
Protokół   Nr  I/14

Z  posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu  Rady Miejskiej w Bobowej odbytego 

w dniu 8 grudnia 2014 roku  w  sali  obrad Urzędu  Miejskiego w Bobowej.

       Komisję rozpoczęto o godzinie 12.30, a zakończono o godzinie 13.10.

            W posiedzeniu udział wzięło 6 członków Komisji 

Edukacji   Kultury  i   Sportu,  Przewodniczący  Rady 

Miejskiej  oraz  zaproszeni  goście  wg  listy 

obecności.                                

Komisji  przewodniczył  Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury i Sportu radny Pan 

Bogdan Krok.  

 

Przewodniczący  Komisji  Edukacji  Kultury  i  Sportu  radny  Pan  Bogdan  Krok 

po  powitaniu  wszystkich  obecnych   przedstawił   proponowany porządek  posiedzenia, 

poddając go pod głosowanie, w wyniku którego porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

Porządek posiedzenia :

1. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.

2. Opiniowanie projektu uchwały BudŜetowej Gminy Bobowa na 2015 rok.

3. Wolne wnioski.

Ad.  1  Przewodniczący  Komisji  Edukacji  Kultury  i  Sportu  radny Pan  Bogdan Krok 

zaproponował  na Wiceprzewodniczącego  radnego  Pana Pawła Popardowskiego.  Następnie 

poddał pod głosowanie zgłoszoną kandydaturę, która została przyjęta przez członków Komisji 

z jednym głosem wstrzymującym. 

Ad. 2  Przewodniczący Komisji  Edukacji  Kultury i Sportu radny Pan Bogdan Krok 

poinformował, Ŝe członkowie Komisji zapoznali się juŜ z projektem budŜetu oraz złoŜonymi 

wyjaśnieniami  przez  Pana  Burmistrza  oraz  Skarbnik  Gminy.  W  związku  z  powyŜszym 

zapytał, czy są jakieś pytania do projektu budŜetu. 

Burmistrz zauwaŜył,  Ŝe  Komisja  merytorycznie  zajmuje  się  problemami  związanymi 

z  oświatą,  w  związku  z  czym  poinformował  o  subwencji  oświatowej,  która  moŜe  ulec 
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zmianie.  Poruszył  równieŜ  temat  naliczania  subwencji  na  Szkołę  Muzyczną.  Podkreślił, 

Ŝe  projekt  budŜetu  zabezpiecza  konieczne  środki   na  bieŜące  funkcjonowanie  szkół. 

Wspomniał  o  realizowanym  projekcie  dotyczącym  dodatkowego  wyposaŜenia  szkół 

i przedszkoli w nowoczesne sprzęty i place zabaw.  Podkreślił, Ŝe Gmina stawia na edukację 

i  warunki  nauczania  są  systematycznie  poprawiane.  Nadmienił  równieŜ  o  imprezach 

kulturalnych,  które  na  stałe  wpisały  się  do  kalendarza  wydarzeń  gminnych,  co  wiąŜe 

się  z  koniecznością  wnioskowania  o  dofinansowanie  imprezy i  zabezpieczeniem środków 

na wkład własny.  Zabezpieczone są równieŜ środki na sport i kluby sportowe. Wspomniał 

o planach dotyczących miasteczka rowerowego i kompleksu rekreacyjno-sportowego. 

Radny Pan  Tomasz  Tarasek  potwierdził  dobry stan  infrastruktury  szkolnej  i  sportowej. 

W  temacie  imprez  uwaŜa,  Ŝe  jest  ich  duŜo,  a  oferta  staje  się  coraz  ciekawsza.  Warto 

podkreślić  znaczenie  duŜych  imprez,  które  przyciągnęły  nie  tylko  naszych  mieszkańców. 

Ponadto wspomniał o teatrzykach i występach dzieci, do których równieŜ naleŜy zachęcać 

mieszkańców.  ZauwaŜył,  Ŝe  szkoły  powinny  prezentować  się  nawzajem,  ze  swoimi 

przedstawieniami, bo robią to na wysokim poziomie. Składa propozycję jako wniosek, który 

byłby warty zrealizowania. 

Burmistrz  nadmienił  o  organizacji  sylwestra  na  Bobowskim  ryku,  gdyŜ  jest  to  dość 

oczekiwana impreza przez  mieszkańców.  Organizowana  będzie równieŜ  Wigilia  na  rynku 

wraz z opłatkiem, Mikołajem i poczęstunkiem.  

Radny  Pan  Tomasz  Tarasek zaproponował  przygotowanie  imprezy,  na  której 

zorganizowane byłoby wspólne bieganie. 

Radny Pan Paweł Popardowski  zauwaŜył,  Ŝe jest zwolennikiem ruchu i będzie popierał 

takie  akcje.  Zachęcił  do  skorzystania  z  moŜliwości  zagrania  pod okiem opiekuna  na  hali 

sportowej. Nadmienił o propozycjach wynajmowania hali, z czego nigdy nie byłoby zysków, 

a  zapewne  pojawiałyby  się  szkody.  ZauwaŜył,  Ŝe  nasza  Gmina  jest  przykładem  dla 

samorządów ościennych w temacie kultury fizycznej oraz pozyskiwania środków. W temacie 

kompleksu rekreacyjno – sportowego uwaŜa, Ŝe dobrze, Ŝe robimy to etapowo i rozwaŜnie, 

aby  nie  generować  za  duŜych  kosztów.  WaŜne  jest  to,  aby  Gmina  posiadała  tereny 

przeznaczone  do  rozwoju  kultury fizycznej.  Pozytywnienie  odbiera  organizację  sylwestra, 

gdyŜ  Bobowa  jest  znaczącym  miastem  w  Powiecie.  PrestiŜ  miasta  podnoszą  równieŜ 

organizowane imprezy. Zwrócił uwagę na remont stadionu sportowego, który będzie jednym 

z  najlepszych  w  Powiecie.  Zaproponował  rozwaŜenie  zabezpieczenia  stadionu  przed 

wandalizmem. 
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Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury i Sportu radny Pan Bogdan Krok poddał pod 

głosowanie  projekt  budŜetu  Gminy  Bobowa  na  2015  rok  wraz  z  Wieloletnią  Prognozą 

Finansową, który został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkich członków Komisji.

Ad.  3 PoniewaŜ  nikt  więcej  nie  zabrał  głosu,  a  porządek  obrad  został  wyczerpany 

Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za udział  i zamknął posiedzenie komisji. 

         Protokołowała                                                                      Przewodniczący Komisji

   Karolina Chmura - Urbaś                                                                  Bogdan Krok
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