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Protokół Nr 6/2015

Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

W dniu 19 maja 2015

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

• Zapoznanie z programem imprez wakacyjnych,
• Szczegółowa analiza zbliżających się obchodów dnia dziecka w 

placówkach oświatowych gminy Zdzieszowice - organizowanego przez 
MGOKSiR i samorządów osiedlowych.

• Szczegółowa analiza nadchodzących imprez kulturowo sportowych,

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, 
Przewodniczący Komisji oddał głos Panu Piotrowi Lebok - który udzielił 
odpowiedzi na wniosek z poprzedniej komisji dotyczący zapytania o "uzupełnienie 
składu komisji konkursowej o swojego przedstawiciela". Po wyjaśnieniu i analizie 
komisja przyjęła do wiadomości iż nie ma możliwości uzupełnienia składu komisji 
konkursowej o osobę z komisji oświaty kultury i sportu.

Następnie Parj EJu^-sJ S^^j^rzedstawił do analizy przez komisję projekt 
uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach. Komisja nie wnosi żadnych 
uwag.
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Następnie głos zabrał Dyrektor Ośrodka Kultury p. Edward Szymainda. 
Przedstawił zebranym kalendarz wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych 
organizowanych przez Ośrodek Kultury w roku 2015. W pierwszej kolejności 
omówił program obchodu dnia dziecka, który odbędzie się jeśli pogoda na to 
pozwoli na terenie basenu miejskiego w Zdzieszowicach. Informując przy tym iż 
impreza odbędzie się 6 czerwca, zgłaszając przy tym brak znaków na mieście 
informujących o lokalizacji ważniejszych obiektów kulturalnych i sportowych. W 
dalszej kolejności przybliżane były plany obchodów dnia dziecka przez 
poszczególne samorządy. W dalszej części p. Rita Grądalska przedstawiła plan 
zbliżającego się VI Wojewódzkiego Konkursu Wypieku Kołocza Śląskiego w 
Rozwady mającego odbyć się 30.05.2015 r. o godzinie 15:00. Dodatkowo 
przedstawiając program festynu w Rozwadzy.

IV. Podjęto następujące wnioski:

• Komisja wnioskuje o wprowadzenie znaków informacyjno kierunkowych do 
ważniejszych instytucji, ośrodków, budynków gminnych na terenie miasta.

• Komisja nie wnosi żadnych uwag do kalendarza i planu imprez kulturalno 
sportowych mających odbywać się na terenie miasta i gminy Zdzieszowice.

• Odnośnie odpowiedzi na wniosek komisji Nr 5/2015 udzielonego przed p. 
Edwarda Szymainde odnośnie braku możliwości włączenia opieki 
technicznej boisk sportowych z uwzględnieniem opłat za energię elektryczną 
prosimy o przedstawienie komisji mówiących o tym przepisów prawnych.

Program następnego posiedzenia:

Omówienie założenia młodzieżowej rady miejskiej, plan pracy komisji na II półrocze+ 
tematy w chwili obecnej nie zgłoszone.

V. Materiały do przygotowania na następne posiedzenie:

TERMIN NASTĘPNEGO POSIEDZENIA:

DATA: 16.06.2015. 

GODZINA: 1515

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołował

Marek Skóra



TERMIN NASTĘPNEGO POSIEDZENIA:

DATA:

GODZINA:

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



Lista obecności
na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 
w dniu 19 maja 2015r.

Osoby zaproszone:

Imię i nazwisko
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