Protokół Nr 22/2020
posiedzenia Komisji ds. Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu
Rady Miasta Zgorzelec
odbytego w dniu 07 maja 2020 r.
Porządek posiedzenia:
1. Lista obecności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji Nr 21/2020 z 27 marca 2020
roku.
3. Uchwała w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół
podstawowych z terenu Gminy Miejskiej Zgorzelec.
4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 156/2020 Rady Miasta Zgorzelec w sprawie
ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Zgorzelec oraz wysokości
stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w
strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobierania.
5. Informacje dotyczące przeglądu obiektów sportowych, placów zabaw i terenów
rekreacyjno-sportowych w mieście (poz. rej. 81, 1574, 86).
6. Informacja dotycząca działalności klubów sportowych w mieście za 2019 rok (poz.
rej. 79)
7. Informacja dotycząca utrzymania czystości i porządku ulic, placów, chodników,
skwerów, parków, placów zabaw, obiektów rekreacyjnych, boisk sportowych (poz.
rej. 85).
8. Sprawy różne.
Ad. 1
Lista obecności.
W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji – Dorota Baranowska, Marcin
Filozof, Nikolaos Rusketos, Mateusz Szczerbaty (potwierdzenie uczestnictwa stanowi
załącznik nr 1 do protokołu).

Ad. 2
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji Nr 21/2020 z 27 marca 2020 roku.
Protokół z poprzedniego posiedzenia Nr 21/2020 z 27 marca 2020 roku przyjęty jednogłośnie.
Głosowanie: (za 4)

Ad. 3
Uchwała w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół
podstawowych z terenu Gminy Miejskiej Zgorzelec.
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Projekt uchwały (poz. rej. 88) w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uzdolnionych
uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Miejskiej Zgorzelec (zał. nr 2 do protokołu).
Głosowanie: za 4 – jednogłośnie.
Projekt uchwały został przyjęty.

Ad. 4
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 156/2020 Rady Miasta Zgorzelec w sprawie ustalenia
strefy płatnego parkowania na terenie miasta Zgorzelec oraz wysokości stawek opłaty za
parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego
parkowania i sposobu ich pobierania.
Projekt uchwały (poz. rej. 106) w sprawie zmiany uchwały nr 156/2020 Rady Miasta
Zgorzelec w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Zgorzelec oraz
wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych
w strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobierania (zał. nr 3 do protokołu).
Głosowanie: za 4 – jednogłośnie.
Projekt uchwały został przyjęty.

Ad. 5
Informacje dotyczące przeglądu obiektów sportowych, placów zabaw i terenów rekreacyjnosportowych w mieście (poz. rej. 81, 1574, 86).
Komisja zapoznała się z ww. informacjami (zał. nr 4 do protokołu).

Ad. 6
Informacja dotycząca działalności klubów sportowych w mieście za 2019 rok (poz. rej. 79)
Komisja zapoznała się z ww. informacją (zał. nr 5 do protokołu).

Ad. 7.
Informacja dotycząca utrzymania czystości i porządku ulic, placów, chodników, skwerów,
parków, placów zabaw, obiektów rekreacyjnych, boisk sportowych (poz. rej. 85)
Komisja zapoznała się z ww. informacją (zał. nr 6 do protokołu).

Ad. 8.
Sprawy różne.
Dyskusja na temat zdalnego nauczania w placówkach oświatowych, powrotu uczniów do
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żłobków, przedszkoli, szkół w czasie pandemii.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała Przewodnicząca Komisji Dorota Baranowska
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