Protokół Nr 6/2019
posiedzenia Komisji ds. Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu
Rady Miasta Zgorzelec
odbytego w dniu 22 lutego 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 5/2019 z 22 stycznia 2019 r.
2. Opiniowanie projektów uchwał.
3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych
przez Gminę Miejską Zgorzelec.
4. Plan Operacyjny realizacji Strategii Rozwoju Miasta Zgorzelec na 2019 r.
5. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Zgorzelec za 2018 r.
6. Informacja dotycząca organizacji wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży
oraz funkcjonowania placówek oświatowych w mieście.
7. Odpowiedź na wyciąg z protokołu Nr 5/2019 z 22.01.2019 r.
(WPRI.0012.3.2019)
8. Odpowiedź na wyciąg z protokołu Nr 5/2019 z 22.01.2019 r.
w sprawie zaproszenia władz z partnerskiego miasta Naoussa
(WPWZ.0003.1.2019.ŁR).
9. Odpowiedź na wyciąg z protokołu Nr 5/2019 z 22.01.2019 r. w sprawie
wycięcia drzew oraz zabezpieczenia pasa zieleni.
10. Sprawy różne.

Ad. 1.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji ds. Edukacji, Kultury, Młodzieży
i Sportu Nr 5/2019 z 22 stycznia 2019 r.
Wobec braku uwag, Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie
przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji ds. Edukacji, Kultury, Młodzieży
i Sportu Nr 5/2019 z 22 stycznia 2019 r.
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5/2019 z 22 stycznia 2019 r.
Głosowanie: (za 4) – jednogłośnie, protokół zostały przyjęty.

Ad. 2.
Opiniowanie projektów uchwał.
Projekt uchwały (poz. rej. 60) w sprawie udzielenia poparcia dla
uruchomienia oddziału szpitalnego radioterapii w Powiecie Zgorzeleckim (zał.
nr 2 do protokołu).
Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
Głosowanie: (za 4) – jednogłośnie, projekt uchwały został przyjęty.

Projekt uchwały (poz. rej. 35) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
żądania zwrotu części bonifikaty udzielonej przez Gminę Miejską Zgorzelec w
związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. Orzeszkowej (zał. nr 3
do protokołu).
Komisja projekt uchwały zaopiniowała negatywnie.
Głosowanie: (za 1, prz. 3, wstrz. 0) – jednogłośnie, projekt uchwały został
odrzucony.

Projekt uchwały (poz. rej. 68) w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu (zał. nr 4 do protokołu).
Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
Głosowanie: (za 4) – jednogłośnie, projekt uchwały został przyjęty.

Ad.3.
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych
przez Gminę Miejską Zgorzelec.
Komisja przyjęła do wiadomości sprawozdanie z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Zgorzelec (zał. nr 5 do
protokołu).
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Ad.4
Plan Operacyjny realizacji Strategii Rozwoju Miasta Zgorzelec na 2019 r.
Komisja przyjęła Plan Operacyjny realizacji Strategii Rozwoju Miasta
Zgorzelec na 2019 r. (zał. nr 6 do protokołu).
Głosowanie: (za 4) – jednogłośnie.

Ad.5
Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Zgorzelec za 2018 r.
Komisja przyjęła Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Zgorzelec
za 2018 r. (zał. nr 7 do protokołu).
Głosowanie: (za 4) – jednogłośnie.

Ad.6
Informacja dotycząca organizacji wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży
oraz funkcjonowania placówek oświatowych w mieście.
Komisja przyjęła informację dotyczącą organizacji wypoczynku zimowego
dzieci i młodzieży oraz funkcjonowania placówek oświatowych w mieście (zał.
nr 8 do protokołu).

Ad.7
Odpowiedź na wyciąg
(WPRI.0012.3.2019)

z

protokołu

Nr

5/2019

z

22.01.2019

r.

Komisja zapoznała się z pismem nr WPRI.0012.3.2019 (zał. nr 9 do
protokołu).
W związku z odpowiedzią na wyciąg Komisji w sprawie zmiany układu miejsc
parkingowych (z prostopadłych na ukośne) przy ul. Kościuszki zwracamy się
do Wydziału Funduszy i Rozwoju Urzędu Miasta Zgorzelec o rozpatrzenie
naszego wniosku. Wyznaczenie miejsc parkingowych po skosie, a nie
prostopadle będzie bezpieczniejsze dla kierowców i pieszych. Części przednie
samochodów w tej chwili wystają znacznie na chodnik lub ścieżkę rowerową
oraz utrudnia wyjazd na jezdnię, blokując ruch.
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Ad.8
Odpowiedź na wyciąg z protokołu Nr 5/2019 z 22.01.2019 r. w sprawie
zaproszenia władz z partnerskiego miasta Naoussa (WPWZ.0003.1.2019.ŁR).
Komisja zapoznała się z pismem w sprawie zaproszenia
partnerskiego miasta Naoussa (zał. nr 10 do protokołu).

władz

z

Ad. 9
Odpowiedź na wyciąg z protokołu Nr 5/2019 z 22.01.2019 r. w sprawie
wycięcia drzew oraz zabezpieczenia pasa zieleni.
Komisja zapoznała się z pismem w sprawie wycięcia
zabezpieczenia pasa zieleni (zał. nr 11 do protokołu).

drzew

oraz

Ad. 10
Sprawy różne.
Komisja prosi o podjęcie działań w sprawie cząstkowego remontu toalet w
Amfiteatrze w związku ze zbliżającymi się Dniami Zgorzelca i Festiwalem
Piosenki Greckiej. W tym roku Dni Zgorzelca będą imprezą wyjątkową, gdyż
zostały zaproszone gwiazdy polskiej estrady z „najwyższej półki”. Natomiast
Festiwal Piosenki Greckiej będzie pod hasłem 100-lecie stosunków
dyplomatycznych między Grecją a Polską. Tutaj również jest planowana gala
greckich i polskich artystów. Planowany jest konkurs na grecką i polską
piosenkę o Grand Prix Festiwalu. Trzeba przewidzieć, że Festiwal będzie
retransmitowany przez lokalne i ogólnopolskie telewizje.

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