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 Protokół Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 
 z dnia 24 września  2018 r.

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

Zwołujący:  Przewodniczący  Komisji  

Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji  Andrzej Mentel 

Czas trwania posiedzenia  0:55 min (16:00 – 16.55) 

Porządek obrad: 

 Dzień Edukacji Narodowej 
 Analiza realizacji „Lato w mieście 2018” 
 Opiniowanie materiałów sesyjnych 
 Sprawy bieżące.

Frekwencja: 

Członkowie komisji obecni na posiedzeniu: 

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

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

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

_________________________________________________________________________________
Ustalenia i rozstrzygnięcia:

Andrzej Mentel – przywitał wszystkich zebranych, przedstawił temat posiedzenia . 

 Pkt. 1.  Dzień Edukacji Narodowej 

Przewodniczący Andrzej Mentel –  proszę o wprowadzenie jak będzie wyglądać ten dzień. 

Ilona Grudzień – jak co roku będzie cześć oficjalna i część artystyczna . Wystąpi Zespół Awokado
zaczynamy od godziny 17 –  zakończenie o godz. 24 

Przewodniczący Andrzej Mentel – w środę MCKS zgłaszał mi, że muszą odwołać mecze, czy to jest
związane z przygotowaniami do Dni Edukacji? 

Ilona Grudzień to nie jest związane z dniem edukacji, będzie przygotowywana dekoracja. Sprawdzę
to i dam znać. 

 Pkt 2 Analiza realizacji „Lato w mieście 2018” 
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Przewodniczący  Andrzej  Mentel  –  mamy  materiał  został  bardzo  dobrze  przygotowany.  Proszę

członków komisji o pytania. 

Marek Kocoń – czy wszystko się udało i przebiegło zgodnie z planem. 

Jolanta Dyrka  - do nas nie docierały żadne uwagi lato było bardzo udane i  bardzo dużo się działo. 

Przewodniczący Andrzej Mentel -   brakuje nam w mieście wypoczynku na basenie, ale będziemy

mieli w następnej kadencji.  Śledziłem co się dzieje w mieście i oferta jest bardzo szeroka. 

Marian Kita – co roku odbywają się harcerskie półkolonie co roku jest problem, że część dzieci się nie

dostaje. Mówimy, żeby było to dłużej bo dzieci jest chętnych dużo więcej. Pan Krzemień mówił, że nie

ma nauczycieli. Dla mnie jest to niezrozumiałe są dzieci chętne jest piękny teren to nie powinno mieć

znaczenie, żeby to się nie odbywało dłużej dodatkowy jeszcze jeden turnus. 

Marek Jarno – jakie było zapotrzebowanie. 

Jolanta  Dyrka  –  270  dzieci  było  zapisanych  zapotrzebowanie  jest  na  pierwszy  turnus  zawsze

największe, co do trzeciego turnusu trudno jest mi się wypowiedzieć. Mamy już  zabezpieczone środki

wychowawcy otrzymali większe pensje faktycznie jest problem z kadrą  dwóch opiekunów zgłosiło się

bez doświadczenia, a potrzeba jest dużo więcej opiekunów z doświadczeniem. 

Przewodniczący Andrzej Mentel –w jaki sposób ogłaszacie państwo nabór na takich opiekunów? ,

może trzeba by zastanowić się i porozmawiać  z Hufcem w Katowicach. 

Jolanta Dyrka –  może i tak, ale my musimy stawiać warunki które stawia nam harcerstwo one są

dość resrukcyjne. 

Marian Kita  –  w mieście  jest  tyle  emerytowanych  nauczycieli  i  dla  mnie  Ci  ludzie  chętne  sobie

zarobią, nie możemy na tym poprzestać. 

Przewodniczący Andrzej Mentel –  zróbmy wszystko, żeby zadbać o kadrę i zrobić trzy turnusy w

przyszłym roku. Dziękuje kolejny punkt : 

 Pkt 3  zaopiniowanie materiałów sesyjnych 

Brak projektów do zaopiniowania przez komisję .  
 Pkt 4  sprawy różne 

Przedstawienie  pisma  ze  Związku  Nauczycielstwa  Polskiego  w  sprawie  zabezpieczenia  środków

finansowych w budżecie na podwyżki płac dla pracowników niepedagogicznych. 

Ilona Grudzień – w budżecie zaplanowaliśmy już takie środki dla pracowników niepedagogicznych ,

rozmów jeszcze nie było. Musimy czekać , czy nam się wszystko zbilansuje, czy będą jakieś braki. Nie

potrafię jeszcze konkretnie odpowiedzieć, ale zawsze staramy się zabezpieczyć środki. 

Marcin Gadecki – propozycja 20 % podwyżki jest dobra to będzie przyjmowała już nowa rada. 

Przewodniczący Andrzej Mentel –  zwrócili mi uwagę prezesi klubów sportowych, że w 2004 roku

rozpoczynaliśmy dotacje sportowe na poziomie 300 tys zł. I tak jest przez 14 lat ten poziom staramy

się utrzymać. Uważam, żeby sport  funkcjonował lepiej mam do zaproponowania wniosek. 

Marian Kita -  uważam, ze należy się wstrzymać i zostawić to nowej radzie bo może się okazać,

że kwoty będą za niskie. 
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Przewodniczący Andrzej Mentel  -  nie zgodzę się z panem to teraz tworzy się budżet, nowa

rada będzie  głosować to  moje  sugestie,  żeby  zabezpieczyć  te  środki.  Widzę te  potrzeby  i  je

zgłaszam. 

Odczytanie wniosku B – RM. 0014.5.2018

„Wnioskuję o zwiększenie dotacji przeznaczonej na upowszechnianie sportu o kwotę 100

tys. zł w 2019 roku” 

Za -8 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się  - 0 

Ilość członków w komisji – 9 

Przewodniczący Andrzej Mentel – po wyczerpaniu porządku  zamykam posiedzenie komisji.

Przewodniczący Komisji
Edukacji, Kultury i Sportu 

Andrzej Mentel 

Protokół  napisano   25.09.2018r. 
Protokolant- Joanna Kwarciana
Protokół umieszczono w BIP, dnia  …………………………….
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