
SPRAWOZDANIE   

z realizacji planu Komisji Oświaty, Sportu i Rekreacji 

za 2019 rok 

 

          Komisja Oświaty, Sportu i Rekreacji  Rady Miasta Wąbrzeźno w 2019 roku realizowała 

plan pracy przyjęty uchwałą Nr V/33/19 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia 

planów pracy Komisji Rady Miasta Wąbrzeźno na 2019 rok. 

    Komisja w 2019 roku pracowała w składzie: 

Marcin Lewicki                    Przewodnicząc Komisji 

Małgorzata Biewald             członek Komisji 

Sebastian Isbrandt               członek Komisji 

Eleonora Orczykowska        członek Komisji  

Anna Fabrykiewicz              członek Komisji 

Sławomir Jabłoński              członek Komisji 

Maciej Murawski                 członek Komisji 

    Członkowie Komisji Oświaty, Sportu i Rekreacji w 2019 roku odbyli sześć posiedzeń.  

   Pierwsze posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu i Rekreacji w 2019 roku odbyło się w dniu 

23 stycznia w sali nr 19 Urzędu Miasta przy ul. Wolności 18, na którym przyjęty został plan 

pracy komisji na rok 2019.  

  Drugie posiedzenie odbyło się w dniu 1 marca 2019 roku w siedzibie Miejskiej i Powiatowej 

Biblioteki Publicznej przy ul. Matejki 11b. Podczas posiedzenia członkowie Komisji 

zapoznali się z informacją klubów sportowych na temat uzyskanych osiągnięć sportowych      

w roku 2018 oraz planami na przyszłość. Wysłuchali podsumowania działalności 

Wąbrzeskiego Domu Kultury za 2018 rok oraz podsumowania działalności Miejskiej              

i Powiatowej Biblioteki Publicznej za 2018 rok. Ponadto członkowie Komisji wysłuchali 

informacji dyrektorów miejskich placówek oświatowych dotyczącej bieżących potrzeb 

remontowych. 

   Trzecie posiedzenie Komisja, Oświaty, Sportu i Rekreacji w 2019 roku odbyło się w dniu 

18 marca i mało miejsce w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Wolności 30. Podczas 

posiedzenia członkowie Komisji wysłuchali informacji na temat: 

- funkcjonowania miejskich placówek oświatowych po reformie oświaty, 

- transportu dzieci do placówek oświatowych na terenie miasta. 

Ponadto podczas posiedzenia Komisji omówiono zakres przygotowań dotyczących do 

obchodów „100. Rocznicy Powrotu Wąbrzeźna do Macierzy” przypadającej w 2020 roku.  



   Czwarte posiedzenie Komisja, Oświaty, Sportu i Rekreacji w 2019 roku odbyło się w dniu       

3 czerwca 2019 roku i mało miejsce w sali nr 19 Urzędu Miasta przy ul. Wolności 18. 

Członkowie Komisji zapoznali się z informacją dyrektorów miejskich placówek oświatowych 

dotyczącą letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 roku oraz informacją dotyczącą 

funkcjonowania placówek oświatowych po tzw. reformie oświaty. Kolejnym tematem 

posiedzenia Komisji była informacja w przedmiocie zatrudnienia nauczycieli w miejskich 

placówkach oświatowych w nowym roku szkolnym 2019/2020. 

  Piąte posiedzenie Komisja, Oświaty, Sportu i Rekreacji w 2019 roku odbyło się w dniu        

17 października 2019 roku w Sali nr 19 Urzędu Miasta przy ul. Wolności 18. Głównym 

tematem posiedzenia była kwestia analizy zasad działania, celu i zadań Młodzieżowej Rady 

Wąbrzeźna w związku z przygotowanym przez Burmistrza Wąbrzeźna projektem Statutu 

Młodzieżowej Rady Wąbrzeźna.  

Szóste posiedzenie Komisja, Oświaty, Sportu i Rekreacji w 2019 roku odbyło się w dniu         

7 listopada 2019 roku w Sali nr 19 Urzędu Miasta przy ul. Wolności 18. Podczas posiedzenia 

powołano tzw. grupę roboczą do opracowania Wieloletniego Planu Rozwoju Oświaty na 

terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno, omówiony zakres działalności oraz strategię działania 

grupy w zakresie obszaru oświaty. W dalszej części posiedzenia dokonano analizy wyników 

egzaminów gimnazjalnych za rok szkolny 2018.2019 oraz wyników egzaminów ósmoklasisty 

za rok szkolny 2018/2019. 

    Ponadto członkowie Komisji Oświaty, Sportu i Rekreacji uczestniczyli we wspólnych 

posiedzeniach wszystkich Komisji Rady Miasta Wąbrzeźno, gdzie opiniowali składane na 

obrady sesji projekty uchwał w zakresie kompetencji i przedmiotu działania Komisji.  

 


