
Żarów, dn. 04.01.2021r.

Sprawozdanie z pracy

Komisji ds. Sportu i Kultury Rady Miejskiej w Żarowie

za 2020 rok

Komisja ds. Sportu i Kultury w 2020 roku odbyła 7 posiedzeń. 

Komisja pracowała w składzie:

Przewodniczący Komisji – Norbert Gałązka

Członkowie Komisji:

1. Iwona Nieradka

2. Tadeusz Pudlik

3. Piotr Zadrożny

4. Mariusz Borowiec

W  okresie  sprawozdawczym  Komisja  zajmowała  się  sprawami  wynikającymi  z  bieżącej

realizacji  działań  Gminy  i  opiniowaniem  uchwał  do  rozpatrzenia  przez  Radę  Miejską

w Żarowie.  W  zależności  od  poruszanej  tematyki  w  posiedzeniach  brały  udział  osoby

odpowiedzialne za przedłożony materiał.

Jednymi z omawianych uchwał i projektów do zaopiniowania przez Komisję były:

• W sprawie  zmiany Uchwały Nr  XVII/111/2019 Rady Miejskiej  w Żarowie  z  dnia

14 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żarów.

• W sprawie zmiany Uchwały nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 5 grudnia

2018r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Żarowie i ustalenia

ich składów osobowych.

• W  sprawie  zamiaru  połączenia  samorządowych  instytucji  kultury  Gminnego

Centrum Kultury i Sportu w Żarowie i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów

im. Ks. Jana Twardowskiego w Żarowie .

• W sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  XVI/126/2015  Rady  Miejskiej  w Żarowie  z  dnia

22 grudnia  2015r.  w  sprawie  statutu  Gminnego  Centrum  Kultury  i  Sportu  w

Żarowie,

• W sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Żarów oraz udzielenia

Burmistrzowi Miasta Żarów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok,



• W  sprawie  uchwalenia  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania

przestrzennego Gminy Żarów,

• W sprawie nadania nazw ulic w Gminie Żarów,

Przewodniczący Komisji brał udział w pracach przy Wyborze „Sportowca Roku Gminy Żarów”

oraz w obradach Rady Sportu działającej przy Burmistrzu Miasta Żarów.

Odbyło się spotkanie z Dyrektorem GCKiS w Żarowie, na którym omówiono funkcjonowanie

Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  w  przypadku  połączenia  Jej  z  Centrum,  w  tym  zmiany

do statutu GCKiS . Dalsza część spotkania dotyczyła bieżącej działalności jednostki. 

Członkowie komisji w 2020 roku brali również udział w spotkaniach konsultacyjnych:

• w  sprawie  przygotowania  opinii  do  przedstawionego  Gminie  projektu  przebiegu

budowy dróg i autostrad,

• w sprawie wydzielenia jednostki pomocniczej „Osiedle Leśne”,

• w sprawie sytuacji związanej z COVID 19 z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

Na  rok  2020  wszystkim  członkom  Stałych  Komisji  przy  Radzie  Miejskiej  przypadł  szereg

spotkań  i  konsultacji  z  mieszkańcami  i  planistami  w  związku  z  uchwalenia  Studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żarów.

Pomimo sytuacji związanej z COVID 19 i ograniczoną możliwością spotkań w celu wykonania

planu pracy  na  2020  rok,  wszystkie  niezbędne posiedzenia  Komisji  miały  kworum. Każdy

z opiniowanych projektów uchwał otrzymał opinię pozytywną.

Ze swojej strony pragnę Państwu, członkom Komisji, Przewodniczącemu Rady podziękować za

zaangażowanie i merytoryczną pracę. Podziękowania kieruję również do wszystkich Radnych,

Włodarzy Gminy, Urzędników oraz przedstawicieli jednostek organizacyjnych Gminy Żarów.

Komisja  przygotowała  również  plan  pracy  na  rok  2021  i  sprawozdanie  z  pracy  za  rok

poprzedni.

Przewodniczący Komisji Sportu i Kultury Norbert Gałązka 


