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 Protokół Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 
 z dnia 16 kwietnia 2018 r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tryb zwołania: zgodnie z planem pracy komisji

Zwołujący:  Przewodniczący  Komisji  

Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji  Andrzej Mentel 

Czas trwania posiedzenia      (16:00 – 17.45 ) 

Porządek obrad: 

 Współdziałanie służb w gminie w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia uczniów w 
placówkach oświatowych oraz na imprezach sportowych i kulturalnych. Analiza i wnioski.
 Opiniowanie materiałów sesyjnych 
 Sprawy bieżące.

Frekwencja: 

Członkowie komisji obecni na posiedzeniu: 

 Ewa Fronczek,
 Marian Kita,
 Włodzimierz Jaros,
 Katarzyna Pilc,
 Marcin Gadecki,
 Janina Wcisło,
 Andrzej Mentel,
 Marek Kocoń
 Dariusz Pietrzykowski 

Pozostałe osoby obecne na posiedzeniu: 
1. Z-ca Burmistrza ds. Społecznych  Beata Zawiła 
2. Ilona Grudzień – Naczelnik Wydziału Edukacji i Polityki Społecznej 
3. Jolanta Dyrka – Kierownik Referatu Polityki Społecznej 

Zaproszeni goście :

1. podkom. mgr Beata GRZESIAK

2. Henryk Michalski Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

3. Arkadiusz Duda – pracownik Referatu Zarządzania Kryzysowego

_________________________________________________________________________________
Ustalenia i rozstrzygnięcia:

Przewodniczący  Komisji  Andrzej  Mentel  –  przywitał  wszystkich  zebranych,  przedstawił  temat
posiedzenia . 

 Pkt. 1.  Współdziałanie służb w gminie w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia uczniów w 
placówkach oświatowych oraz na imprezach sportowych i kulturalnych. Analiza i wnioski.

Przewodniczący Komisji  Andrzej  Mentel  – na dzisiejsze spotkanie nie  otrzymaliśmy materiałów

jeżeli chodzi o merytorykę  i możliwość zapoznania się z tym jak to wygląda w gminie jeżeli chodzi 

o ten temat. Moje pytanie dlaczego nie ma materiału i proszę o wprowadzenie do tematu pracowników

merytorycznych. My nie jesteśmy komisją, która zna się na wszystkim i łatwiej się dyskutuje jeśli jest

materiał. 

Zawiła Beata Zastępca Burmistrza Miasta – wypowiem się w imieniu wydziału edukacji nie czujemy

się  odpowiedzialni  za  przygotowanie  takiego  materiału  bo  się  na  tym  nie  znamy.  Nie  jesteśmy
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odpowiedzialni  za  bezpieczeństwo  w  mieście,  jesteśmy  odpowiedzialni  poniekąd  przez  pryzmat

dyrektorów  za  bezpieczeństwo  w   placówkach  oświatowych.  Nie  wiem  kto  taki  materiał  miałby

przygotować jeden duży materiał, który by skupił zagadnienia ze strony policji, straży pożarnej, straży

miejskiej. Zagadnienie było tak obszerne, że  trudno nam było się do tego odnieść. 

Przewodniczący Komisji Andrzej Mentel  – w gminie jest jednostka, która jest  odpowiedzialna za

pewne działanie w zakresie bezpieczeństwo. Myśmy tylko rozszerzyli temat na  imprezy sportowe  

i  kulturalne.  Z  informacji,  które  znalazłem  w  Internecie  w  gminie  zajmuje  się  tym  zarządzanie

kryzysowe. 

Arkadiusz Duda – materiał jest przygotowany i jestem zdziwiony, że państwo go nie macie. 

Joanna Kwarciana – ten materiał był przygotowany  na posiedzenie komisji polityki społecznej.

Zawiła Beata Zastępca Burmistrza Miasta – z tego co pamiętam to miała być to komisja łączona,

komisja polityki społecznej omawiała już  ten temat. 

Przewodniczący Komisji Andrzej Mentel – ogłaszam przerwę na zapoznanie się z materiałem. 

------------------------------------------------------Przerwa 15 min -----------------------------------------------------------

Przewodniczący  Komisji  Andrzej  Mentel  –  proszę  pana  Dudę  o  wprowadzenie.  Jak  wygląda

współdziałanie służb w gminie, a może jak powinno wyglądać. 

