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posiedzenia Komisji oświaty i Kultury Fizycznej RMZ
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W dniu 18 czeľwca 2OI5 r. po obradach Sesji Rady MiastaŻyratdowa w sali żyrardowskiej
Resuľsy odbyło się posiedzenie Komisji oświatyi Kultury Fizycznej Rady Miasta
Żyrardowa. W zebraniu udzĺałwzięli członkowie komisji, Zastępca Prezydenta Miasta
Żyratdowa Dariusz Kaczanowski Naczelnik Wydziału oświaty i Kultury Fizycznej Pani
'
Baľbara Cieplak, Pan Ryszaľd Adamiak Prezes Spółki z o.o
''Aqua''.
Lista obecnościstanowi załączniknľ 1 do protokołu.
Przebieg spotkania został zaľejestrowany na nośniku elektrycznym.
Porządek posiedzenia:
Spľawy orgarizacyjĺe:
b) otwarcieposiedzenia
c) stwierdzenie prawomocności posiedzenia

l.

Infoľmacja.

.
.

Ptzygotowanie obiektów sportowych i wypoczynkowych do miejskiej akcji letniej
Infoľmacjanatemat stanu pľzygotowań Miasta do akcji letniej.

Sprawy rőżne ĺ wolne wnioskĺ.
Pismo / wniosek Środowiska uczniowskiego i siatkarskiego - o nadanie tytułu
,'Honorowe go obywatela Miasta Ży r aľ dow a'' dla wychowawców;
Ryszarda Tkacza, Romana Bieleckiego i Jana Jackowskiego.
. Zam|<nięcie obrad.

Posiedzenie Komisji otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Komisji oświatyi Kultury
Fizycznej RMZ ľadna Beata Marzęda-Przybysz.. Powitała uczestników spotkania i
przedstawiła zapt o szonych go ści.

Informacja na temat stanu pľzygotowań Miasta do akcji letniej.
Naczelnik Wydziału oświaty ĺ Kultury Panĺ Barbaľa Cieplak poinformowała, iż plan
wypoczynku letniego będzie pľrygotowany na dzień 23 czerwca 2015 ľ. z uwagi na fakt,
że w termĺnie do 22 czenł,ca br., wsrystkie ĺnstytucje i oľganizacje pozarządowe złożąswoje pľoporycje. Po prrygotowaniu zestawienĺa zbĺorowego, informacja o
wypoczynku letnim dzieci ĺ młodzieĘ oľganizowanym przez ĺnstytucje i oľganÍzacje
takie jak: Szkolny Klub Kĺaj oznawczo-Turystyczny PTTK' Szkolne Koło Polskiego
Towarzystwa Schľonisk Młodzieżowych, Szkolne Koło Ligi Moľskiej i Rzecznej, Klub
Tenisowy Matchpoint Żyrarđőw,Centrum Kultuľy W Żyrardowie, ''AQUA'' Żyraĺdőw
Spółka z o.o , Żyraľdowski Klub Sportowy Thien Long, Akademia Piłkaľska Żytatdőw,
TPD odđziałPowiatowy w Żyrardowie, Hufcem , Hufiec ZHP im. Młodego Lasu'
Uczniowski Klub Sportowy ,,Trőjka" Żytarđőw,Liceum ogólnokształcącego im. S.
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Żeromskiego, ośrodek Sportu i Rekĺeacji, Klub Kultury Fizycznej ,,KOLIBER'''
Młodzieżowy Dom Kultuľy, oľatoľium Św. Jana Bosko w Żyrardowie, Miejski ogľód
Jordanowski, Stowarzyszenie Równych Szans,, Stowaľzyszenie',Świetlik'', ognisko
Towaľzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej,,SoKÓŁ'' w Żyrardowie. działające na terenie
Miasta Żytardowa w okĺesie wakacji roku szkolnego 201412015 zostanie przekazana do
Biura Rady.
Następnie Pani Naczelnik Wydziału oświaty i Kultuľy Fizycznej przedstawiła wstępny
pľojekt organizacji gminnych placówek oświatowychna ľok 201512016. ostateczna
organizacja roku szkolnego będzíe znana po zakonczeniu procesu rekrutacji do szkół
i przedszkoli.
Stanowisko w sprawie pľzygotowania obiektów sportolvych i wypoczynkowych do miejskiej
akcji letniej przedstawił Dyrektor Spółki z o.o ,, AQUA' Pan Ryszard Adamiak
.

