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 Protokół Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 
 z dnia 18 grudnia 2017 r.

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

Zwołujący:  Przewodniczący  Komisji  

Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji  Andrzej Mentel 

Czas trwania posiedzenia (16:00 –  ) 

Porządek obrad: 

1. Analiza Realizacji wniosków komisji za 2017 rok

2. Opiniowanie materiałów sesyjnych

3. Zatwierdzenie planu pracy komisji na 2018 rok

4. Sprawy różne

Frekwencja: 

Członkowie komisji obecni na posiedzeniu: 

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

Członkowie komisji nieobecni na komisji- Katarzyna Pilc, 

Pozostałe osoby obecne na posiedzeniu: 
1. Burmistrz Beata Zawiła 
2. Ilona Grudzień 
3. Jolanta Dyrka 

Komisja opiniowała uchwały: 

Projekt Nr 144
w sprawie: uchwalenia uchwały w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania sty-
pendiów i nagród sportowych oraz ich rodzaju i wysokości za osiągnięte wyniki sportowe.

_________________________________________________________________________________
Ustalenia i rozstrzygnięcia:

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

1. Analiza Realizacji wniosków komisji za 2017 rok. 

W tym roku komisja wypracowała jeden wniosek odpowiedź otrzymali wszyscy członkowie komisji.

Kolejny punkt  

2. Opiniowanie materiałów sesyjnych

Proszę o wprowadzenie 

Projekt Nr 144
w sprawie: uchwalenia uchwały w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania sty-
pendiów i nagród sportowych oraz ich rodzaju i wysokości za osiągnięte wyniki sportowe.
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Jolanta Dyrka – ta uchwała uchyla obecnie obowiązującą uchwałę. Po zmianie przepisów o sporcie
wprowadza ona dowolność sięgania po środki również klubów czy osób spoza Czeladzi. W związku z
tym wraz z podjęciem tej uchwały, a następnie jej publikacją będą podjęte kolejne uchwały , formy
dotowania organizacji, które finansują stypendia sportowe, a nie będzie to forma stypendialna. 
Przewodniczący Andrzej Mentel  – co będzie ze stypendiami w przyszłym roku.
Jolanta  Dyrka  -  w  przyszłym  roku  będą  podejmowane  stosowne  uchwały  ,  które  pozwolą  na
wypłacanie  w takiej  formie  w  jakiej  będzie  dotacja  dla  organizacji.  Będzie  podejmowana  jeszcze
uchwała dotycząca zmiany do programu o współpracy z organizacjami  pozarządowymi,  żeby tam
mogły pojawić się środki 
Przewodniczący Andrzej  Mentel  –kiedy będzie  przedstawiona ta  nowa uchwała i  dlaczego nie
podejmujemy jej dzisiaj. 
Jolanta  Dyrka –  nie  możemy  ponieważ  ta  dzisiejsza  musi  zostać  opublikowana  w  dzienniku
województwa śląskiego, żeby podjąć kolejną ta musi zostać opublikowana. Zgodnie z procedurami
myślimy, ze może to być dopiero połowa stycznia. Jeśli się ukarze to  po 14 dniach my dopiero wtedy
możemy podejmować inne czynności prawne. 
Przewodniczący Andrzej Mentel  - co się zmieni w uchwale w sprawie współpracy z organizacjami
pozarządowymi. 
Jolanta Dyrka –  pojawią się  zapisy,  które  pozwolą nam ogłaszać konkursy  i  w drodze konkursu
udzielać dotacji. 
Przewodniczący Andrzej Mentel  - czyli teraz nie będzie składanych wniosków, a będzie ogłoszony
konkurs  dla  stowarzyszeń  jeżeli  chodzi  o  pomoc  stypendialną.  Czy  ta  uchwała,  która  będzie
podejmowana w styczniu również podlega publikacji. 
Jolanta  Dyrka  – nie  ma  takiej  potrzeby  będą  tylko  konsultacje  i  te  konsultacje  będą niebawem
ogłoszone. 

Głosowanie
Za – 7
Przeciw - 0
Wstrz. się – 0
Projekt zaopiniowany pozytywnie 

Przewodniczący  Andrzej Mentel – kolejny punkt 

3. Zatwierdzenie planu pracy komisji na 2018 rok

Przewodniczący zaproponował następujący plan pracy komisji  na 2018 rok 

RAMOWY PLAN PRACY

KOMISJI EDUKACJI, KULTURY I SPORTU  RADY MIEJSKIEJ  W CZELADZI na 2018 r.

Lp. Miesiąc Tematyka posiedzenia komisji Rady Miejskiej 

1. Styczeń 1. Funkcjonowanie i finansowanie  Kopalni Kultury – analiza i 

wnioski. 

2. „Ferie w mieście 2018 r. ”- plany, harmonogram imprez.

3. Plan imprez oświatowych, sportowych i kulturalnych w 2018.

4. Opiniowanie materiałów sesyjnych.

5.  Sprawy różne.
2. Luty 1. Funkcjonowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 

placówkach oświatowych.

2. 2. Przyjęcie do widomości sprawozdania z osiągnięcia wyso-

kości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w placówkach oświatowych.
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3. 3. Analiza realizacji zadania „Ferie w mieście 2018” 

4. 4. Opiniowanie materiałów sesyjnych.

5. 5. Sprawy różne.
3. Marzec 1. Działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w   Cze-

ladzi 

2. Opiniowanie materiałów sesyjnych.

3. Sprawy różne.

4. Kwiecień 1. Działalność kulturalna w mieście. Funkcjonowanie stowarzy-

szeń.

 2. Opiniowanie materiałów sesyjnych.

 3. Sprawy różne.
5. Maj        1. Wady postawy u dzieci – działania profilaktyczne.

        2. Dni Czeladzi 2018 r.

        3. Opiniowanie materiałów sesyjnych.

4. Sprawy różne.
6. Czerwiec 1. Realizacja inwestycji w zakresie Edukacji, Kultury i Sportu w 

latach 2015-18 oraz propozycje inwestycyjne do budżetu mia-

sta na rok 2019.

      2. „LATO w mieście 2018 r. ”- plany, harmonogram imprez

      3. Opiniowanie materiałów sesyjnych.

      4. Sprawy różne.
7. Lipiec /Sierpień Przerwa wakacyjna

8. Wrzesień    11. Dzień Edukacji Narodowej.

   2. Analiza realizacji „LATO w mieście 2018 r.”

     3. Opiniowanie materiałów sesyjnych.

4. Sprawy różne.
9. Październik 1.  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 

szkolny 2017/2018. Analiza i wnioski.

     2. Opiniowanie materiałów sesyjnych.

   3. Sprawy różne.
10. Listopad      1. Analiza projektu budżetu na 2018 r.

O   2. Opiniowanie materiałów sesyjnych.

   3. Sprawy różne.
11. Grudzień      1. Analiza realizacji wniosków Komisji za 2018 r.

     2. Opiniowanie materiałów sesyjnych. 

     3. Zatwierdzenie planu pracy Komisji na 2019 r. 

 4. Sprawy różne.
Przewodniczący Andrzej Mentel – czy są jakieś pytania do tego planu zaproponowanego planu 

pracy 

Członkowie komisji nie mieli uwag. 

Głosowanie 

Za – 7 
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Przeciw – 0 

Wstrz.się – 0 

Plan pracy komisji Edukacji, Kultury i Sportu został przyjęty. 

Przewodniczący  Andrzej  Mentel –.  Kolejny  punkt  sprawy  różne.  Mam prośbę  o  przygotowanie

informacji,  czy w ramach działalności bieżącej szkoły były finansowane z innych źródeł niż budżet

gminy.  Gdyż  doszły mnie niepokojące sygnały z placówek oświatowych . Jeśli tak było to proszę o

informacje w jakich szkołach. 

Ilona Grudzień – zdarzyła się taka sytuacja w jednej szkole, że uczniowie zniszczyli papier toaletowy i

tam dyrektor poprosił o odkupienie tego papieru. 

Przewodniczący Andrzej Mentel – pani naczelnik mnie nie chodzi o zniszczone mienie bo to jest

logiczne , że jeśli zniszczył to ma odkupić, chodzi mi o sytuacje czy z rady rodziców są kupowane

środki na utrzymanie bieżące szkół. 

Ilona Grudzień – rozeznam sprawę i odpowiem 

Przewodniczący Andrzej Mentel – zamykam posiedzenie. 

Przewodniczący Komisji
Edukacji, Kultury i Sportu 

Andrzej Mentel 

Protokół  napisano 19 grudnia 2017r. 
Protokolant- Joanna Kwarciana
Protokół umieszczono w BIP, dnia  …………………………….
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