
Rada Miejska 

w Zdzieszowicach

Protokół Nr 16/2016

posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

w dniu 22 marca 2016

RADA M I E J S K A
w Zdzieszowicach

wpł. 2 5 " 03* 2011

Obradom Komisji przewodniczył: KAROL KOWALSKI

I. O becni: 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:

• Ocena i analiza stanu organizacyjno- ekonomicznego placówek oświatowych
• prac związanych z utworzeniem młodzieżowej RM -  spotkanie z młodzieżą, 

przedyskutowanie statutu MRM
• ocena działalności klubów sportowych z terenu gminy Cd.
• tematy w chwili obecnej nie zgłoszone.

3. 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 komisji, 
Przewodniczący Komisji oddał głos przedstawicielom młodego pokolenia 
zamieszkującym miasto i gminę Zdzieszowice w obecności opiekuna pani Małgorzata 
Wenszka. Omawiane były tematy związane ze statutem Młodzieżowej Rady Miejskiej. 
Na prośbę młodzieży - dotyczącej warunków określających kryteria uprawniające 
młodzież do możliwości czynnego udziału w wyborach.

• W dalszej części Prezes akademii sztuk walki Tarnów Opolski Zdzieszowice przedstawił 
w sposób zwięzły a zarazem obszerny komisji działalność i osiągnięcia klubu oraz 
rozliczenie pozyskanych środków z budżetu Gminy. Komisja złożyła gratulację 
referującemu Prezesowi Klubu Pawłowi Papoń za ogromny wkład przejawiający się w 
prezentowanej postawie człowieka przekazującego wiedzę sportową i pedagogiczną przy 
wzorcowym połączeniu wychowania młodzieży.

• W kolejnym punkcie Dyrektor referatu oświatowego Pani Joanna Paciorek przedstawiła 
sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu 
terytorialnego.



• Dyrektor referatu oświatowego Pani Joanna Paciorek przybliżyła komisji możliwości 
jakie gminy posiadają odnośnie utworzenia filii szkoły muzycznej. Obszernie 
przybliżając komisji poszczególne warianty.

Podjęto następujące wnioski:

1. Komisja wnioskuje o zmiany - kryterium mówiącego o konieczności posiadania zachowania 
przynajmniej dobre na kryterium określające konieczność uzyskania od dyrektora szkoły opinii na 
podstawie i dzięki której uczeń będzie mógł kandydować w wyborach do MRM. W pozostałej wersji 
statutu MRM komisja nie wnosi uwag i przy uwzględnieniu aprobaty ze strony przedstawicieli 
okręgów wyborczych młodzieży tj. Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach i Gimnazjum 
Publicznego im. kardynała S. Wyszyńskiego akceptuje w takiej wersji statut MRM i prosi o jego 
akceptację odpowiednią ustawą.

2. Komisja nie wnosi uwag odnośnie działalności Klubu sportowego akademii sztuk walki Tarnów 
Opolski Zdzieszowice. Komisja prosi o wspieranie akademii przy pomocy posiadanych zasobów i 
czasu.

3. Komisja nie wnosi uwag odnośnie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli 
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę 
samorządu terytorialnego.

4. Komisja wnioskuje o podjęcie rozmów z gminą Leśnica i szkołą muzyczną z Leśnicy o pomoc w 
formie filii szkoły dzięki której młodzież ucząca się w szkole w Leśnicy a mieszkająca na terenach 
miasta i Gminy Zdzieszowice była by wstanie dzięki udostępnieniu chociażby sali kinowej w 
Zdzieszowicach na której panują bardzo dobre warunki akustyczne - mogły by się odbywać zajęcia 
dla tej młodzieży. Komisja wnioskuje również o włączenie do tego projektu dyrektora MGOKiRu 
Edwarda Szymainda.

Program następnego posiedzenia:

1. Przegląd obiektów rekreacyjno-sportowych na terenie miasta i gminy Zdzieszowice - Proszę o 
poinformowanie radnych iż komisja będzie wyjazdowa.

IV. Materiały do przygotowania na następne posiedzenie:

Proszę o dostarczenie radnym informacji o terminie planowanych przeglądów obiektów 
rekreacyjno-sportowych wraz z informacją o przeznaczanych kwotach na to zadanie. Proszę o 
przygotowanie dla radnych informacji mówiącej w sposób zwięzły o obiektach będących pod 
opieką gminy.

TERMIN NASTĘPNEGO POSIEDZENIA:

DATA: 26.04.2016 r.

GODZINA: 1515

Na tym protokół zakończono i podpisano. 
Protokołował:
Marek Skóra



TERMIN NASTĘPNEGO POSIEDZENIA:

DATA: 2 6  m .ZO-t&r.
GODZINA: »5  ^

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

....... .........

Protokołow ał/a


