Protokół nr 42/2014
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
Rady Miasta Ustroń
odbytego w dniu 22 maja 2014 roku
w Amfiteatrze przy ul. Pakowej.
W posiedzeniu, któremu przewodniczyła Bogusława Rożnowicz – Przewodnicząca Komisji Oświaty,
Kultury, Sportu i Turystyki udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik
nr 1 do niniejszego protokołu oraz zaproszeni goście (lista gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
protokołu).
Przewodnicząca Komisji Bogusława Rożnowicz o godzinie 15:00 otworzyła posiedzenie Komisji i po
powitaniu członków Komisji i gości oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu
uczestniczy 6 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącej 6 radnych stanowi quorum pozwalające
na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodnicząca przedstawiła projekt porządku posiedzenia.
Porządek posiedzenia w brzmieniu jak niżej został przyjęty jednomyślnie.
Porządek posiedzenia:
1. Kalendarz imprez i przygotowanie obiektów do sezonu letniego.
2. Przygotowanie do nowego roku szkolnego 2014/2015.
3. Sprawy bieżące.
Ad. 1.
Dyrektor MDK „Prażakówka” Barbara Nawrotek-Żmijewska i Naczelnik Danuta Koenig omówiły plan
imprez na nadchodzący sezon letni.
- plener rzeźbiarski będzie kontynuowany
- powrót do Wianków Świętojańskich
- nowością Festiwal EtnoPole 2014
- podczas weekendu wraz z imprezą „Gdzie biją źródła” program „Rączka Gotuje”.
Plan imprez przedstawia się następująco:

Ad. 2.
- Miejskie zakończenie roku szkolnego odbędzie się 27.06.2014 o godzinie 14:00 w MDK
„Prażakówka”;
- Od przyszłego roku w Kalendarzu Ustrońskim będzie dodana nowa rubryka „Młode Talenty
Ustrońskich Szkół”;
- Nowy rok nie niesie za sobą żadnych rewolucji. Wszystkie miejsca zostały obłożone. W P7 pozostaje
5 oddział. Wszystkie realizowane programy dodatkowe nadal będą utrzymane.
W klasach I jest więcej dzieci, nastąpił wzrost liczby 6latków, na dzień dzisiejszy zostały również
zabezpieczone dodatkowe miejsca, jeśli taka konieczność nastąpi w ciągu roku szkolnego.
Wprowadza się program „Kształcenie przez szachy”, w klasach II obowiązkowo, w ramach wolnych
godzin również w innych klasach.
Podział na grupy następuje przy lekcjach: WF, informatyki, języków obcych i religii.
Jeżeli uzbiera się grupa zostaną wprowadzone zajęcia z Etyki.
Arkusze zostały zatwierdzone.

Ad. 3
a) Komisja pozytywnie opiniuje Informację w sprawie przygotowania Miasta do sezonu letniego 2014.
ZA 6, PRZECIW 0, WSTRZYMAŁO SIĘ 0.
Opinia nr 96/2014 stanowi załącznik nr 3 niniejszego protokołu.
b) Komisja zapoznała się propozycja tekstu regulaminu korzystania ze strefy sportu i rekreacji,
koniecznym jest zmiana stylistyki pkt. 3.

Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w/s przyjęcia regulaminu korzystania ze strefy sportu
i rekreacji w parku Kościuszki w Ustroniu.
ZA 6, PRZECIW 0, WSTRZYMAŁO SIĘ 0.

Opinia nr 97/2014 stanowi załącznik nr 4 niniejszego protokołu.
c) Komisja zapoznała się z pismem z dnia 30.04.2014 wnoszącym o podwyżkę wynagrodzenia
pracownikom administracji i obsługi w placówkach oświatowych.
Niestety członkowie komisji nie otrzymali stosownych dokumentów wyliczeniowych, kalkulacji etc, co
uniemożliwia podjęcie jakichkolwiek decyzji w tym temacie. Komisja powróci do tematu po otrzymaniu
dokumentów finansowych.
d) Członkowie komisji zapoznali się z pismem Grażyny i Krzysztofa Więcej o przyznanie stypendium
sportowego Katarzynie Wąsek.
W odpowiedzi na pismo Komisja wnioskuje o rozpoznanie możliwości prawnych i finansowych realizacji

takiej formy pomocy jaką jest stypendium sportowe.
ZA 6, PRZECIW 0, WSTRZYMAŁO SIĘ 0.
Wniosek nr 68/2014 stanowi załącznik nr 5 niniejszego protokołu.
e) Członkowie komisji zostali oprowadzenie po pomieszczeniach amfiteatru, jak również zostali
zapoznani z pracami, jakie należy wykonać. Następnie członkowie komisji udali się do powstającej
strefy sportu i rekreacji w Parku Kościuszki.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodnicząca Bogusława Rożnowicz o godzinie
16:45 zamknęła posiedzenie.
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