Protokół Nr 7/2019
posiedzenia Komisji ds. Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu
Rady Miasta Zgorzelec
odbytego w dniu 25 marca 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 6/2019 z 22 lutego 2019 r.
2. Opiniowanie projektów uchwał.
3. Informacja
dotycząca
organizacji
ferii
zimowych
w
mieście
(WES.0011.2.2019).
4. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu.
5. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu.
6. Sprawozdanie z działalności Muzeum Łużyckiego w Zgorzelcu.
7. Odpowiedź na wyciąg z protokołu Nr 6/2019 z 22.02.2019 r.
(WFR.041.3.2018).
8. Odpowiedź na wyciąg z protokołu Nr 6/2019 z 22.02.2019 r.
w sprawie cząstkowego remontu toalet w Amfiteatrze (WPRI.0012.5.2019).
9. Raport z przeprowadzonego badania pn. ”Problemy związane z piciem
alkoholu, używaniem narkotyków i przemocą rówieśniczą w szkole na
terenie miasta Zgorzelec”.
10. Sprawy różne.

Ad. 1.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji ds. Edukacji, Kultury, Młodzieży i
Sportu Nr 6/2019 z 22 lutego 2019 r.
Wobec braku uwag, Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie
przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji ds. Edukacji, Kultury, Młodzieży
i Sportu Nr 6/2019 z 22 lutego 2019 r.
6/2019 z 22 lutego 2019 r.
Głosowanie: (za 4) – jednogłośnie, protokół zostały przyjęty.
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Ad. 2.
Opiniowanie projektów uchwał.
Projekt uchwały (poz. rej. 96) w sprawie planu dofinansowania forum
doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2019 (zał. nr 2 do protokołu).
Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
Głosowanie: (za 4) – jednogłośnie, projekt uchwały został przyjęty.

Projekt uchwały (poz. rej. 97) w sprawie sieci publicznych ośmioletnich
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Zgorzelec oraz
określenia granic obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Miejską Zgorzelec (zał. nr 3 do protokołu).
Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
Głosowanie: (za 4) – jednogłośnie, projekt uchwały został przyjęty.

Projekt uchwały (poz. rej. 112) w sprawie ustanowienia stypendiów
sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej
i wyniki sportowe oraz określenia zasad i trybu ich przyznawania
i pozbawiania oraz rodzaje i wysokości nagród (zał. nr 4 do protokołu).
Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
Głosowanie: (za 4) – jednogłośnie, projekt uchwały został przyjęty.

Ad.3.
Informacja
dotycząca
(WES.0011.2.2019).

organizacji

ferii

zimowych

w

mieście

Komisja zapoznała się z informacją dotyczącą organizacji ferii zimowych
w mieście (WES.0011.2.2019) (zał. nr 5 do protokołu).

Ad.4
Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu.
Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Zgorzelcu (zał. nr 6 do protokołu).
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Ad.5
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu.
Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Miejskiego Domu
Kultury w Zgorzelcu (zał. nr 7 do protokołu).

Ad.6
Sprawozdanie z działalności Muzeum Łużyckiego w Zgorzelcu.
Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Muzeum Łużyckiego
w Zgorzelcu (zał. nr 8 do protokołu).

Ad.7
Odpowiedź na wyciąg
(WFR.041.3.2018).

z

protokołu

Nr

6/2019

z

22.02.2019

r.

Komisja zapoznała się z pismem nr WFR.041.3.2018 w sprawie zmiany
układu miejsc parkingowych przy ul. Kościuszki (zał. nr 9 do protokołu).

Ad.8
Odpowiedź na wyciąg z protokołu Nr 6/2019 z 22.02.2019 r. w sprawie
cząstkowego remontu toalet w Amfiteatrze (WPRI.0012.5.2019).
Komisja zapoznała się z pismem nr WPRI.0012.5.2019 w sprawie
cząstkowego remontu toalet w Amfiteatrze (zał. nr 10 do protokołu).

Ad. 9
Raport z przeprowadzonego badania pn. ”Problemy związane z piciem
alkoholu, używaniem narkotyków i przemocą rówieśniczą w szkole na terenie
miasta Zgorzelec”
Komisja zapoznała się z raportem z przeprowadzonego badania pn.
”Problemy związane z piciem alkoholu, używaniem narkotyków i przemocą
rówieśniczą w szkole na terenie miasta Zgorzelec” (zał. nr 11 do protokołu).
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Ad. 10
Sprawy różne.
Komisja zwraca się z prośbą o:
- przygotowanie informacji na temat dofinansowania doskonalenia
zawodowego nauczycieli w 2018 r. - Liczba osób, które skorzystały
z dofinansowania.
- rodzaj podniesionych kwalifikacji

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołował Nikolaos Rusketos
Przewodnicząca Komisji Dorota Baranowska
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