
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

KOMISJI EDUKACJI, KULTURY I SPORTU 

RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE 

ZA 2017 ROK

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Staszowie w 2017 roku pracowała 

w następującym składzie osobowym:

1. Jacek Piwowarski - Przewodniczący

2. Ewa Markiewicz

3. Anna Karasińska

4. Dominik Rożek

5. Dariusz Kubalski

6. Gabriela Urbańska 

7. Tomasz Otrębski

8. Beata Gajek - Dyl

Zgodnie z Uchwałą Nr III/7/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie

powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Staszowie, ustalenia zakresów ich działania i składów

osobowych do właściwości Komisji Edukacji, Kultury i Sportu należy:

a) współpraca z organizacjami państwowymi i pozarządowymi;

b) edukacja publiczna; 

c) kultura, w tym biblioteki gminne i inne instytucje kultury oraz ochrona zabytków i opieka

nad zabytkami;

d) kultura fizyczna i turystyka, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe.

W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła posiedzenia związane z rozpatrzeniem sprawozdania

finansowego,  sprawozdania  z  wykonania  budżetu  Miasta  i  Gminy  Staszów  za  2016  rok  wraz

z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o tym sprawozdaniu oraz informacja o stanie

mienia komunalnego. Ponadto analizowała i rozpatrzyła projekt budżetu Miasta i Gminy Staszów

na 2018 rok i uchwały w sprawie:

-  dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,

-  określenia  kryteriów  rekrutacji  do  publicznych  szkół  podstawowych,  dla  których  organem

prowadzącym  jest  Gmina  Staszów,  określenia  liczby  punktów  za  każde  z  tych  kryteriów  

i  dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

- ustalenia kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli  

i  oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest



Gmina Staszów, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych

do ich potwierdzenia,

-  dostosowania  sieci  szkół  podstawowych  i  gimnazjów  do  nowego  ustroju  szkolnego,

wprowadzonego  ustawą  –  Prawo  Oświatowe,  na  okres  od  dnia  1  września  2017  r.  do  dnia

31  sierpnia  2019  r.  Komisja  odbyła  posiedzenie  wyjazdowe,  na  którym dokonała  oceny stanu

przygotowania placówek oświatowych i przedszkoli z terenu Miasta i Gminy Staszów do nowego

roku  szkolnego  2017/2018.  Zapoznała  się  z  działalnością  Szkoły  Muzycznej  im.  Stanisława

Moniuszki  w  Staszowie  i  zajęć  muzycznych  ,,Music  Park  6”  w  Staszowie.  Ponadto  Komisja

Edukacji, Kultury i Sportu brała udział w 15 posiedzenia połączonych Komisji, podczas których

przedstawiano  m.in.  sytuację  Spółek  gminnych  i  jednostek  organizacyjnych:  Przedsiębiorstwa

Komunikacji  Samochodowej  Sp.  z.o.o.,  Staszowskiego Centrum Przedsiębiorczości  Sp.  z  o.  o.,

Centrum  Integracji  Społecznej  w  Staszowie  oraz  opiniowano  projekty  uchwał  na  sesję  Rady

Miejskiej w Staszowie.

Przewodniczący

      Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

               ( - ) Jacek Piwowarski