Arkadiusz Duda -  z doświadczenia powiem, że zgłaszający korzystają z nr 112 mniej zdarzeń jest

przekazywana do zarządzania kryzysowego. To dyspozytor 112 decyduje kogo będzie informował jaką

jednostkę  ratowniczą,  jaki  jest  zakres  czy  informować  wszystkich  czy  tylko  podstawowych.  

W  momencie,  kiedy  przybywa  Państwowa  Straż  Pożarna   to  prowadzący  z  ramienia  wstępne

rozpoznanie przekazuje dowódcy. Kto pierwszy przyjeżdża informuje i przekazuje i on decyduje jakie

potrzebne  jest  wsparcie,  czy  jakieś  wyspecjalizowane  służby.  Jeśli  zdarzyłoby  się  zdarzenie,  ze

mieszkańcy nie mogą wrócić do swoich domów to oni zwracają się do nas o zabezpieczenie i jakieś

lokum dla tych ludzi. Jeśli nie ma takiego zagrożenia i dowódca prowadzący akcję stwierdzi, ze sami

sobie poradzą to bez sensu jest angażować inne służby. 

Przewodniczący Komisji Andrzej Mentel –opieram się o tą sytuację, która miała miejsce w szkole 

i o pomocy dzieciom. Rozumiem, że ta część decydująca o tym o będziemy robić w jaki sposób będzie

udzielana pomoc, ale mówię tez o próbie pomocy jeżeli  chodzi o placówkę. Chodzi o dzieci, żeby

mogły być przetransportowane w miejsce, gdzie bezpiecznie będą mogły poczekać na odbiór przez

rodziców. Co państwo robicie jak już zwrócimy się do Was o pomoc. 

Arkadiusz Duda – przeanalizowaliśmy to zdarzenie z panią  dyrektor i z panią naczelnik i szukaliśmy

możliwości jakby doszło ponownie do takich zdarzeń. W rejonie szkoły na ul.  Szkolnej nie daleko jest

szkoła nr 6 , jest przedszkole, jest Kolegium Służ Pracowniczych . Natomiast w trakcie tych dyskusji 

i rozważań doszliśmy do wniosku, czy nie lepiej by było wystąpić o zgodę do Powiatowego Zakładu

Opieki Zdrowotnej o możliwość zrobienia przejścia do budynku szpitala używana tylko w sytuacjach

awaryjnych. 

Przewodniczący Komisji  Andrzej  Mentel  –  z rozmów z innymi placówkami wiem, ze do każdej

placówki  moglibyśmy przetransportować ok.  100 dzieciaków z zasadą im bliżej  placówka tam idą

mniejsze  dzieci.  Gorzej  jak  ta  odległość  jest  daleka  ,  śnieg  na  dworze  ,  mróz  ,  dziecko  jest  

w tenisówkach krótkim rękawie. To są problemy, które tutaj moglibyśmy rozważyć, przeanalizować  
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i przedyskutować. 

Arkadiusz  Duda  –  my  w  magazynach  posiadamy  jakieś  koce,  materace,  karimaty  i  to  zawsze

możemy dostarczyć. 

Przewodniczący  Komisji  Andrzej  Mentel  –  w  tym  zdarzeniu  całość  dowodzenia  przejęła  straż

pożarna  i  tak  naprawdę  oni  powinni  Was  poinformować,  że  dzieci  stoją  i  jest  zimno,  żebyście  

Wy państwo mogli zareagować. 

Janina Wcisło  - chciałam zwrócić uwagę, ze my cały czas rozmawiamy o Szkole Nr 2, a my na

terenie miasta tych szkół mamy więcej. Myślę , ze dobrze byłoby zrobić taki plan na wypadek gdyby…,

znaleźć miejsca, gdzie te dzieci zimą mogłyby być przetransportowane. 

Zastępca Burmistrza Beata Zawiła – chciałaby usystematyzować państwa tok myślenia, bo mam

takie  wrażenie  jakbyśmy  nie  widzieli  ja  tego  też  nie  wiem,  kto  ma  przygotować  taki  procedurę

ewakuacji kto jest za to odpowiedzialny, że te dzieci mają być gdzieś odtransportowane. Czy to robi

Zarządzanie Kryzysowe i  przygotowuje dla  każdej placówki oświatowej,  MOSIR-u ,  MOPS-u,  czy

każdej innej jednostki plan strategiczny w razie nagłego wypadku, bo my dalej rozmawiamy na ten

temat, a nic dalej nie wiemy. Ja bym chciała wiedzieć, kto był wtedy odpowiedzialny za cała akcję kto

miał złożyć procedurę, gdzie te dzieci miały się podziać, myślę że pan Duda nam teraz odpowie, żeby

była jasność. Ze szkoła zrobiła wszystko a wydział nie zrobił nic, no chyba , ze ja się mylę. Kto jest

odpowiedzialny za zrobienie takiego planu. 

