
Rada Miejska

W Zdzieszowicach

PROTOKÓŁ NR  27/2017

POSIEDZENIA KOMISJI OŚWIATY, KULTURY I SPORTU

RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

W DNIU 17.02.2017

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:

 Omówienie projektów uchwał:
1.  W sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i 

gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2.  W sprawie ustalenia zasad kryteriów rekrutacji do publicznych 

szkół podstawowych przez gminę Zdzieszowice
3. W sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania 

rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli , oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez
gminę Zdzieszowice.

 Analiza kosztów działalności klubów sportowych
 Spotkanie z prezesami klubów sportowych
 Tematy w chwili obecnej nie zgłoszone

III. Przebieg posiedzenia:
 
Ad pkt. 2

 Po powitaniu przybyłych na posiedzenie komisji gości i  członków komisji,
głos zabrała Pani Joanna Paciorek dyrektor BA-EO, która przybliżyła 
członkom komisji  propozycje uchwał:  Ad  punkt 2 podpunkt 1,2,3- 
komisja przegłosowała projekt ustawy:

Ad. pkt 1. Jednogłośnie za 
Ad. pkt 2. Jednogłośnie  za 
Ad. pkt 3. Jednogłośnie za

 Przeprowadzono analizę kosztów działalności klubów sportowych
 Komisja spotkała się z przybyłymi na posiedzenie zaproszonymi prezesami

klubów sportowych, którzy podzielili się informacjami związanymi z 



kosztami na działalność klubową,  przedstawili swoje bolączki i sugestie na
dalszą lepszą współpracę. 

Podjęto następujące wnioski:

1. Komisja zwraca się z prośbą o zaproszenie członków komisji na spotkania z rodzicami
w poszczególnych szkołach w sprawie reformy oświaty.

2. Prośba klubu sportowego Viktoria Żyrowa w uzyskaniu pozwolenia wycinki drzew 
rosnących za trybunami . Drzewa zagrażają bezpieczeństwu kibiców.

3. Prośba LUKS Rospondek o zwolnienie z opłat za korzystanie z hali sportowej. 

Program następnego posiedzenia:

1. Informacje odnośnie możliwości utworzenia ogniska muzycznego,
2. Analiza życia kulturalnego w gminie,
3. Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie 
gminy.
4. Opiniowanie wniosków i projektów uchwał Rady Miasta Zdzieszowice, 
kierowanych pod obrady.

IV. Materiały do przygotowania na następne posiedzenie:

1. Zaprosić na komisję przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się
działalnością kulturalną w gminie Zdzieszowice,
2. Zaprosić dyrektora MGOKSiR Zdzieszowice Edwarda Szymaindę
3. Zaprosić dyrektora BAEO Zdzieszowice Joannę Paciorek

TERMIN NASTĘPNEGO POSIEDZENIA:

DATA: 27.03.2017 r.

GODZINA : 1515 

Protokołował :

Marek Skóra




