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-------------------------------------------------------------------------

Tryb zwołania: Posiedzenie pozaplanowe 
Prowadzący obrady:  Przewodniczący komisji Andrzej Mentel. 
Porządek obrad: 

1. „Dni Czeladzi 2017r.” 
2. „Lato w mieście 2017r.” –plan , harmonogram imprez 
3. Opiniowanie materiałów sesyjnych 
4.  Sprawy różne

Czas trwania posiedzenia:   (od 15:00 do 15.35)
Frekwencja członków komisji na posiedzeniu:  
Obecni członkowie komisji:

1. Ewa Fronczek,
2. Marian Kita,
3. Włodzimierz Jaros,
4. Katarzyna Pilc,
5. Marcin Gadecki,
6. Janina Wcisło,
7. Andrzej Mentel,
8. Marek Kocoń
9. Katarzyna Pilc 

   
Pozostałe osoby obecne na posiedzeniu:  

 Z-ca Burmistrza -Beata Zawiła

 Naczelnik Wydziału Edukacji i Polityki Społecznej -  Małgorzata Ochęduszko -Ludwik 

 Kierownik Referatu Edukacji -Ilona Grudzień

 Paweł Osika – pracownik Wydziału Promocji Miasta, Kultury i Współpracy z Zagranicą 

Przebieg posiedzenia: 

Andrzej  Mentel  Przewodniczący komisji   -  otwarcie posiedzenia,  przywitanie członków komisji  i
kierownictwa urzędu oraz odczytanie tematu posiedzenia .
Pkt 1  DNI CZELADZI 2017 r. 
Dyskusja:
Andrzej Mentel Przewodniczący komisji  – imprezy na Grabku, czy jesteśmy w stanie ustawić taką
toaletę jak na placu Vianeya 
Beata Zawiła Zastępca Burmistrza  – taki  koszt  to około 60 tys.  W ramach remontu toalety są
przewidziane rozeznam sytuację i dam Państwu znać. 
Andrzej Mentel Przewodniczący komisji  – chciałem pogratulować repertuaru, który nas zaszczyci
na Dniach Czeladzi. Jaki jest szacunkowy koszt tegorocznych Dni Czeladzi.
Paweł  Osika –  trwają  prace przygotowawcze mniejsze  i  większe wydatki,  wiec  całościowy koszt
jeszcze nie mogę powiedzieć. Podobne do ubiegłorocznych 
B zawiła 240 tys było w zeszłym roku 
Mentel – czy w tym roku tylko Czeladź bo w zeszłym roku były tez piaski
Zawiła – piaski będą miały swoje urodziny 9 września
Ewa Fronczek – mieszkancy ulicy katowieckiej prosili mnie o więcej toy toi na tej ulicy i zwiększenie
patroli
Osika – toi toije są w takich mniejscach gdzie są pilnowanie, w miejscach odospbnionych sa one
niebezpieczne , mogą zostać salone, przewrócoene. 
Kita – coraz mniejsza ilość tenorów
Zawiła tenorów jest 4 tak jak w zeszłym roku . Dyrektor on decyduje i on wybiera. 
Pkt 2 Lato w mieście 2017r.  plan , harmonogram imprez 
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Dyskusja 
Wcisło – akcja lato 150 na jednym turnusie. Czy można przekonać pana Krzemienia żeby ta zbiórka
dzieci odbywała się w ten sposób żeby każda szkoła miała zabezpieczone miejsca 
Ochęduszko- przekaze zadba aby ci harcerze maja miejsca zabezpieczone
Wcisło – grupa dzieci jest duż a czasem nie mają już miejsca. 
Zawiła – powiemu panu , natomiast on cały czas mówi że tych harcerzy jest mało. 
Mentel – miejsce nieobozowej akcji 
Zawiła – obecnie jest remont pzty urzędzie
Mentel – MosiR w czeladzi akcja podane zostały miejsca SP 7 ZSOiT rynek cxzladź plac Vianeya , cy
iepowinno bć wskazane miejsce jako stadion piaski
Zawiła – harmonogram zostanie szczegółowo udostępniony , najbardziej chcemy wykorzystać place
przy szkołach. 
Mentel – imprezy ogólnodosptepne żeby ten harmonogram szybko bł na plakatach żeby mogły dzieci
zapoznać się  w szkole  i  skorzystać.  Propozycja  Odeonu czy my wspólpracujac  z  jimi  czy my to
dofinansowujemy
Ochęduszko w tym roku oni nie zwrócili  się o dofinansowanie. Wspólpraca z nim w tym roku jest
trudniejsza  udało  nam  się  sfinalizować  tylko  jedna  POanstwo  nie  chonoruja  z  nmai  uzgodnień
natomiast my nie chcemy się ztym zgodzić skoro to my finansujemy. 
Kocoń –ile dzieci francuskich przyjedzie i ile pojedzie i do Vicite 
Zawiła – z łotwa wspólpracowalismu już udało nam się nawiazac te wspołne kontakty . Reaktywacja
15 ucznioów i oni tyle samo na tydzień do francji – 31 uczniów (25 uczniów ) 
Jaros jaki koszt wyjazdy 
Zwaiła rada pedagodoiczna 750 zł pełny koszt nabór 1500 zł do łotyw 750 zł 
Opi
Sprawy różne. 
Wcisło  –  mecze  na  stadionie  żeby  ten  nauczyciel  był  oddelegowany  ,  tylko  starsze  dzieci.
Zawodowcom. Znowu dostaliśy pismo o odeelegowanie skoro znowu jest to samo. 
Zawiła ta impreza jest taką imprezą dziewię się ze pani neguje tą impreze . Badać na tych losowanich.
Chcieliśmy  żeby  trenerzy  przyszli  ale  skoro  się  nie  dało.  To  co  mamy  zrobić  .  Tan  nauczyciel
wytypowan jest nadal w pracy i macie wtedy gosdziny dydaktyczne. 
Wcisło  –  akcja  jest  swietna sama przygotowuje dzieci  włanczam się  w tą akcje  i  wcale  tego nie
neguje , chodzi mi tylko o pomc trenerów zawodników, 
Zawiła. – te osoby będą zaangażowane w te zawody. 
Kita – to co mow pani Wcisło jest zrozumiałe bo kto zajmie się jej dziećmi w szkole jeśli ona zostanie
wytypowana n kilka dni na zawody. 
Może wzicv enmerytowanych nauczycieli, ja nie rozumie. 
Zawiła – mosir nue poiada oddzielnych budżetów na zatrudnianie dodatkowych sędziów. To nasze
dzieci grają w tym festiwalu piłki nożnej to wszystko odbywa się w ramach godzin lekcyjnych. 
Kita – teraz jest budżet więkzy o wiele więcej niż w ostatnich latach i oni nie maja 500 zł na sędziów. 
Zawiła – pieniędzy w mosirze nie ma ja się kieruję tym co mamy. I tak myśle ze te rozgrywki się
odbędą .

A. Mentel – zamykam posiedzenie komisji 
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Prowadzący obrady komisji :

Przewodniczący 
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

  Andrzej Mentel Andrzej Mentel 

W załączeniu :
 Lista obecności członków komisji. 

 Protokół  został  napisany  i  wyłożony do wglądu w Referacie  Obsługi  Rady Miejskiej  dnia:  .05.
2017 r. 

 Protokolant: Joanna Kwarciana
 Protokół został  przekazany do umieszczenia w BIP, dnia:  
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