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ProtokĺíłNľ 23 / 2016
z posiedzenia Komisji Kultury, Promocji Miasta i Spraw Społecznych
w dniu 9 czerwca2016

Stan

Komisji

8

ľadnych obecnych

RMŻ

r.

6 radnych

Porządek posiedzenia:
l. Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie posiedzenia,
b) stwierdzenie prawomocności obrad.
2' Sprawozdanie z realizacji pľogramów:
- Zyrardowska Kafta DuŻej Rodziny,
- Zyrardowska Karta Seniora.
3. obchody 100-lecia nadania Miastu Żyrardőw praw miejskich.
4. Zamknięcie obrad.

Ad. 1 W dniu 9 czerwca 2076 r. odbyło posiedzenie Komisji Kultury, Promocji Miasta
i Spľaw Społecznych RMŻ. Spotkanie otwoľzyła i popľowadziła przewodnicąca komisji Monika
Gwiaździńska-Wrzesień. Powitała uczestników spotkania i stwieľdziła pľawomocnośćobľad.

2

Zgodnie

z

z

realizacji

o konkursie

odnośnie

porządkiem posiedzenia zajęto punktem odnośniesprawozdań

^d.
pľogľamów Zyraľdowska Kaľta Dużej Rodziny

oraz Żyrardowska Kalta Seniora. Dane odnośnie obu
pľogľamów pľzedstawiłdyrektor Wydziału Promocji Daniel Jarosz. Poľuszono m. in. zagadnienia
odnośnie intensyfikacji działań pľomocyjnych oruz pozyskiwania partneľów do pľogľamów.
Przewodnicąca nxłrőciła się z pľośbąo z-łoŻenie pisma odnośnierozszerzenia wstępu na siłownię,
mieszczącą się w budynku AQUA, dla posiadaczy Karty Seniora. Ponadto radny Robert Rybicki
zwrőcił uwagę na następujące kwestie:
- uaktualnienia infoľmacji na stľonie UM odnośnie przedsiębiorców,ktőrzy przystąpili do programów;
- srybszego pľocedowania wniosków;
- uaktualnienia informacji na stľonie UM odnośnie kto moŻe prrysÍąpić, do programów.

Dodatkowo Z-ca Prezydenta Miasta Daľiusz Kaczanowski poinformował
letniego wypoczynku ďla dzieci.

Ad. 3 Kolejny punkt spotkania dotyczył obchodów lO0-lecia
miejskich. Poruszone zostały zagadnienia rwiązane

z

nadania Miastu Zyrardőw praw
lrocrystościami zaplanowanymi na dzieŕl

18 czeľwca 2016 ľ.

Przewodnicząca Komisji Kultury, Pľomocji Miasta i Spraw Społecznych RMZ Monika
Gwiaździnska-Wľzesień podziękowała uczestnikom spotkania za przybycie oľaz owocną dyskusję.

Ad. 4

Posiedzenie zostało zamknięte.
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