Arkadiusz Duda – rozmawialiśmy o Szkole NR 2 traktując ten przypadek jako coś wzorcowego. Za

ewakuacje  z  jakiejkolwiek  placówki  zawsze  odpowiada  właściciel,  kierownik  ,  dyrektor.  Natomiast

referat zarządzania kryzysowego w każdej chwili będzie współdziałał , pomagał, szukać takich miejsc

w skali miasta poukładać tak klocki, żeby w danej chwili nie zastanawiać się co mamy dalej zrobić. To

dyrektor, kierownik, to on odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo  tak stanowią przepisy. Prowadzący

akcje ratownicza w tym przypadku straż pożarna, jeśli nikogo nie ma w budynku to oni uważają, ze

akcja  jest  zakończona,  oni  nie  zajmują  się  tym co  dalej  budynek pusty,  ogień  ugaszony.  Potem

następują  inne  procedury,  które  powinny  funkcjonować.  Pani  dyr.  w  szkole  podjęła  decyzje  

o  informowaniu  rodziców część  dzieci  poszła  do  przedszkola  i  to  trzeba  wdrożyć  we wszystkich

placówkach. 

Zastępca Burmistrza Beata Zawiła – po czyjej stronie jest ta  zarządzanie ewakuacji  proszę nam

odpowiedzieć. 

Arkadiusz Duda – po stronie dyrektora. 

Zastępca  Burmistrza  Beata  Zawiła  –  czyli  dyrektor  powinien  już  wcześniej  powinien  się

zaasekurować i powinien wiedzieć, gdzie w razie niebezpieczeństwa on ewakuuje te dzieci i on jest za

to odpowiedzialny. 

Włodzimierz Jaros – trzeba to jeszcze rozpatrzyć z dwóch rzeczy ewakuacja pożarowa jest 50m,  

a  bombowa 150  m od  budynku.  W pierwszych  czynnościach  odpowiedzialny  jest  dyrektor,  a  jak

przyjeżdżają inne służby to one przejmują zarządzanie. Moim zdaniem trzeba ustalić kto , co i gdzie

moim zdaniem to ta procedura powinna być przygotowanie takiej procedury. 

Arkadiusz  Duda  –  proszę  państwa  obojętnie,  gdzie  te  dzieci  będą  się  znajdować  za  ich  życie

odpowiada dyrektor. Na żadnym z tych etapów nie zwalnia go to z odpowiedzialności. 
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Przewodniczący Komisji Andrzej Mentel dla mnie sprawa jest jasna, w każdej placówce oświatowej

w obiektach zarządzanych przez gminę  powinna być procedura ewakuacji . W sytuacji kiedy jest zima

dzieci zostają wyprowadzone przed budynek , my jako gmina mamy jakiś zasób koce, karimaty, ale

gdybyśmy rozpracowali najbliższe placówki, gdzie ewentualnie moglibyśmy przenieś te dzieci , ale do

niektórych placówek jest daleko. 

Arkadiusz Duda – w momencie kiedy dzieci są na zewnątrz pani dyrektor wykonuje telefon do nas.

Ja nie mogę robić planu ewakuacji

Przewodniczący Komisji Andrzej Mentel – oczywiście plan ewakuacji robi szkoła bo ona wie co ma

najbliżej jaka placówkę. Ja tego nie oczekuje od pana. Chodzi o to jak współpracują jednostki. Czy

takie spotkania z panem z szefami jednostek wszystkich się odbywają z punktu widzenia działania,

czy jak odbywają się szkoleniowe alarmy , czy wszyscy wiedzą. 

Arkadiusz Duda – na każdy rok kalendarzowy burmistrz miasta wydaje plan pracy na dany rok  

i w każdym taki egzemplarzu jest dokładnie opisane czego burmistrz oczekuje nie tylko od naszych

placówek, ale także od zakładów prywatnych. I to rozsyłamy, jeżeli chodzi i ewakuacje to jest zapis, że

w momencie  ewakuacji  prosimy o informację  bo chcielibyśmy w takich ćwiczeniach uczestniczyć.

