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PROTOKÓŁ NR 20/2017

POSIEDZENIA KOMISJI OŚWIATY, KULTURY I SPORTU 

RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH 

W DNIU 28.03.2017

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:

• Informacje o możliwości utworzenia ogniska muzycznego,
• Analiza życia kulturalnego w gminie,
• Spotkanie z członkami organizacji pozarządowych w gminie,
• Tematy w chwili obecnej nie zgłoszone.

III. Przebieg posiedzenia:

Ad pkt. 2

• Po powitaniu przybyłych na posiedzenie komisji gości i członków komisji, 
Głos zabierali przybyli na posiedzenie prezesami klubów sportowych, którzy 
podzielili się informacjami i problemami związanymi z działalnością 
działalnością klubową, przedstawili swoje bolączki i sugestie na dalszą lepszą 
współpracę

Podjęto następujące wnioski:

1. Komisja na wniosek prezesa klubu sportowego LKS Korona Krępna prosi o udostępnienie 
boiska bocznego przy stadionie miejskim w Zdzieszowicach w celach treningowych i 
rozgrywania meczy w terminach kiedy nie jest to możliwe do rozgrywania na stadionie w 
Krępnej.

2. Komisja wnioskuje o objęcie opieką techniczną boisk sportowych z terenu gminy przez 
MGOKSiR - dotyczy to płyt boiska, ponieważ MGOKSiR posiada urządzenia niezbędne do 
utrzymywania murawy a czego nie posiadają kluby sportowe. Jeśli z jakiś względó jest to 
niemożliwe komisja prosi o przedstawienie możliwości rozwiązania tego problemu.

3. Komisja prosi o przedstawienie cennika za korzystanie z obiektów sportowych przez kluby 
sportowe na terenie gminy, wraz z pokazaniem gdzie i które kluby są zwolnione z opłat.



4. Komisja prosi o wysłanie odpowiedzi na wniosek nr. 2 o przesłanie do prezesów klubów 
piłkarskich z terenu gminy Zdzieszowice.

Program następnego posiedzenia:

1. Przegląd obiektów rekreacyjno-sportowych (przygotowanie do sezonu),

IV. Materiały do przygotowania na następne posiedzenie:

1. Zaprosić dyrektora MGOKSiR Zdzieszowice Edwarda Szymainde

TERMIN NASTĘPNEGO POSIEDZENIA:

DATA: 24.04.2017 r.

GODZINA: 1515

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołował:

Marek Skóra



TERMIN NASTĘPNEGO POSIEDZENIA:

DATA: -OU.LOHf / .
GODZINA: /IS ' /  r

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


