Sprawozdanie z działalności
Komisji Finansów i Oświaty
w roku 2017

Komisja Finansów i Oświaty w roku 2017 odbyła 4 posiedzenia oraz 4 spotkania wspólnie
z Komisją Rolnictwa i Infrastruktury. Plan pracy przyjęty uchwałą Rady Gminy w dniu 2 lutego
2017 r. nie został zrealizowany w punktach dotyczących:
˗

informacji na temat działalności kulturalno-sportowej na terenie gminy Kiszkowo w 2017 r.,

˗

informacja na temat działalności Biblioteki Publicznej Gminy Kiszkowo w 2017 roku.

W posiedzeniach Komisji z głosem doradczym uczestniczyli dyrektorzy szkół.
Komisja w trakcie roku zapoznała się z informacją z realizacji programu Rodzina 500+,
w szczególności ze sposobem organizacji przyjmowania wniosków, zmianami kadrowymi, formami
składania wniosków, przygotowaniem zabezpieczenia informatycznego oraz kosztami obsługi.
Komisja dyskutowała na temat zmian w strukturze szkół w kontekście planowanej wówczas
reformy oświaty oraz zapoznała się z zagrożeniami i oceną bezpieczeństwa w szkołach. Według
dyrektorów szkół placówki na terenie gminy są bezpieczne. W szkołach realizowane są programy
profilaktyczne dla uczniów, a także organizowane są szkolenia dla nauczycieli i uczniów mające
na celu zwiększenie świadomości o występujących zagrożeniach oraz uczące jak skutecznie z nimi
walczyć. Wszyscy dyrektorzy zwrócili uwagę na coraz większy problem cyberprzemocy wśród
dzieci i młodzieży.
Ponadto Komisja zapoznała się z posiadaną bazą dydaktyczną szkół i przedszkoli oraz z potrzebami
zgłaszanym przez dyrektorów szkół. Z przedstawionej informacji wynika, że w placówkach baza
dydaktyczna jest dobra, konieczne są jednak remonty pomieszczeń takich jak kuchnia w Szkole
Podstawowej w Kiszkowie czy łazienka w Szkole Podstawowej w Sławnie. Szkoły zgłaszały
również zapotrzebowanie na książki do bibliotek oraz pomoce naukowe dla klas VII i VIII.
Komisja zapoznała się z wykorzystaniem środków z funduszu sołeckiego w 2016 r.; dokonała
podsumowania roku szkolnego oraz wysłuchała informację na temat organizacji, przebiegu
i finansowania wypoczynku letniego dla dzieci, które było zorganizowane:
◦ w formie obozu sportowo-turystycznego w Świetej k/Złotowa dla uczniów gimnazjum;
◦ w formie wyjazdu do Kołobrzegu dla uczniów szkół podstawowych klas IV – VI;
◦ w formie półkolonii w miejscu zamieszkania dla uczniów szkół podstawowych klas I – III,
Wypoczynek po raz kolejny okazał się dużym sukcesem. Z wypoczynku skorzystało łącznie 223
uczniów.
Komisja zapoznała się ze zmianami kadrowymi wprowadzonymi w szkołach od 1 września 2017 r.
oraz z przygotowaniem placówek do rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018 według nowych zasad
wprowadzonych w związku z reforma oświaty.
Komisja odbyła również 4 posiedzenia wspólnie z Komisją Rolnictwa i Infrastruktury podczas
których poruszono następujące zagadnienia:
 dyskutowano na temat projektu sieci szkół na terenie gminy Kiszkowo,
 opiniowano zmiany w budżecie gminy na 2017 r.,
 opiniowano projekty uchwał,

 opiniowano zmiany stawek opłaty za zagospodarowanie odpadów,
 opiniowano stawki podatkowe na 2018 r.,
 opiniowano projekt budżetu gminy na 2018 r. i projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kiszkowo na lata 2018-2021.
Przewodniczący Komisji
Jan Herkowiak
Kiszkowo, dnia 16 stycznia 2018 r.

