
 
        PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Komisji Kultury Oświaty Sportu i Spraw Społecznych 
w dniu 19 grudnia 2016 r. 

 
Przewodnicząca komisji Olga Jarco otworzyła posiedzenie o godzinie 18.30 w sali 

konferencyjnej Zespołu Szkół Samorządowych, stwierdziła kworum (nieobecni radni 
Sylwia Dabrówka, Renata Gabryszuk, Małgorzata Janus), powitała zebranych i przedstawiła 

porządek posiedzenia, który został przyjęty bez uwag: 

 
1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Plan pracy na 2017 rok i podział zadań. 
3. Sprawy różne. 
4. Wolne wnioski. 
5. Zamknięcie posiedzenia. 
 
Ad. 2) 
Przewodnicząca komisji zwróciła się do radnych z prośbą o zgłaszanie się  jako  

sprawozdawcy do przygotowania i moderowania poszczególnych punktów i przedstawiła 

propozycję planu pracy. 
 
W dyskusji: 
-  do punktu 1.a -  monitorowania działań Urzędu Miasta w zakresie kultury fizycznej, 
    zgłosiła się radna Olga Jarco; 
-  do punktu 1b. - monitorowanie działań UM w zakresie realizacji Programu Profilaktyki 
    Zdrowotnej, zgłosił się radny Andrzej Porowski; radny krótko zreferował swoje działania 
    w tym zakresie w roku ubiegłym; 
-  do punktu 2b - podjęcie dyskusji nt. zabytków w mieście, zgłosili się radni Andrzej 
    Porowski i Grzegorz Smoliński; radni ustalili ostateczną wersję zapisu tego punktu do 
    planu pracy; 
-  do punktu 2c – promocja miasta, oraz 3 – analiza sprawozdania z realizacji programu 
    współpracy z ngo, zgłosiła się radna Olga Jarco;  
- do punktu 2e – miasto przyjazne starzeniu się, zgłosił się radny Andrzej Porowski; 
- do punktu 5 – składanie wniosków bieżących i budżetowych,  na wniosek radnego 
   Jarosława Kubickiego przewodnicząca będzie prowadziła zakładkę w folderze komisji 
   z wykazem wszystkich wniosków podejmowanych przez komisję w ciagu roku; 
 
Przewodnicząca Olga Jarco odczytała plan pracy komisji na 2017 rok po zmianach i 

poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie tego planu, który komisja przyjęła 

jednogłośnie, 4 za. 
 
Następnie przewodnicząca komisji odczytała treść projektu uchwały ws. przyjęcia planu 

pracy KKOSiSS na 2017 rok i poddała pod głosowanie wniosek o zaopiniowanie tego 

projektu. Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie, jednogłośnie 4 za. 

 
 
 



Ad. 3) 
Odbyła się krótka dyskusja nt. terminów posiedzeń komisji i ilości tematów, 

podejmowanych na poszczególnych posiedzeniach. 

 

Radny Andrzej Porowski podzielił się swoimi przemyśleniami nt. sposobu realizacji punktu 

dot. miasta przyjaznego starzeniu się. Wśród radnych i mieszkańców wywiązała się 

dyskusja. 

 
Ad. 4) 
Wolnych wniosków nie było. 

 
Przewodnicząca Olga Jarco podziekowała obecnym i zamknęła posiedzenie. 
 
 
Zał. Plan pracy Komisji KOSiSS na 2017 rok 
 
 
Protokołował: Grzegorz Smoliński 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


