
SE-RM.0012.3.2017

 Protokół z posiedzenia komisji
  Edukacji Kultury i Sportu

           z 30 stycznia 2017 r.                

Prowadzący obrady: Przewodniczący komisji Andrzej Mentel

Porządek obrad:

 Opiniowanie materiałów sesyjnych.

  Sprawy różne.

Czas trwania posiedzenia: 1: 20 (16: 00 do 17:20)
Frekwencja Radnych:

1. Andrzej Mentel
Marcin Gadecki.
Ewa Fronczek
Katarzyna Pilc
Dariusz Pietrzykowski
Janina Wcisło
Marek Kocoń
Włodzimierz Jaros

Nieobecni Radni:

1. Marian Kita

Kierownictwo Urzędu:
1. Zastępca Burmistrz Beata Zawiła
2. Naczelnik Małgorzata Ochęduszko – Ludwik
3. Kierownik Ilona Grudzień

Pozostałe osoby:

Przebieg obrad:

A.  Mentel  –  witam  serdecznie  na  posiedzeniu  Komisji  Edukacji,  Kultury  i  Sportu.  Porządek  jest
następujący:

 Opiniowanie materiałów sesyjnych.

  Sprawy różne.

A. Mentel - Przechodzimy do opiniowania materiałów sesyjnych. Projekt nr 5 / 2017(EAP) w sprawie
ustalenia  czasu  bezpłatnego nauczania,  wychowania i opieki  oraz wysokości  opłat  za  korzystanie
z wychowania  przedszkolnego  dzieci  w wieku  do  lat  5  w przedszkolach  publicznych,  dla,  których
organem prowadzącym jest Miasto Czeladź.

A.  Mentel  – Chciałem prosić o wyjaśnienie paragrafu 1? Dlaczego piszemy nauki religii,  jako coś
odrębnego?

I. Grudzień – nauka religii często jest realizowana poza 5 godzinami i jak dyrektor sobie ustali tak jest.
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A. Mentel. -  czyli my musimy to dopisywać?

B. Zawiła – inaczej musiałbym rodzic dopłacać. Czasem się nie mieścimy w ciągu 5 godzin i dlatego
ten zapis.

I. Grudzień – zmieniła się ustawa o dochodach i stąd też zmiana tej uchwały. Mamy tutaj interpretację
ministerstwa.

A. Mentel – przechodzimy do głosowania.

Głosowanie nad projektem

za – 7

przeciw – 0

wstrz – 0

Rozstrzygnięcie – pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały.

A. Mentel – Projekt nr 6/ 2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów
w Gminie Czeladź do nowego ustroju szkolnego. To dyskutowaliśmy na poprzedniej komisji, chciałem
spytać czy coś się zmieniło od tamtej komisji?

I.  Grudzień  –  cały  czas  się  coś  zmienia,  zmieniają  się  stanowiska  interpretacje.  Może  ja  tutaj
przedstawię prezentacje (przedstawienie) prezentacja w załączeniu.

I. Owczarz - wiemy, co będzie w Sp4?

I. Grudzień - podobno ma być centrum usług komunalnych, ale decyzja należy do szefostwa.

A. Mentel, – Na jakiej podstawie będzie funkcjonować SP 2? Kto będzie dyrektorem G 1, bo to jest
zespól szkół?

I. Grudzień – MZS z mocy prawa staje się szkołą podstawową, nie będzie dwóch dyrektorów szkół.

E. Fronczek – a świadectwo jak będzie wypisywane?

I. Grudzień – do 2019 będą pieczątki gimnazjum.  

A. Mentel – G 3 przekształcamy w SP 5 czy będzie się odbywać konkurs na dyrektora?

I. Grudzień – dyrektorom kończy się kadencja, więc będzie ogłoszony konkurs na dyrektora SP 5?

A. Mentel - jeżeli chodzi o G 2 nie mamy zapisu w uchwale. Czy z biegiem czasu wygasimy tą szkołę?

I. Grudzień – stwierdzamy w 2019 wygaśnięcie szkoły

A. Mentel, – jeżeli mamy tą uchwałę na jutro czy tutaj są jakieś niebezpieczeństwa z pkt widzenia
interpretacji prawa nie będziemy musieli już nic zmieniać ?

I. Grudzień - na ten moment są bezpieczne po konsultacji.  

I. Owczarz, – jeżeli chodzi o G 2 w roku 2018-2019 będzie tylko jedna klasa?

I. Grudzień – tak

A. Mentel – głosujemy Projekt nr 6/ 2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów w Gminie Czeladź do nowego ustroju szkolnego.
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Głosowanie nad projektem

Za – 8

przeciw – 0

wstrz – 0

Rozstrzygnięcie – pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały.

A. Mentel - Projekt nr 7/ 2017 (EAP) w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Czeladź
oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

A. Mentel - czy nie możemy tych dwóch uchwał połączyć w jedną całość?

I. