
B-RM.0012.42.2018
 Protokół Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

 z dnia 18 czerwca 2018 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tryb zwołania: zgodnie z planem pracy komisji    

Zwołujący:  Przewodniczący  Komisji  

Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji  Andrzej Mentel 

Czas trwania posiedzenia  (16:00 – 16.35 ) 

Porządek obrad: 

 Działalność kulturalna w mieście. Funkcjonowanie stowarzyszeń. 
 Realizacja inwestycji w zakresie Edukacji, Kultury i Sportu w latach 2015 -2018 oraz 
propozycje inwestycyjne do budżetu miasta na rok 2019 
 „Lato w mieście 2018” – plany, harmonogram imprez 
 Opiniowanie materiałów sesyjnych 
 Sprawy bieżące.

Frekwencja: 

Członkowie komisji obecni na posiedzeniu: 

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

Pozostałe osoby obecne na posiedzeniu: 
1. Ilona Grrudzień 
2. Jolanta Dyrka 
3. Paweł Osika 

_________________________________________________________________________________
Ustalenia i rozstrzygnięcia:

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

 Działalność kulturalna w mieście. Funkcjonowanie stowarzyszeń. 

Przewodniczący  komisji  Andrzej  Mentel –  czy  oprócz  tych  stowarzyszeń,  które  mamy

zaprezentowane w materiałach,  czy  są w gminie,  takie  stowarzyszenia,  które  nie  ubiegały  się  o

dotacje, a  prowadzą  działalność w zakresie kultury. 

Jolanta Dyrka  -  to  są jedyne stowarzyszenia  z  którymi  współpracujemy i  które  są nam znane  

w zakresie kultury. Swego czasu powiat będziński prowadził rejestr stowarzyszeń szeroko publikował

wykaz  stowarzyszeń  i  zakres  działalności  dzisiaj  takiego  wykazu  nie  ma  ,  my  tez  nie  jesteśmy

informowani czy jakieś stowarzyszenia powstają , czy nie. W związku z tym trudno mi powiedzieć, czy
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pojawiło  się  jakieś  stowarzyszenie,  które  w  tej  dziedzinie  działa.  Najczęściej  to  i  tak  oni  do  nas

wcześniej czy później trafiają.  

Marian Kita – ci ludzie którzy prowadzą stowarzyszenia dają z siebie wszystko. Kiedyś były  taki

zwyczaj w urzędzie, że raz na kilka lat przedstawiciele jechali na wyjazd do Francji, w tej kadencji ani

poprzedniej tego nie było, to była  taka forma podziękowania dla nich. Mozę warto by było do tego

wrócić. 

Przewodniczący komisji Andrzej Mentel - tą propozycję przyjmiemy w formie wniosku komisji, bo

dobrze by było te osoby docenić. 

 Realizacja inwestycji w zakresie Edukacji, Kultury i Sportu w latach 2015 -2018 oraz 
propozycje inwestycyjne do budżetu miasta na rok 2019 

Przewodniczący komisji Andrzej Mentel – otwieram dyskusje

Ilona Grudzień – zadania nam się zdezaktualizowały bo był przetarg na basen przy szkole Nr 5 , na

tej sesji będzie przesuniecie środków .  Na sesji będzie też przekazanie 100 tys szkole podstawowej

nr 7 na malowanie korytarzy, szatni jest decyzja sanepidu , i jeszcze jedna kwota na zakupy bieżące

dla wszystkich szkół i przedszkoli w związku z sytuacją poruszoną na ZNP .  

Przewodniczący  komisji  Andrzej  Mentel –   chodziło  o  środki,  które  są  potrzebne  na  bieżącą

działalność szkół. 

Ilona  Grudzień -  takie środki będą podzieliliśmy to na placówki , jeśli chodzi  o propozycje na 2019

to wpisaliśmy to, ale ostateczna decyzja należy do burmistrza bo on decyduje o inwestycjach jakie się

odbędą w kolejnym roku budżetowym. Myśmy wypisali, ale czy tak to będzie wyglądało nie wiem. 

Przewodniczący komisji Andrzej Mentel– została wpisana wymiana nawierzchni boisk przy szkole

podstawowej nr 2 uważam, ze to jest jak najbardziej potrzebne. Nawierzchnie funkcjonują już ok. 13 –

14 lat zużycie jest duże i dochodzi z tego powodu do sytuacji niebezpiecznych. 

Ilona Grudzień – czyli to trzeba by było potraktować priorytetowo. 

Ewa Fronczek – dofinansowanie placów zabaw w przedszkolach 

Ilona Grudzień –ustaliłam z burmistrzem, że tą kwotę którą mamy dzisiaj na inwestycje ok. 89 tys zł.

podzielimy  na dwie placówki, przedszkole nr 1 i 9 co roku będziemy starali się przeznaczać środki na

dwie placówki. 

Ewa  Fronczek –  mnie  chodziło  o  przedszkole  nr  7  bo  przyszli  do  mnie  rodzice  dzieci  z  tego

przedszkola.

Ilona Grudzień my doposażmy przedszkola , a co roku będą to kolejne placówki. Przedszkoli nie jest

dużo. Dawaliśmy już pieniążki na doposażenia. 

Ewa Fronczek – w sprawach inwestycyjnych proszę zwrócić uwagę , że u nas jest bardzo dużo boisk

do piłki nożnej, do koszykówki są boiska wielofunkcyjne, ale brakuje słupków do piłki siatkowej może

by powstały pojedyncze boiska do siatkówki, Mozę być boisko piaszczyste, trawiaste. 

Przewodniczący komisji Andrzej Mentel –ja prosiłem o  piłkochwyty przy szkole nr 2 bo jak ktoś nie

trafi w bramkę to trochę po tą piłkę trzeba biegać. Mam prośbę jak będziemy uwzględniać wymianę

nawierzchni  to  proszę  pamiętać  o  piłkochwytach  to  duże  ułatwienie  dla  dzieci.  Zrobiliśmy  w  tej

kadencji bardzo dużo i mam nadzieje, że tutaj ten stan techniczny w zakresie inwestycji sportowych

jest na bardzo dobrym poziomie. 
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  „Lato w mieście 2018” – plany, harmonogram imprez 

Przewodniczący  komisji  Andrzej  Mentel  –  proszę  pamiętać,  żeby  w  każdej  szkole  w  każdej

placówce  wywiesić plakaty informujące  jak wygląda akcja lato, żeby dzieci były poinformowane co

planujemy  jakie  atrakcje  będą,  to  na  pewno  zwiększy  frekwencję.  Zamieścić  również  na  stronie

internetowej.  Brakuje nam basenu, ale miejmy nadzieję, że uda się to zrealizować w nowej kadencji. 

 Opiniowanie materiałów sesyjnych 

Projekt Nr 84
w sprawie  zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę
Czeladź

Ilona Grudzień –  dajemy jeszcze raz tą uchwałę ona  nie jest  zmieniona państwo pozytywnie ja

zaopiniowaliście na poprzednim posiedzeniu. 

Przewodniczący komisji Andrzej Mentel – to my jej nie będziemy teraz jeszcze raz opiniować

Sprawy bieżące

Wniosek komisji – B – RM .0014.4.2018 

Treść wniosku : 

Wnioskuję  o  kontynuację  współpracy  pomiędzy  stowarzyszeniami  miasta  Czeladź  i  miasta  Auby  

w zakresie wymiany pomiędzy członkami stowarzyszenia. Jednocześnie będzie to podziękowanie dla

tych ludzi, którzy w bezinteresowny sposób odnoszą wiele sukcesów.

Głosów „ZaZa”- 8
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -0
ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania – 8

Przewodniczący Andrzej Mentel – po wyczerpaniu porządku  zamykam posiedzenie komisji.

Przewodniczący Komisji
Edukacji, Kultury i Sportu 

Andrzej Mentel 

Protokół  napisano   19.06.2018r. 
Protokolant- Joanna Kwarciana
Protokół umieszczono w BIP, dnia  …………………………….

33



B-RM.0012.42.2018

 

44