Komisja przyjęła informacje.
Spľawy rőżne i wolne wnĺoski.
Środowiska uczniowskiego i siatkarskiego - o nadanie tytułu ))
Honorowego obywatela Miasta Żyrardowa'' dla wychowawców; Ryszarda Tkacza, Romana
Bieleckiego i Jana Jackowskiego.

Pismo /

wniosek

Śľodowiska uczniowskiego i siatkaľskiego - o nadanie týułu ,, Honoľowego
obywatela Miasta Żyrarďowa'' Komisja po omówieniu zaopiniowała pozytywnie i powľóci
do tematu zarazpo wakacjach.

Pismo

-

Pismo stanowi zał. nr

o protokołu.

Innych spľaw nie zgłoszono.
Przewodnicząca Komisji oświaty i Kultury FizycznĄ RMŻ podziękowała zebranym za przybycie oraz
dyskusję, zamykĄąc obrady Kom ls.; l.

Na tym posiedzenie zakonczono.
Protokól spoządzila

Wieslawa Adamiak

Przewodnicząca
Komisjioświaty i
radna
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Rada Miasta

LyÍardowa

Środowisko uczniowskie i siatkarskie w myślUchwały Nr XLl266l97 Rady Miejskiej

Zyrardowazdnia29 października

1997 r. $ 3 pkt. 3 wystąpiło z wnioskanri o nadanie tytułu

''Honorowego obywatela Miasta Żyrardowa'' dla naszych wychowawców:
Ryszarda Tkacza, Romana Bieleckiego i Jana Jackowskiego.

Ww wnioski

przesłaliśmyna początku kwietnia 2OI4 roku do Urzędu Miasta

Żyrardowa adresując do Przewo dniczącego Rady, Prezydenta Miasta orazPrzewodniczącego

Komisji Samorządowej. Do wniosku dołączyliśmywymagane dokumenty:
- szczegőłową charakterystykę kandydatów oraz ich zasługi dla Żyraľd,owa
- listę osób

popierającychwniosek

- oświadczenie osoby, której wniosek dotyczy,

iż znany jest jej

zamiar złoŻenia wniosku

celem ĺozpatrzenia przez Kapitułę.

Niestety, pľzykľo nam jest, że poprzednia Rada chyba nie podjęła żadnych pľób
rozpaftzenia naszych wniosków i skierowania ich do Kapituły.

Prawdopodobnie przesłane przez nas dokumenty wylądowały w biurku Pľzewodni czącego
poprzedniej Rady bez powiadomienia nas o stanowisku ilw sprawie. Z ĺaszym dochodzeń
wynika, że złożone wnioski znajdują się w Biurze Rady.

W

zawiązku

z

zaistniałą sytuacją, nie wycofujemy się

z

przesłarlvch wniosków,

a nową Radę Miasta wybľaną w wyborach 2Ol5 roku prosimy o ustosunkowanie

się

do złoŻonych dokumentów i nadanie biegu spľawie.

Prosimy

o pozýywne

rozpatrzenie złoŻonych wniosków,

w jak

najszybszym

możliwym terminie, chocíaŻby zewzg|ędunazaawaĺsowany wiek naszych wychowawców.

Ze spoľtowyrrr pozdrowieniem

otrzymują
- Pľzewodniczący

u

RMŻ

'ü,vĺ

- Prezyđent Miasta
- Przewodniczący Komisj

i Samorządowej
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MaŁgorzata Koziarska
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osówniak

