Pľotokół
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Komisji

Obecnych

8 radnych
8 radnych

Porządek posiedzenia:
1. Spľawy organizacyjne:
a) otwarcie posiedzenia
b) stwierdzenie prawomocności obľad.

2'

3.
4.
5.
6.

Zaopiniowanie pľojektu uchwały w sprawie zgody na zawarcie przez Miasto Zyrardőw
poľozumienia dotycącego załoŻenia i pľowadzenia przez Powiat Zyľaľdowski przedszkola
specjalnego.

Wybór przedstawiciela Komisji oświaty i Kultury FizycznĄ RMZ do Rady Sportu.
omówienie dotacji dla insýtucji Miasta i organizacji pozarządowych w zakľesie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej w ľoku 201 5.
Sprawy róŻne.
Zakoŕrczenieobľad.

Ad. 1 w dniu 19 listopada 2015 r.w Resursie odbyła się Komisja oświaýi Kultury Firycznł1F{ľ/lZ.
Posiedzenie otworzyła i popľowadziła pľzewodnicząca komisji Beta Marzęda-Przybysz. Powitała
uczestników spotkania i stwieľdziła pľawomocnośóobrad.

Ad.2 Zgodnie z agendą spotkania zajęto się pľojektem uchwały w spľawie zgody na zawarcie przez
Miasto Żyrardőw poľozumienia dotyczącego załoŻenia i prowadzenia przez Powiat Zyľardowski
przedszkola specjalnego. Projekt uchwały przedstawiła inspektor Wydziału Edukacji Jolanta
Troszczyńska' Z-caPrezydentaMŻDariusz Kaczanowski oraz radna Monika GwiaŹdzińska-Wľzesień
podkreślilipotľzebę powstania takiej placówki w Żyrardowie.

odpowiedziano na zadane pytania orazudzielono stosownych wyjaśnień w powstałej dyskusji.
Omawiany pľojekt uchwały został zaopiniowany porytywnie.

Ad. 3 W dalszej częścispotkania podjęto temat tworzonej Rady Sportu. Sprawę zaprezentowali
Z-caPrezydentaMZ Daľiusz Kaczanowski oľaz inspektoľ Wydziału Edukacji Jolanta Troszcryńska.

Członkowie komisji wskazali kandydatów do Rady Sportu w osobach
- radna Monika Gwiaździńska-Wrzesień
- ľadny Marcin Zawiślański'

lerry lankowski z}oĘł wniosek o wybór dwóch przedstawicieli spośród członków Komisji
oświaty i Kultuľy Fizycznej. Z-ca Prezyďenta Daľiusz Kaczanowski poinfoľmował, iŻ zgodnie
z odpowiednim zarądzeniem komisja jest zobligowana do lvybory jednej osoby. Radny Marcin
Zawiślański wycofał swoją kandydaturę. Pľzedstawicielem Komisji oświatyi Kultury Fizycznej
Radny

w Radzie Spoftu zostaławybrana jednomyślnie radna MonikaGwiaździnska-Wrzesień.

Pľzewodnicząca komisji z'łoĄławniosek w sprawie pisma do PrezydentaMŻ, w którym radny Marcin
Zawiślański zostanie Zasugerowany jako drugi przedstawiciel Pľerydenta MŻ w Radzie Sportu.
Wniosęk została pľzyjęty jednomyślnie.

i organizacji
pozarządowych w zakľesie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ľoku 2015. Zestawienie
pľzedstawiła inspektoľ Wydziału Edukacj i Jolanta Troszczyńska'

Ad. 4 W kolejnym punkcie spotkania podjęto temat dotacji dla instytucji Miasta

odpowiedziano na zadane pytania orazuđzielonoStosownych wyjaśnień w powstałej dyskusji.
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Ad. 5 Z-ca Pľerydenta Dariusz Kaczanowski przekazał zaproszenie naDzieh Kľeatywnej Pedagogiki
w dniu 21 listopada 2015 r.

Ad. ó

i

Przewodnicząca Komisji oświaty Kultury Fizycznej

RMŻ Beata

Marzęda-Przybysz

podziękowała uczestnikom spotkania zaprz1bycie oraz owocną dyskusję. Zamluęła obľady komisji.

Komisji oświaty i

RMZ

Radna

Załqczniki:
1. lista obecności.
Protokół sporzqdziła : Anna Żubrowska-Zembrzuska
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