P R O T O K Ó Ł N R 24 /09
z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia,
które odbyło się w dniu 12 listopada 2009 roku o godz 800
w lokalu Urzędu Gminy (sala narad) w Kadzidle
Posiedzeniu przewodniczył – Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia
– Pan Jan Mirosław Kulasik.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2010 rok,
b) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok,
c) nadania Szkole Podstawowej w Jazgarce imienia św. Stanisława Kostki,
d) organizowania dla dzieci w wieku 3-5 lat innych form wychowania
przedszkolnego.
4. Sprawy różne.

Pkt 1.
Przewodniczący dokonał otwarcia posiedzenia, powitał wszystkich serdecznie,
stwierdził stan quorum, co pozwala na prawomocne obrady i podejmowanie uchwał w
sprawach.
Listę obecności radnych uczestniczących w posiedzeniu stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego protokółu.
Pkt 2.
Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia.
Uwag do porządku posiedzenia nie zgłoszono.
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia.
Komisja w obecności 4 radnych uczestniczących w posiedzeniu, przy 4 głosach - „za”, 0
głosów - „przeciw” i 0 głosów - „wstrzymujących się” przyjęła porządek posiedzenia.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania komisja jednogłośnie przyjęła porządek
posiedzenia w brzmieniu takim jak na wstępie niniejszego protokołu.
Pkt 3.
Przewodniczący przystąpił do następnego punktu porządku posiedzenia tj. zaopiniowanie
projektów uchwały w sprawach:
a) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok,
Projekt tej uchwały wraz z uzasadnieniem radni otrzymali.
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Sekretarz dokonała wyjaśnień. Podkreśliła, że w projekcie tej uchwały jest propozycja
zwiększenia wysokości diet za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, pozostałe zapisy Programu nie zmieniają się.
Uwag i pytań nie wniesiono.
Przewodniczący zarządził więc głosowanie w sprawie, kto jest za pozytywną opinią do
projektu powyższej uchwały.
Komisja w obecności 4 radnych uczestniczących w posiedzeniu, 4 głosami „za”, 0 głosów „przeciwnych” i 0 głosów - „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt
powyższej uchwały.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania projekt tej uchwały jednogłośnie został
przez komisję zaopiniowany pozytywnie w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do
niniejszego protokołu.
b) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok,
Projekt tej uchwały radni otrzymali.
Sekretarz dokonała wyjaśnień.
Uwag i pytań nie wniesiono.
Przewodniczący zarządził więc głosowanie w sprawie, kto jest za pozytywną opinią do
projektu powyższej uchwały.
Komisja w obecności 4 radnych uczestniczących w posiedzeniu, 4 głosami „za”, 0 głosów „przeciwnych” i 0 głosów - „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt
powyższej uchwały.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania projekt tej uchwały jednogłośnie został
przez komisję zaopiniowany pozytywnie w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do
niniejszego protokołu.
Projekt uchwały w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Jazgarce imienia św.
Stanisława Kostki,
Projekt tej uchwały radni otrzymali.
Sekretarz dokonała wyjaśnień.
Uwag i pytań nie wniesiono.
Przewodniczący zarządził więc głosowanie w sprawie, kto jest za pozytywną opinią do
projektu powyższej uchwały.
Komisja w obecności 4 radnych uczestniczących w posiedzeniu, 4 głosami „za”, 0 głosów „przeciwnych” i 0 głosów - „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt
powyższej uchwały.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania projekt tej uchwały jednogłośnie został
przez komisję zaopiniowany pozytywnie w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do
niniejszego protokołu.
c) Projekt uchwały w sprawie organizowania dla dzieci w wieku 3-5 lat innych
form wychowania przedszkolnego.
Projekt tej uchwały radni otrzymali.
Dyrektor ZOSziP w Kadzidle Pan Wiesław Chrostek poinformował, że trzy szkoły tj. Szkoła
Podstawowa w Jazgarce, Czarni i Glebie uzyskały pozytywną opinię Sanepidu i Straży i
możemy tam prowadzić punkty przedszkolne dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Od stycznia
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przyszłego roku prawdopodobnie zadania te powrotem przejmie Stowarzyszenie „Kurpsie
Razem”.
Uwag i pytań nie wniesiono.
Przewodniczący zarządził więc głosowanie w sprawie, kto jest za pozytywną opinią do
projektu powyższej uchwały.
Komisja w obecności 4 radnych uczestniczących w posiedzeniu, 4 głosami „za”, 0 głosów „przeciwnych” i 0 głosów - „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt
powyższej uchwały.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania projekt tej uchwały jednogłośnie został
przez komisję zaopiniowany pozytywnie w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do
niniejszego protokołu.
Pkt 4.
W sprawach różnych radny Jacek Płoski zgłosił potrzebę przywrócenia ligi siatkarskiej przy
CKK w Kadzidle. Wnioskował o podjęcie stosownych działań w tym kierunku.
WNIOSKI:
Komisja nie zgłosiła wniosków do realizacji.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:

Przewodniczący
Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia

Teresa Parzych
Jan Mirosław Kulasik
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