
B-RM.0012.19.2018
 Protokół Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

 z dnia 19 marca 2018 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tryb zwołania: zgodnie z planem pracy komisji    

Zwołujący:  Przewodniczący  Komisji  

Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji  Andrzej Mentel 

Czas trwania posiedzenia  (16:00 – 16.30) 

Porządek obrad: 

 Działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi 
 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,

Członkowie komisji nieobecni na komisji-  Marek Kocoń 
Pozostałe osoby obecne na posiedzeniu: 

1. Z-ca ds. społecznych  Beata Zawiła 
2. Ilona Grudzień – Naczelnik Wydziału Edukacji i Polityki Społecznej 

_________________________________________________________________________________
Ustalenia i rozstrzygnięcia:

Przewodniczący Andrzej Mentel –  przywitał wszystkich zebranych, przedstawił temat posiedzenia .
Na  ostatniej  komisji   temat  dot.   funkcjonowanie  pomocy  psychologiczno  –  pedagogicznej  w
placówkach  oświatowych  ze  względu  na  uzupełnieni  materiałów  przenieśliśmy  na  dzisiejsze
posiedzenie.  Proszę panią naczelnik o wprowadzenie. 
Ilona Grudzień – oparliśmy się na nowych aktach prawnych dotyczących pomocy psychologiczno –

pedagogicznej,  zasadniczą  zmianą zapisaną w uzasadnieniu do rozporządzenia jest  poszerzony

zakres  zadań  wychowawców  nauczycieli  specjalistów  w  zakresie  obserwacji  uczniów.  Przede

wszystkim zadaniem nauczycieli, wychowawców ma być rozpoznawanie specjalnych  potrzeb ucznia z

uwzględnieniem  przyczyny  niepowodzeń  edukacyjnych  i  trudności  w  funkcjonowaniu  ucznia.  W

materiałach wymieniliśmy państwu w jakich formach jest udzielana taka pomoc , jakiej pomocy mogą

udzielać nauczyciele,  a jakiej  pomocy specjaliści.  Jakie zadania ma dyrektor i  jakie dokumentacja

musi być prowadzona. Orzeczeń i  opinii  jest coraz więcej i  coraz więcej jest godzin w arkuszach

organizacyjnych bo zgodnie z opiniami przyznajemy godziny. Zaczyna to całkiem nieźle funkcjonować.

 
Przewodniczący Andrzej Mentel–  dziękuję,  kolejny punkt 
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B-RM.0012.19.2018
Pkt. 1.  Działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi 

Marian Kita – w  MOSIR jest siłownia i podobno właścicielka  chciałaby ją sprzedać i zakończyć

sprawę. Obiekt jest zaniedbany, pani chce go sprzedać za ok. 30 tys. Sprzęt jest trochę warty nawet

jako złom, ale są nowoczesne bieżnie. Do wymiany jest rura kanalizacyjna. To nasz obiekt i trzeba o to

zadbać. Sala baletowa tam można ćwiczyć przez 12 miesięcy w roku i tam coś powinno się cały czas

dziać. 

Dyrektor MOSiR Henry Michalski – umowa zawarta jest z panią, która to pomieszczenie wynajmuje i

nie jest zainteresowana opuszczeniem tego pomieszczenia. Poinformowałem ją, że jeśli się zdecyduje

to niech napisze pismo bo jest okres wypowiedzenia, to było w grudniu i do tej pory nic nie wpłynęło.

Jeśli  chodzi  o  rurę  kanalizacyjną  to  została  naprawiona,   schody zostaną  naprawione  w  okresie

wiosennym,  sala  baletowa  wykorzystywana  jest  przez  na  IIII  wiek,  a  popołudniu  sala  jest

wynajmowana. 

Zastępca Burmistrza Beata Zawiła – siłownia dla starszych będzie na kopalni Saturn na ćwiczenia

dla starszych będzie w budynku warsztatów. Tam jest projekt na stworzenie takiej Sali rehabilitacyjnej

dla starszych. 

Włodzimierz Jaros – jakie były wpływy z wynajmów z imprez. 

Dyrektor MOSiR  Henryk Michalski zaplanowane w budżecie było 110 tys. zł  i to realizujemy w skali

roku. 

Ewa Fronczek – zakup ławek jakie te ławki gimnastyczne?

Dyrektor MOSiR  Henryk Michalski  ławeczki plastikowe do siedzenia  do rozłożenia na różnego

rodzaju imprezy.

Ewa Fronczek -  projekt na ścieżkę rolkowo – rowerową prowadzącą przez Maderę. Może jakieś

środki z unii by były. Czy coś w tym zakresie. 

Dyrektor MOSiR  Henryk Michalski – z tego co się orientuje nie ma takich dofinansowań z unii. W

ministerstwie też nie ma takich dofinansowań. 

Przewodniczący Andrzej Mentel  – proponowany remont Mosir –u mam prośbę, żeby  do konsultacji

włączyć  panią  Wcisło,  żeby  był  dobrze  przygotowany projekt   z  lekkiej  atletyki.  Bo  z  tego  będą

korzystać wszyscy. Żeby to dobrze zrealizować. 

Dyrektor MOSiR  Henryk Michalski – jest już projekt zapraszam panią do obejrzenia. 

Przewodniczący Andrzej Mentel -  ścieżki rowerowe żeby przeanalizować od wzgl. merytorycznym

powinniśmy  się  zastanowić  nad  doprowadzeniem  do   porządku  oznaczenia,  które  są   bardzo

zniszczone, po drugie trzeba się zastanowić nad tym  jak te ścieżki poprowadzić , a będziemy teraz

realizować duży projekt, gdzie powstaną nowe ścieżki. Ja bardzo chciałbym się spotkać z panią dyr.

MZGK-u i zastanowić się w jaki sposób to można uporządkować. Problem jest żeby to wypromować.

Jest tyle odgałęzień ścieżek , że trzeba to unormować. 

Zastępca  Burmistrza  Beata  Zawiła projekt  jest  już  zaakceptowany  i  tam  już  nic  nie  możemy

zmieniać.  

Przewodniczący Andrzej Mentel– ja mówię o tych ścieżkach, które już są. Chciałem powiedzieć, że

działalność Mosir-u zmieniła się na plus jest bardzo dużo imprez, są inne jednostki, które korzystają z

hali to wszystko jest w sprawozdaniu. 
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Pkt 2. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych 

Przewodniczący Andrzej Mentel – czy są pytania do tej uchwały 
Brak pytań 

Projekt Nr 43 
w sprawie: ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat
za  korzystanie  z  wychowania  przedszkolnego  w  przedszkolach  publicznych,  dla  których
organem prowadzącym jest Miasto Czeladź

Wynik głosowania: 

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

Przewodniczący Andrzej Mentel  

Pkt. 3.  Sprawy bieżące  

Przewodniczący Andrzej Mentel – po wyczerpaniu porządku  zamykam posiedzenie komisji.

Przewodniczący Komisji
Edukacji, Kultury i Sportu 

Andrzej Mentel 

Protokół  napisano   23.03.2018r. 
Protokolant- Joanna Kwarciana
Protokół umieszczono w BIP, dnia  …………………………….
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