Jeżeli  ktokolwiek  zwróci  się  o  pomoc  to  nigdy  nie  odmawiamy.  Jeśli  chodzi  o  szkołę  Nr  2

rozmawialiśmy i  wypracowaliśmy jakieś pomysły teraz tylko trzeba to tylko zrealizować. Trzeba to

zapisać w dokumentach.  Jest  to  potrzebne bo ja  musze informować służby ratownicze.  Prosiłem

wszystkich  dyrektorów,  prezesów  o  podanie  osób  ,  które  będą  znały  obiekt  i  będą  umiały

odpowiedzieć na zadawane pytania przez służby ratownicze. 

Przewodniczący  Komisji  Andrzej  Mentel  –  ja  mam  prośbę,  żeby  na  stronie  Zarządzania

Kryzysowego  pokazywały się numery telefonów. 

Arkadiusz Duda – każdy z państwa kto potrzebuje pomocy dzwoni na numer tel.  112 zgłosi   się

operator i poinformuje nas, ze potrzebne jest wsparcie wydziału zarządzania kryzysowego my mamy

służbowy telefon 24 godziny na dobę. My wiemy o pożarze o zderzeniu dwóch samochodów bo na

bieżąco dostajemy informację od 112 . Traktujemy to selektywnie. O całej akcji w szkole nikt nas nie

poinformował. 

Ewa Fronczek – wszystkie informacje do państwa docierają, a taka informacja o zagrożeniu w szkole

nie dotarła. Wszystko się działo w styczniu, czy jeżeli dzisiaj dojdzie do takiej sytuacji gdzie wtedy

przenosimy dzieci, czy jest już opracowany taki plan. Ja bym prosiła, żeby każda szkoła, przedszkola

miały plan ewakuacji, żeby było wiadomo gdzie ma te dzieci dyrektor czy nauczyciele wyprowadzić.

Tak  samo MOSIR duża  impreza  turniej  tańca  towarzyskiego  dochodzi  do jakiegoś  zdarzenie  jest

panika,  czy  mamy  opracowany  plan  ewakuacji.  Uważam,  że  pan  jako  zarządzanie  kryzysowe

powinien być powiadomiony ktoś musi koordynować tą akcję. 

Przewodniczący Komisji Andrzej Mentel – jak to się dzieje, że pan wie o tych zdarzeniach ze 112, 

a o tym co było w szkole pan nie miał pojęcia. Czy jest to z automatu , czy jak proszę odpowiedzieć. 

Arkadiusz Duda –  jak mam odpowiadać za coś jak nie miałem, zadanej informacji,  że w szkole

doszło  do  takiego  zdarzenia.  Nas  nie  poinformowano  i  nie  potrafię  odpowiedzieć  na  to  pytanie

dlaczego. 

Ewa Fronczek – może warto spotkać się z dyrektorami i opracować te procedury ? 
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Arkadiusz Duda – oczywiście, że warto bo wydział i burmistrz wydają wytyczne, które obowiązują  

i jest zapis, że przynajmniej jeden raz w roku przeprowadzić próbną ewakuację 

Zastępca  Burmistrza  Beata  Zawiła-  proszę  państwa  po  całym  zdarzeniu  poleciłam  dyrektorom

stworzyć  taki  plan  włącznie  z  tym,  gdzie  te  dzieci  po  ewakuacji  będą  odtransportowane.  Każda

palcówka ten plan bezpieczeństwa i procedury opracuje i musi mieć. 

Przewodniczący Komisji Andrzej Mentel –ja poproszę jeszcze panią podkomisarz jako policję jak

wy współpracujecie i w jakim zakresie z innymi służbami. 

Podkomisarz Komisariatu Policji Beata GRZESIAK – nasza współpraca układa się bardzo dobrze,

słuchając tego teraz chciałam powiedzieć, że my  na taką akcję nie byliśmy wezwani, uważam, że

powinniśmy  zostać  wezwani,  żeby  zobaczyć  jak  taka  akcja  wygląda.  Dobrze  byłoby  zrobić  taką

symulację służb jakby to wyglądało. To dałoby nam obraz jak ze sobą współpracujemy. Procedury są

procedurami, a życie jest życiem. Byłam świadkiem takich sytuacji i musze tutaj pochwalić policjantów

bo oni wiedzą jak mają się zachować. Współpraca z innymi służbami strażą pożarna  wygląda bardzo

dobrze. I jestem zdania, ze taka symulacja przeprowadzona byłaby bardzo dobra. Sprawdziłoby to

naszą czujność i reakcje. 

