
Rada Miejska 
W Zdzieszowicach

PROTOKÓŁ NR 37/2018

POSIEDZENIA KOMISJI OŚWIATY, KULTURY I SPORTU

RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

W DNIU 23.03.2018 r

Obradom komisji przewodniczył: KAROL KOWALSKI

I. Obecni wg. listy obecności, stanowiącej załącznik do protokołu

II. Program posiedzenia:

1. Otwarcie i powitanie przybyłych gości i członków komisji.

2. Zapoznanie zebranych z tematami do omówienia na posiedzeniu komisji tj:

• Analiza działalności MGOKSiR

• Sprawy bieżące:

1. Analiza projektu uchwały w sprawie wysokości opłat za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie 

przekraczającym czas bezpłatnego nauczania i opieki oraz 

warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat 

w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych 

przez gminę Zdzieszowice.

2. Analiza projektu uchwały w sprawie zasad udzielania w tym 

rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko 

kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli 

obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych 

przez Gminę Zdzieszowice.

3. Korekta projektu uchwały w sprawie zasad udzielenia w tym 

rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć niektórych nauczycielu, obowiązujących 

w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę 

Zdzieszowice.



• Tematy w chwili obecnej nie zgłoszone

III. Przebieg posiedzenia:

Ad pkt. 2

• Po powitaniu przybyłych na posiedzenie komisji gości i członków komisji, 

Komisja przeanalizowała działalności MGOKSiR. Przybyły na 

posiedzenie komisji przedstawiciel MGOKSiR-u Paweł Gołdyn 

przedstawił raport z działalności od strony sportu i rekreacji, a Pani Lidia 

My czka od strony kultury.

• Komisja zapoznała się z przedstawionymi projektami uchwał 

przygotowanymi na najbliższą sesję, które omówiła Dyrektor Biura A-E 

Oświaty Pani Joanna Paciorek.

Projekty uchwał zostały przyjęte jednogłośnie.

Podjęto następujące wnioski:

1. Opracować wizję przyszłości dla sportu i obiektów sportowych w gminie 

w porozumieniu MGOKSiR a klubami i użytkownikami obiektów sportowych 

w połączeniu z obiektami szkolnymi.

2. W związku z brakiem lokalowym dla działalności kulturalnej MGOKSiR-u 

przeanalizować możliwość wykorzystania lokalowego w szkołach .

3. Zwrócić się do administratora oświetlenia ulicznego w obrębie budynku MGOKSiR 

jakim jest Arcelor Mittal Oddział Zdzieszowice w celu uruchomienia ww. punktów 

świetlnych dla zapewnienia bezpieczeństwa uczęszczających na zajęcia osób.

4. Przeanalizować zatrudnienie mobilnego animatora osób starszych dla zorganizowania 

spotkań w środowisku wiejskim .

5. Ze względu na brak odpowiedzi w sprawie ogniska muzycznego prosimy 

o przeanalizowanie możliwości wyasygnowania środków na działalność ogniska.

6. Zorganizować spotkanie z zainteresowanymi rodzicami w ramach organizacji ogniska 

muzycznego.

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołował:
Marek Skóra



TERMIN NASTĘPNEGO POSIEDZENIA:

DATA:

GODZINA:

Na tym protokół zakończono i podpisano:

1) Kowalski Karol -  Przewodniczący komisji

2) Skóra Marek -  Wiceprzewodniczący komisji

3) Grądalska Rita

4) Józefiok Zbigniew

5) Kampa Maria

6) Kazik Klaudia

7) Labisz Brygida

8) Schweda Ewa

Protokołował/a


