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18 grudnia 2006 r.
Zaproszono dyrektorów wszystkich placówek 

oświatowych miasta – przedszkoli, szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych.

9 stycznia 2007 r.
Omówiono program współpracy komisji z organi-

zacjami pozarządowymi oraz zaopiniowano uchwały 
o pożytku publicznym i wolontariacie. Komisja ustaliła 
konieczność analizy stanu mienia i odwiedzenie pla-
cówek oświatowych i kulturalnych miasta.

29 stycznia 2007 r.
Analiza projektu uchwały w sprawie Regulaminu 

określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki 
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadni-
czego, warunki obliczania i wypłacania wynagrodze-
nia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraź-
nych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania 
świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli. 
Przedstawiono informacje o możliwościach występo-
wania o granty z ramienia placówek oświatowych i or-
ganizacji pozarządowych. W posiedzeniu uczestniczyli 
przedstawiciele ZHP oraz Młodzieżowej Rady Miasta.

5 lutego 2007 r.
Dokonano wizji lokalnej w placówkach oświato-

wych, w szczególności w Szkole Podstawowej nr 2 oraz 
Gimnazjum nr 2 i w Miejskim Ośrodku Kultury

7 marca 2007 r.
Gośćmi byli: Danuta Mankiewicz – dyrektor Bibliote-

ki Miejskiej, Jędrzej Przybysz oraz Magdalena Nowicka.

Pani Burmistrz przedstawiła koncepcje oraz ramowy 
program obchodów Dni Puszczykowa. Poproszono rad-
nych o zgłaszanie propozycji działań, mających na celu 
pogłębienie integracji mieszkańców i podniesienie atrak-
cyjności uroczystości. Rozważano możliwość ufundowa-
nia Stypendium/Nagrody Rady Miasta dla uczniów szkół 
wyróżniających się wybitnymi osiągnięciami w nauce 
i sporcie oraz w dziedzinach społeczno-kulturalnych.

7 marca 2007 r.
Nadzwyczajne spotkanie członków Komisji z dyrekto-

rami oraz rodzicami, działającymi w Radach Rodziców 
Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Gimnazjum nr 2, poświę-
cone możliwościom rozbudowy szkoły i stworzeniu lep-
szych warunków do pracy i nauki. Ustalono, że w pierw-
szej kolejności należy dokonać szczegółowej analizy 
demograficznej, systemu samodzielności finansowania 
szkół, a dopiero w oparciu o przedstawione wyniki, 
przystąpić do prac diagnostyczno-koncepcyjnych.

27 marca 2007 r.
Zaproszeni goście: Magdalena Płachta i Stanisław 

Taraszkiewicz przedstawili działalność swoich placó-
wek. Ustalono, że niezbędne jest umieszczenie tabli-
cy informacyjnej na budynku, w którym odbywają się 
spotkania organizacji pozarządowych. Analizowano 
pracę i warunki lokalowe Miejskiego Ośrodka Kultury. 
Podjęto dyskusję dotyczącą regulaminu Nagrody Rady 
Miasta Puszczykowa dla wybitnie uzdolnionych, mło-
dych mieszkańców. Wiceprzewodniczącym komisji 
został Janusz Szafarkiewicz 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Danuta Panek-Janc

Szanowna Pani Burmistrz!
W nawiązaniu do otrzymanej przez Państwa 

odpowiedzi z Departamentu Ładu Przestrzennego 
i Architektury proszę o informację czy plan miej-
scowy zagospodarowania i zabudowy obejmujący 
działki 648/1i 653/2 przy ul. Jarosławskiej 28 jest 
obowiązujący?.

Z poważaniem
Janusz Hetman (Janusz, 2007-04-18 22: 05: 26)

Szanowny Panie,
Odpowiedź Ministerstwa Budownictwa na temat 

ważności miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego jest tak nieczytelna, że zwróciałam się 
z prośbą o ponowną jej interpretację.

Z poważaniem
(Burmistrz Miasta Małgorzata Ornoch-Tabędzka,

2007-04-23 10: 22: 17)

Zadałem Pani pytanie w którym zawarłem pro-
blem fotoradarów w Puszczykowie, a szczególnie 
na ulicy Dworcowej. Odpowiedzi nie uzyskałem 
więc myślę, że było ono niewygodne. Dzisiaj po-
chowałem ulubionego kotka moich dzieci. Może 
im pani wytłumaczy dlaczego fotoradarów nie ma 
lub dlaczego nie mają homologacji. A może w na-
szej części Dworcowej nie mieszka nikt ważny?? 
Czy może nie jestem partnerem do rozmów z Bur-
mistrzem. Pamiętam jeszcze szumne przedwybor-
cze hasła. Czyżby szara Polska rzeczywistość??

(Tomasz, 2007-04-03 20: 21: 03)
Szanowny Panie,
Myślę, ze odpowiedziałam Panu wcześniej na Pana 

pytanie. Brak odpowiedzi bynajmniej nie wynika z lek-
ceważenia mieszkańców, a po prostu z ogromnego 
obciążenia bieżącymi zadaniami, których nie chcę za-
niedbać między innymi po to, by jak najszybciej roz-
wiązać problemy o których Pan pisze.

Z poważaniem
(Burmistrz Miasta Małgorzata Ornoch-Tabędzka,

2007-04-05 10: 38: 49)

W tekscie zachowano oryginalną pisownię.
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Burmistrz odpowiada na pytania mieszkańców

Z kalendarza prac Komisji Edukacji, Kultury i Sportu


