Protokół Nr 39/2013
z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu
Rady Miejskiej w Policach
w dniu 17.05.2013 r.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
4. Omówienie na jakim etapie jest program Police przyjazne rodzinie. Sytuację
przedstawi Sekretarz Gminy, pan Andrzej Bednarek.
5. Wystąpienie radnego RM, pana Andrzeja Partyki w sprawie złożenia wniosku
dotyczącego przygotowania projektu pod budowę toru rozbiegowego i
skoczni do skoków w dal na terenie SP nr 1.
6. Omówienie uchwał na najbliższą sesję RM.
7. Zapoznanie się z pismami, które wpłynęły do komisji.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie posiedzenia.
Ad. 1.
Posiedzenie komisji otworzył i przewodniczył pan Bartłomiej Przybył przewodniczący komisji, na podstawie listy obecności stwierdził quorum. W
posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie komisji.
Ad. 2.
Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Ad 3.
Przewodniczący komisji zaproponował przyjęcie protokołów z poprzedniego
posiedzenia komisji. Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 4.
Pan Andrzej Bednarek, Sekretarz Gminy Police zrelacjonował etap prac , związany
z realizacją programu Police przyjazne rodzinie. Przedstawił stanowisko miasta
Szczecin, które mówi o tym, że „Włodarze” miasta są w trakcie analizy finansowej
programu. Ponadto pan Sekretarz przedstawił harmonogram prac na rok 2013,
związany z ww. programem:
• Maj - czerwiec - zatwierdzenie założeń do programu,
• Sierpień - wrzesień - konsultacje z Radą Miejską,
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• Październik - materiały do budżetu,
 Listopad – grudzień – działania promocyjno-wdrożeniowe.
 01.01.2014r. wprowadzenie programu w życie.
Ad.5.
Pan radny Andrzej Partyka radny RM przedstawił propozycję założeń do projektu
budowy toru rozbiegowego i skoczni do skoków w dal na terenie SP nr 1.
Członkowie komisji jednogłośnie oświadczyli, iż dokonają wizji lokalnej i
przedstawią propozycję w zakresie wykonania prac związanych z powyższym
tematem.
Ad.6.
Komisja przeprowadziła analizę projektów uchwał na najbliższą sesję Rady
Miejskiej. Po zapoznaniu się z powyższym, członkowie komisji nie wnieśli uwag.
Ad.7.
Zapoznano się z pismami, które wpłynęły do Komisji OKiS.
Ad.8.
W wolnych wnioskach Przewodniczący Komisji B. Przybył, poinformował
członków komisji o skierowaniu zapytania drogą mailową w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego z realizacji budżetu za rok 2012 i pocztą zwrotną
oczekuje udzielenia odpowiedzi w temacie jw.
Ad.9.
Przewodniczący Komisji po wyczerpaniu porządku obrad zamknął posiedzenie
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu RM w Policach.
Protokołował:
A. Rogowski
Przewodniczący Komisji
Bartłomiej Przybył
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