Przewodniczący Komisji Andrzej Mentel –  to o czym pani mówi mogłoby być wnioskiem, chodzi  

o skierowanie próśb do dyrektorów szkół o przeprowadzenie ewakuacji z przemieszczaniem dzieci do

poszczególnych placówek. Chodzi o sprawdzenie w trudnych warunkach powiadamiając policję , straż

pożarną i zarządzanie kryzysowe żebyśmy mogli sprawdzić to co jest wypracowane przez placówki.

Ja mam taką sugestie jeśli mówimy o przemieszczaniu dzieci czy dorosłych , czy państwo jako gmina

nie uważacie, że wskazanym byłoby napisać taką umowę porozumienie z jakimś przewoźnikiem. Że 

w jakimś czasie od uzyskania takiej informacji o zagrożeniu jest w stanie podstawić autokar.  

Arkadiusz Duda –  jeśli  chodzi o mniejszą ilość dzieci  czy dorosłych to jest  ten nasz samochód,

natomiast kiedyś mieliśmy podpisaną umowę z przewoźnikiem panem Sebzdą, ale firmy już nie ma,

wszystkie  przedsiębiorstwa które  zajmują  usługami  turystycznymi  nie  są  w  ogóle  zainteresowane

podpisaniem takiej umowy, bo nie stać ich, żeby te autobusy dyżurowały. 

Przewodniczący  Komisji  Andrzej  Mentel  –  ja  tak  sobie  wyobrażam,  że  jeśli  jest  500  dzieci,  

a autokar mieści 50 dzieci to przewiezienie tych dzieci do innej placówki  potrwałoby chwilę. Chodzi mi

o to,  żeby było jakieś zabezpieczenie.  Jeśli  nie da się   podpisać umowy to miejmy może wykaz

środków transportowych, żeby w krótkim czasie jak najszybciej dotarli na miejsce. Ale jakby udało się

jednak podpisać umowę  z jakimś przewoźnikiem to byłoby najkorzystniej.  Możemy o to pana prosić,

żeby się pan zorientował. 

Arkadiusz Duda –  jak była ta firma pana Sebzdy to nie było problemu. Teraz zostaje nam tylko

komunikacja miejska. 

Przewodniczący Komisji Andrzej Mentel – to tez jest ważna rzecz bo przecież Burmistrz chodzi na

spotkania  są  zarządy i  uważam, ze  dobrze  byłoby  ten problem podsuszyć.  My nie  potrzebujemy

prywatnych  przewoźników,  tylko  żeby  taką  komunikacje  miejska  można było  podstawić  pomóc w

sytuacji kryzysowej.  

Włodzimierz  Jaros –  w  takich  sytuacjach  to  policja  ma  możliwość  zatrzymania  autobusu  

i przewiezienia dzieci, policja ma takie uprawnienia. 
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Marian Kita – proszę państwa słucham i nie wierzę, czyli my dalej nie mamy żadnych procedur. Nie

ma firmy przewozowej to już nic nie da się zrobić. Szpital jest na tyle duży, że pomieści wszystkie

dzieci ze szkoły nr 2 , ale tych szkól jest więcej. My myślimy, że nam nic złego się nie stanie, ale życie

jest życie. 

Przewodniczący Komisji Andrzej Mentel   - proszę panią burmistrz o dopilnowanie, aby w każdej

placówce były procedury ewakuacyjne,  łącznie z podziałem dzieci  i  przemieszczaniem do innych

placówek.  Żeby była próbna ewakuacji z powiadomieniem wydziału zarządzania kryzysowego, policji i

straży pożarnej. 

Zastępca Burmistrza Beata Zawiła- - sprawdzę to . Zadaniem dyrektora jest przeprowadzenie jeden

raz w roku ewakuacji dopilnuję, żeby te ewakuacje zostały przeprowadzone. Pod koniec kwietnia bądź

na początku maja taka ewakuacja zostanie przeprowadzona u nas w urzędzie i będziemy widzieć jak

to funkcjonuje. Nie mniej jednak podległe mi placówki oświatowe i jednostki zostaną zobowiązane do

wywiązania się z tego.  

