w Manufakturze ) 
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17 stycznia – wyjazd do Torunia ( pobyt w teatrze Baj Pomorski ) 

18 stycznia – wyjazd do Włocławka ( pobyt w kompleksie basenu miejskiego, pływania i 

kręgielnia ).. 

  

Przewodnicząca rady gminy podkreśliła, że cieszy wszystkich duże zainteresowanie 

półkoloniami i zadowolenie dzieci. 

 

Ad. 3, 4 i 5 

 Dyrektor SP w Przywieczerzynie Pani Laura Andrzejczak przedstawiła; 

- osiągnięte wyniki z egzaminów próbnych Nowa Era oraz OKE wraz z wnioskami do dalszej 

pracy,  

- formy pracy z uczniami uzdolnionymi (stopniowe zwiększanie wymagań, praca 

pozalekcyjna, udział w konkursach itp.)  i z dysfunkcjami ( zajęcia rewalidacyjne, 

korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, wczesne wspomaganie rozwoju ) 

- koła zainteresowań działające w szkole ( plastyczne, j.polskiego, matematyczne, 

j.angielskiego, SKS ) 

 

Dyrektor SP w  Ustroniu  Pani Anna Płażewska przedstawiła; 

- osiągnięte wyniki z egzaminów próbnych wraz z wnioskami do dalszej pracy,  

- formy pracy z uczniami uzdolnionymi  ( udział w konkursach, zajęcia pozalekcyjne itp.)            

i z dysfunkcjami ( rewalidacja), 

- koła zainteresowań działające w szkole ( taneczne, plastyczne, anglistów ). 

 

Informacja na ww. tematy z Szkoły Podstawowej w Lubaniu zostanie przekazana w terminie 

późniejszym.  

 

Ad. 6 

 Prezes LTP Pan Łukasz Malinowski przedstawił informację na temat działalności 

klubu z wskazaniem drużyn, liczebności zawodników oraz aktualnej pozycji w lidze.  

Poinformował również o nowych przepisach związanych z przeprowadzaniem badań 

lekarskich u zawodników. Drużyna LTP to głównie zawodnicy miejscowi oraz dwóch 

zawodników z zewnątrz tj. z Włocławka i Nieszawy.  
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Pani wójt podkreśliła, iż dla utrzymania klubu  na jakiejś pozycji konieczne jest wzmocnienie 

zawodnikami z zewnątrz. 

 

Trenerzy LTP Pan Marcin Kujawa oraz Pan Marcin Zapiec zwrócili uwagę na przebieg 

treningów, w tym małą systematyczność w podejmowaniu treningów przez zawodników, 

aktywność w meczach oraz trudności w utrzymywaniu zawodników miejscowych w klubie 

czy ich pozyskiwaniu do klubu.  

 

Radny Wojciech Kaszubski zasygnalizował na konieczność stworzenia w klubie atmosfery, 

która da szansę aktywności wszystkim zawodnikom, tak by ograniczyć ich występowanie z 

klubu.  

 

Trener Marcin Kujawa zaznaczył, iż młodzież nie wyraża chęci zaangażowania się                         

w działalność klubu, ponieważ woli komputery, gry itp. Pozyskiwanie nowych zawodników 

jest bardzo trudne. Poziom, chęć do gry, zaangażowanie zawodników też odbiega od innych 

klubów. 

 

Radny Jonasz Głowacki podkreślił, iż należałoby się zastanowić nad systemem szkolenia, 

który powinien się zacząć już od najmłodszych grup. Trzeba znaleźć właściwą motywację 

zachęcającą ich do gry. W jednym klubów z zewnątrz przyjęto, iż zawodnik najlepiej grający 

w pewnym okresie czasu w formie nagrody, wyróżniania ma możliwość trenowania grupy 

dajmy na to przez tydzień.  Może to będzie jakiś pomysł by poprawić do zaangażowanie.  

Jest też możliwość załatwienia dla klubu darmowych biletów na jakieś ważne mecze. Moim 

zdaniem taki wyjazd na mecz też by był nagrodą za dobre granie. 

Niektórzy z zawodników mają pretensje, że nie dostają szansy grania. 

 

Prezes LTP zaznaczył, iż zawodnicy mają stypendia. Dostają również nagrodę do podziału za 

wygrany lub zremisowany mecz. Wyjazdy na mecze ligowe są organizowane co jakiś czas. 

Niestety wszystko to jest mało, żeby zmienić ich nastawienie i podejście do treningów i gry.  

 

Pai wójt zapytała o stan murawy. 

 

Trener Marcin Kujawa wyjaśnił, iż murawa wymaga obfitego nawadniania i piaskowania. 
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Prezes LTP dodał, iż naprawy wymaga dach nad trybunami oraz miejscami siatka ogrodzenia.  

 

Ad. 7 

 Spraw bieżących nie zgłoszono. 

Ad. 8 

Przewodnicząca  komisji podziękował a wszystkim za przybycie po czym dokonała 

zamknięcia posiedzenia. 

 

Przewodnicząca Komisji  

 Agnieszka Augustyniak 

  

Protokołowała:           

Inspektor ds. obsługi rady gminy       

Aleksandra Bednarek                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


