
Protokół  

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu  

oraz Zdrowia i Spraw Socjalnych 

w dniu 02 marca 2017 r. 

 

 

Pan Przewodniczący Dawid Stec przedstawił plan pracy dzisiejszych obrad.  

Złożył wniosek o dołączeniu do obrad zaopiniowanie uchwały, odczytał porządek po 

włączeniu projektu uchwały . porządek posiedzenie został przyjęty jednogłośnie  

 

 

Ad.1 Zaopiniowanie projektu uchwały przedszkola – opinia pozytywnie jednogłośna  

Ad.2  

a)Spotkanie z przedstawicielami rady Sportu  

 

p. Olżyński – brak boiska w Zawoni, jest stare. Nowy zarząd stowarzyszenia, natomiast były 

prezes nadal będzie wspierał stowarzyszenie, rozliczył klub – nowa rada przejęła ze stanem 

zerowym bez zaległości.  

p. Stec – czy uczestniczył Pan wczoraj w posiedzeniu Rady Sportu  

p. Olżyński – tak, zmian wielkich nie ma , bardziej nazwałbym je „ kosmetycznymi”, 

zmniejszył się trochę fundusz  

p. Stec – czy wybierali Przewodniczącego wczoraj 

p. Olżyński – nie bo było za mało osób 

p. Kowalska – gdzie teraz są treningi 

p. Olżyński- na hali sportowej  

p. Kozłowska – jak z odpłatnościami za hale  

p. Olżyński – bezpłatnie została udostępniona 

p. Kozłowska – a jak korzystanie z szatni w Sędzicach  

p. Olżyński – nie korzystamy na razie – miał być remont w szatniach , lub usunąć chociaż 

wilgoć stamtąd  

p. Kowalska dopytuje od kiedy zaczną się treningi w Sędziach na boisku o warunki tego boiska  

p. Olżyński – od połowy marca zaczną się treningi , temat boiska ciagnie się już od dłuższego 

czasu  

b) ZOZ  

Pan Przewodniczący D. Stec przedstawił pytania skierowane do p. kierownik M. Zdziarskiej . 

Pani M. Zdziarska nie mogła uczestniczyć na posiedzeniu komisji.  

Pan Dawid Stec przekazał odpowiedź od p. kierownik Radnej M. Kozłowskiej 

Pan Przewodniczący odczytał pytania skierowane do Pani kierownik M. Zdziarskiej od p. B. 

Kowalskiej , jak również odczytał pismo Pani kierownik do Przewodniczącego. 

Przewodniczący mówi że odpisze, iż nie jest dysponentem takiej informacji i przekaże pismo 

do p. Wójt  

Pan D. Stec informuje że wraz z Panią Wiceprzewodniczącą podjęli decyzję , do zakończenia 

audytu nie będą zapraszać p. kierownik M. Zdziarskiej na posiedzenia komisji.  

 

Ad3.  

Pan Przewodniczący prosi jeszcze o tydzień w zakresie pytań p. Lesińskiego i p. Kowalskiej w 

sprawie kontroli uchwał  

P. D. Stec – informuje, że p. kierownik M. Zdziarska musi umieszczać informacje z audytu  

Przewodniczący zamknął posiedzenie  komisji z informacją, że prawdopodobnie kolejne 

posiedzenie odbędzie się pod koniec marca. 

Protokołował 

Wojciech Hoffman 