Przewodniczący  Komisji  Andrzej  Mentel   -  w  trakcie  tych  ewakuacji  mielibyśmy  możliwość

sprawdzenia  możliwości  dostarczenia  tego  sprzętu  pomocniczego  i  być  może  jeśli  by  się  udało

jakikolwiek transport. Zazwyczaj robi się to we wrześniu,. Kiedy jest jeszcze ciepło i nie potrzeba kocy,

ale  ten  sposób sprawdzenia  da  nam możliwość  weryfikacji,  że  gdyby  naprawdę coś  się  stało  to

będziemy przygotowani. Czy pan dyrektor MOSIr-u  posiada wykaz miejsc, gdzie ewentualnie mogliby

zostać umieszczeni ludzie. 

Dyrektor MOSiR Henryk Michalski – na tą chwilę nie. 

Przewodniczący  Komisji  Andrzej  Mentel   -  mówię  tez  o  innych  placówkach  bo  to  jest  dobry

moment, żeby się zastanowić. Tych placówek jest troszkę Kopalnia Kultury, Elektrownia i inne , czy

moglibyśmy prosić panią burmistrz, żeby takie procedury jakie są w szkołach  były wypracowane w

każdym obiekcie podległym naszemu miastu. 

Zastępca Burmistrza Beata Zawiła – będą miały. 

Przewodniczący Komisji Andrzej Mentel    - czy policji jeśli zatrzyma taki środek transportu musi

powiadomić właściciela, czy może przejąć taki środek i przetransportować dzieci czy dorosłych jak to

wygląda z punktu widzenia prawa. 

Podkomisarz Komisariatu Policji Beata GRZESIAK –  są określone procedury na policji, w takim

przypadku mamy prawo powiadamiamy użytkownika , że rekwirujemy pojazd w celu ratowania życie i

wzywamy  go  do  udzielenia  pomocy.  W  przypadku,  gdyby  taka  osoba  odmówiła  to  jest  za  to

odpowiedzialność  karna.  Później  taka  osoba może zwrócić  się  do  policji  o  zwrot  kosztów.  Skład

wniosek są określone stawi i według nich jest wypłata. 

Przewodniczący Komisji Andrzej Mentel   - jak jest z tym powiadamianiem państwa przez 112

Arkadiusz Duda – jeśli jest to zagrożenie niskiego rzędu to otrzymujemy smsa, a jeśli ktoś się zwraca

do nas o wsparcie to telefonują bezpośrednio do nas. 

Przewodniczący Komisji Andrzej Mentel     - to ja mam prośbę proszę się zorientować i dać nam

znać dlaczego taka informacja do państwa nie dotarła w sytuacji, która miała w szkole nr 2, gdzieś

ktoś zawinił. Proponuję wniosek 
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 Członkowie komisji nie mieli zastrzeżeń do treści wniosku : 

Wniosek komisji Edukacji Kultury i Sportu 
 B – RM .0014 .3.2018 
 

Treść: 

Stworzyć w gminie w palcówkach kulturalnych, oświatowych i sportowych procedurę ewakuacji 

łącznie z przemieszczaniem osób przebywających w tych palcówkach do innych miejsc.  

Głosów „ZaZa”- 9

Głosów „PrzeciwPrzeciw” - 0

Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” - 0

ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania – 9

Przewodniczący Komisji Andrzej Mentel – punkt drugi

 Opiniowanie materiałów sesyjnych

Na dzisiejszym posiedzeniu nie mamy projektów do zaopiniowania. Kolejny punkt

 Sprawy bieżące.

Marian Kita – chodzi o fetor, który jest od strony małej Dąbrówki.  ludzie się skarżą , że nie ma czym

oddychać. Co ja mam im mówić.  

Zastępca Burmistrza Beata Zawiła –  Czeladź z miastem Sosnowiec i z Siemianowicami napisała

pismo do Prezydenta Katowic i czekamy na odpowiedź. 

Przewodniczący Komisji Andrzej Mentel – po wyczerpaniu porządku zamykam posiedzenie komisji.

Przewodniczący Komisji
Edukacji, Kultury i Sportu 

Andrzej Mentel 

Protokół  napisano   23.04.2018r. 
Protokolant- Joanna Kwarciana
Protokół umieszczono w BIP, dnia  …………………………….
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