PROTOKÓŁ Nr 6 /2015
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji
w sali obrad Urzędu Miasta
w dniu 22 kwietnia 2015r.
Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 18.15. W obradach uczestniczyło
5 Radnych oraz osoby wg załączonej listy.
Przewodniczący Komisji Pan J. Tchórz otworzył posiedzenie i powitał zebranych.
Następnie zapoznał zebranych z porządkiem obrad ( zgodnie z załącznikiem).
Analiza możliwości utworzenia klasy integracyjnej w szkole gimnazjalnej
W dyskusji na powyższy temat uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone
m.in. Naczelnik Wydziału Oświaty UM Lubartów E. Sędzimierz, Dyrektor Gimnazjum nr 1
w Lubartowie J. Zbiciak, Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Lubartowie S. Zdunek, Dyrektor SP
nr 4 w Lubartowie K. Świć.
Ocena Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014
Wniosek Radnego A. Zielińskiego
Wniosek o ograniczenie się do zadawania pytań, jeżeli są, a nie referowanie
Informacja z realizacji Programu „Lubartowska Karta Dużej Rodziny 3+ i Rodziny
Zastępczej” za rok 2014
Radna M. Majewska – czy rodziny zastępcze mają podobne uprawnienia do Karty jak
rodziny wielodzietne?
Pani J. Góralska- Lato – takie same, jeżeli spełniają warunek, że wychowują co najmniej
troje dzieci.
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2014r. oraz
przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań w 2015r.
Ocena zasobów pomocy społecznej na 2014r. dla Gminy Miasto Lubartów
Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem VI sesji Rady Miasta Lubartów:
Projekt uchwały w sprawie zasad ustalania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
radnych Rady Miasta Lubartów przedstawiła Pani Sekretarz A. Bielińska.
Głosowanie:
za – 5

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0
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Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania w zakresie utrzymania grobów, kwater
i cmentarzy wojennych na terenie Miasta Lubartów przez Gminę Miasto Lubartów od
Wojewody Lubelskiego omówił Pan W. Kijek.
W uzasadnieniu do projektu uchwały jest zapis” koszt renowacji przedmiotowego Pomnika
wynosi 18 200,00 zł.” a powinno być ” koszt renowacji przedmiotowego Pomnika wynosi 22
200,00 zł.”.
Głosowanie:
za – 5

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Komunalnego Gmin Ziemi
Lubartowskiej przedstawiła Pani Sekretarz A. Bielińska.
Radny A. Zieliński- rozumiemy, że zarówno § 7 jak i § 19 dotyczą kompetencji zarządu
związku?
Sekretarz A. Bielińska- § 7 zawiera katalog zadań związku, które zostały powierzone przez
gminy z zakresu gospodarowania odpadami, natomiast § 19 zawiera katalog zadań zarządu
Głosowanie:
za – 3

przeciw – 0

wstrzymujących się – 2

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych
położonych w Lubartowie przedstawiła Pani B. Góźdź- Staszek.
Głosowanie:
za – 5

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0

Projekt uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na wyłonienie
niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego
przedstawiła Pani E. Sędzimierz.
Głosowanie:
za – 4

przeciw – 0

wstrzymujących się – 1

Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji
Głosowanie:
za – 5

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0
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Wolne wnioski
Pan Przewodniczący J. Tchórz odczytał pismo Burmistrza Miasta Lubartów dot. wyznaczenia
dwóch członków Komisji do pracy w komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród
Burmistrza Miasta Lubartów za wybitne osiągnięcia w działalności społecznej, twórczej
i zawodowej
Radny A. Zieliński zgłosił kandydaturę Pana J. Tracza.
Radna G. Meksuła zgłosiła kandydaturą Pani M. Majewskiej.
Głosowanie:
za – 5

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0

Wniosek Radnego A. Zielińskiego – na posiedzeniu komisji poprzedzającej ustalić, kto ma
być na kolejnej komisji i jakie materiały mają być przygotowane
Przewodniczący Komisji Pan Jacek Tchórz zamknął obrady Komisji.
Na tym protokół zakończono.
Sporządziła:

Agnieszka Szymczuk

Przewodniczący Komisji
Jacek Tchórz
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