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Protokół N r^2015

Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

W dniu 16 czerwiec 2015

Obradom Komisji przewodniczył: KAROL KOWALSK

I. Obecni: wg listy obecności, stanowiącej załącznik do Protokołu
II. Program posiedzenia:

1. Otwarcie i powitanie przybyłych członków komisji oraz gości.
2. Zapoznanie zebranych z tematami do omówienia na posiedzeniu komisji tj:

a. Omówienie założenia młodzieżowej rady miejskiej.
b. plan pracy komisji na II półrocze .
c. omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w spr. 

Ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.
d. omówienie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 

uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z 
wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas 
bezpłatnego nauczania i opieki oraz warunków częściowego lub 
całkowitego zwalniania z opłat w przedszkolach prowadzonych przez 
Gminę Zdzieszowice.

e. tematy w chwili obecnej nie zgłoszone.
f. Sporządzenie i podpisanie protokołu oraz zaakceptowanie terminu i 

tematu następnego posiedzenia komisji.

III. Przebieg posiedzenia:

Ad pkt.2

Po powitaniu przybyłych na posiedzenie komisji gości i członków, 
Przewodniczący Komisji przybliżył plan spotkania komisji.
Następnie przedyskutowano i głosowano nad projektami uchwał podpunkt c. i d . . 
komisja uchwały przyjęła jednogłośnie .



Ad. pkt. b. przygotowano plan pracy na drugie półrocze 2015 r.

Ad. pkt. a. Omówienie założenia Młodzieżowej Rady Miejskiej.

Podjęto następujące wnioski:

Komisja podjęła wniosek odnośnie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej o 
rozpropagowaniu takiej możliwości w szkołach średnich Gminy . Zorganizować 
spotkanie z młodzieżą i podjąć działania dalej idące w kierunku utworzenia MRM. 
Planowany termin spotkania wrzesień 2015.

W związku z demontażem koszy do koszykówki na Osiedlu Akacjowa-Zielona a z 
kolei zgłoszeniem zapotrzebowaniem na nie przez radną Klaudie Kazik na terenie 
Krępnej. Komisja wnioskuje o zamontowanie ich na terenie miejscowości Krępna.

Program następnego posiedzenia:
IV. Materiały do przygotowania na następne posiedzenie:

TERMIN NASTĘPNEGO POSIEDZENIA:

DATA: 24.07.2015. 

GODZINA: I515

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołował

Marek Skóra



Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na I! półrocze 2015r.

Lp.
Data

posiedzenia Temat Posiedzenia

1. Lipiec 1. Stan utrzymania i funkcjonowania ścieżek rowerowych - Perspektywa ich 
rozbudowy

2. Sierpień 1. Kultura spędzania czasu wolnego przez dzieci w poszczególnych środowiskach
3. Wrzesień 1. Wizytacja i przegląd szkół Miasta i Gminy Zdzieszowice

4. Październik
1. Omówienie i analiza wyników egzaminów zewnętrznych uzyskanych przez uczniów 
w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i średnich na terenie Miasta i Gminy 
Zdzieszowice

5. Listopad 1. Koncepcja rozwoju kultury na terenie Miasta i Gminy Zdzieszowice

6. Grudzień 1. Ustalenie planu pracy komisji na 2016 r.
2. Analiza budżetu na 2016 r.

Zakres stałych działań Komisji Oświaty, Kultury i Sportu:

l.Opiniowanie wniosków i projektów uchwał Rady Miasta Zdzieszowice, kierowanych pod obrady.
2. Wykonanie zadań zleconych przez Radę.
3. Współpraca z komisjami stałymi Rady.
4. Współdziałanie z placówkami oświaty, kultury i sportu.
5. Współpraca z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi.
6. Wspieranie inicjatyw oświatowych, kulturalnych i sportowych.

Terminy spotkań komisji ustala Przewodniczący Rady Komisji Oświaty, Kultury i
Sportu

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu zawsze spotyka się zawsze o godzinie 15:15



TER M IN  NASTĘPNEG O  PO SIEDZENIA:

DATA: U .
GODZINA: IS J s -

Na tym protokół zakończono i podpisano:

1) Kowalski Karol -  Przewodniczący obrad

2) Skóra Marek -  Wiceprzewodniczący obrad

3) Grądalska Rita

4) Józefiok Zbigniew

5) Kampa Maria

6) Kazik Klaudia

7) Labisz Brygida

8) Schweda Ewa

Protokolow ał/a



Lista obecności
na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 
w dniu 16 czerwca 2015r.

Osoby zaproszone:

Imię i nazwisko Funkcja Podpis


