Protokół Nr 9/2019
posiedzenia Komisji ds. Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu
Rady Miasta Zgorzelec
odbytego w dniu 17 czerwca 2019 r.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji wg listy obecności (zał.
nr 1 do protokołu).
Przewodniczący
Komisji
otworzył
i zaproponował porządek posiedzenia.

posiedzenie,

powitał

zebranych

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji ds. Edukacji, Kultury,
Młodzieży i Sportu Nr 8/2019 z 11 kwietnia 2019 r.
2. Raport o stanie miasta Zgorzelec.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgorzelec za rok 2018.
4. Dokumentacja w sprawie żądania zwrotu bonifikaty – ul. Orzeszkowej.
5. Dokumentacja ws. zwrotu bonifikaty – ul. Warszawska.
6. Informacja w sprawie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży,
prognozy funkcjonowania placówek oświatowych w roku szkolnym
2019/2020 oraz projektów organizacyjnych placówek oświatowych na rok
szkolny 2019/2020.
7. Informacja dotycząca przeglądu obiektów sportowych, placów zabaw i
terenów rekreacyjno-sportowych na terenie miasta Zgorzelec.
8. Opiniowanie projektów uchwał.
9. Sprawy różne.

Ad. 1.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji ds. Edukacji, Kultury, Młodzieży i
Sportu Nr 8/2019 z 11 kwietnia 2019 r.
Wobec braku uwag, Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie
przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji ds. Edukacji, Kultury, Młodzieży
i Sportu Nr 8/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r.
8/2019 z 11 kwietnia 2019 r.
Głosowanie: (za 4) – jednogłośnie, protokół zostały przyjęty.
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Ad. 2.
Raport o stanie miasta Zgorzelec.

Komisja zapoznała się z Raportem o stanie miasta Zgorzelec za 2018 r. (zał.
nr 2 do protokołu).

Ad.3.
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgorzelec za rok 2018.
Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta
Zgorzelec za rok 2018 (zał. nr 3 do protokołu).

Ad.4
Dokumentacja w sprawie żądania zwrotu bonifikaty – ul. Orzeszkowej.
Komisja zapoznała się z dokumentacją w sprawie żądania zwrotu bonifikaty
(zał. nr 4 do protokołu).

Ad.5
Dokumentacja ws. zwrotu bonifikaty – ul. Warszawska.
Komisja zapoznała się z prośbą o odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej
bonifikaty. Komisja przychyla się na odpowiedź Burmistrza Miasta (zał. nr 5
do protokołu).

Ad.6
Informacja w sprawie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży,
prognozy funkcjonowania placówek oświatowych w roku szkolnym
2019/2020 oraz projektów organizacyjnych placówek oświatowych na rok
szkolny 2019/2020.
Komisja zapoznała się z informacją w sprawie organizacji wypoczynku
letniego dzieci i młodzieży, prognozy funkcjonowania placówek oświatowych
w roku szkolnym 2019/2020 oraz projektów organizacyjnych placówek
oświatowych na rok szkolny 2019/2020 (zał. nr 6 do protokołu).
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Ad.7.
Informacja dotycząca przeglądu obiektów sportowych, placów zabaw i
terenów rekreacyjno-sportowych na terenie miasta Zgorzelec.
Komisja zapoznała się z informacją dotyczącą przeglądu obiektów
sportowych, placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych na terenie
miasta Zgorzelec (zał. nr 7 do protokołu).

Ad.8.
Opiniowanie projektów uchwał.
Projekt uchwały (poz. rej. 222) w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia
inicjatyw
obywatelskich,
zasad
tworzenia
komitetów
inicjatyw
uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych
oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty (zał.
nr 8 do protokołu).
Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
Głosowanie: (za 4) – jednogłośnie, projekt uchwały został przyjęty.

Projekt uchwały (poz. rej. 212) w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad
udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych na
terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec (zał. nr 9 do protokołu).
Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
Głosowanie: (za 4) – jednogłośnie, projekt uchwały został przyjęty.

Projekt uchwały (poz. rej. 211) w sprawie przyjęcia strategii rozwoju
społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej
„Strategia Rozwoju Sudety 2030” (zał. nr 10 do protokołu).

Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
Głosowanie: (za 4) – jednogłośnie, projekt uchwały został przyjęty.

Projekt uchwały (poz. rej. 224) w sprawie zmiany uchwały w sprawie
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Zgorzelec dot. realizacji
projektu pn. ”Budżet obywatelski w mieście Zgorzelec w 2020 roku” (zał. nr 11 do

protokołu).
Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
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Głosowanie: (za 4) – jednogłośnie, projekt uchwały został przyjęty.

Ad.9.
Sprawy różne.
Spraw różnych nie było.
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołował Nikolaos Rusketos
Przewodnicząca Komisji Dorota Baranowska
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