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w Zdzieszowicach Hoićzai 

podpis •

Protokół Nr 14/2016

Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

w dniu 22 stycznia 2016

Obradom Komisji przewodniczył: KAROL KOWALSKI

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:

• Omówienie założenia młodzieżowej rady miej skiej.
• Ocena realizacji wniosków złożonych przez komisję .
• Ocena sytuacji MKS Ruch Zdzieszowice
• Zapoznanie się z kalendarzem imprez sportowo rekreacyjnych na terenie 

Gminy w okresie ferii zimowych
• tematy w chwili obecnej nie zgłoszone.

3. Sporządzenie i podpisanie protokołu oraz zaakceptowanie terminu i tematu 
następnego posiedzenia komisji.

III. Przebieg posiedzenia:

Po powitaniu przybyłych na posiedzenie komisji gości i członków, 
Przewodniczący Komisji przedstawił projekt statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej 
Komisja przegłosowała projekt uchwały RM w sprawie powołania Młodzieżowej 
RM w Zdzieszowicach i nadania jej statutu. Projekt uchwały został jednogłośnie 
przyjęty. Komisja nie wniosła uwag.
Pan Józef Wilczek złożył wniosek o utworzenie rady seniorów.

Sytuację w klubie MKS Ruch Zdzieszowice przedstawił pracownik Urzędu Piotr 
Lebok. Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem MKS oraz podziałem środków 
finansowych na realizację zadań publicznych z obszaru poprawy warunków 
uprawiania sportu na terenie Gminy.
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Następnie szeroki program imprez sportowych i kulturalnych na terenie gminy w 
czasie ferii zimowych przedstawił Dyrektor MGOKSiR Edward Szymainda 
Podjęto następujące wnioski:

Program następnego posiedzenia: Analiza działalności klubów sportowych. Spotkanie 
prezesami klubów sportowych z terenu gminy.

IV. Materiały do przygotowania na następne posiedzenie:
Zaprosić prezesów klubów sportowych, oraz przedstawiciela urzędu.
Przygotować sprawozdania za rok ubiegły poszczególnych podmiotów.
Prosimy o przygotowanie materiałów odnośnie remontu przedszkola nr 2.

TERMIN NASTĘPNEGO POSIEDZENIA:

DATA: 16.02.2016.

GODZINA: 1515

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołował: Marek Skóra


