Protokół Nr 5/2019
posiedzenia Komisji ds. Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu
Rady Miasta Zgorzelec
odbytego w dniu 22 stycznia 2019 r.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji wg listy obecności (zał.
nr 1 do protokołu).
Przewodniczący
Komisji
otworzył
i zaproponował porządek posiedzenia.

posiedzenie,

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji ds.
Młodzieży i Sportu Nr 4/2019 z 07 stycznia 2019 r.
2. Opiniowanie projektów uchwał.
3. Sprawy różne.

powitał

Edukacji,

zebranych

Kultury,

Ad. 1.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji ds. Edukacji, Kultury, Młodzieży
i Sportu Nr 4/2019 z 07 stycznia 2019 r.
Wobec braku uwag, Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie
przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji ds. Edukacji, Kultury, Młodzieży
i Sportu Nr 4/2019 z 07 stycznia 2019 r.
4/2019 z 07 stycznia 2019 r.
Głosowanie: (za 4) – jednogłośnie, protokół zostały przyjęty.

Ad. 2.
Opiniowanie projektów uchwał.
Projekt uchwały (poz. rej. 5) w sprawie przystąpienia do Sieci „VIA REGIAWielki Szlak Kulturowy Rady Europy” (zał. nr 2 do protokołu).
Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
Głosowanie: (za 4) – jednogłośnie, projekt uchwały został przyjęty.
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Projekt uchwały (poz. rej. 27) w sprawie powołania niestałej Komisji ds.
Odznaczeń (zał. nr 3 do protokołu).
Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
Głosowanie: (za 4) – jednogłośnie, projekt uchwały został przyjęty.

Projekt uchwały (poz. rej. 28) w sprawie powołania niestałej Komisji ds.
Współpracy Zagranicznej (zał. nr 4 do protokołu).
Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
Głosowanie: (za 4) – jednogłośnie, projekt uchwały został przyjęty.

Ad.3.
Sprawy różne.
Komisja wnosi o:
1. ul. Kościuszki – prośba o wyznaczenie miejsc parkingowych po skosie,
a nie prostopadle. Będzie to bezpieczne dla kierowców i pieszych.
Części przednie samochodów w tej chwili wystają znacznie na chodnik
lub ścieżkę rowerową oraz utrudnia wyjazd na jezdnię, blokując ruch.
2. ul. Kościuszki – prośba mieszkańców o wycięcie akacji na odcinku od
skrzyżowania ul. Kościuszki z Traugutta w dół do skrzyżowania z ul.
Daszyńskiego. Akacje te nie stanowią ozdoby, zagrażają też
bezpieczeństwu.
3. zabezpieczenie terenów zielonych przy ul. Kościuszki – są rozjeżdżane
przez kierowców.
4. pod sklepem Rossmann od strony ul. Kościuszki uniemożliwić wjazd
kierowców pod ścianę sklepu. Tam nie ma parkingu. Ludzie chodząc
po chodniku czują się niebezpiecznie. Kierowcy wjeżdżając niszczą też
tereny zielone.
5. w związku z 100 rocznicą podpisania stosunków dyplomatycznych
między Polską, a Grecją Komisja wnosi o zwrócenie się do
partnerskiego miasta Naoussa z zaproszeniem władz i udziału
reprezentacyjnego zespołu folklorystycznego na XXII Festiwal Piosenki
Greckiej do Zgorzelca, który odbędzie się 12-14 lipca 2019 r.
6. wyremontowanie toalet, amfiteatru i części chodników na terenie
amfiteatru. Sprawa była wnioskowana z Budżetu Obywatelskiego i nie
przeszła. Sprawa jest pilna. Artyści gdy przyjeżdżają do nas na występy
nie mają godziwych warunków do toalety.
7. wyremontowanie boiska przy ul. Szmaragdowej – dz. Nr 113. Jest to
jedyny w okolicy teren do uprawiania sportu dla społeczności lokalnej.
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Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołował Nikolaos Rusketos
Przewodnicząca Komisji Dorota Baranowska
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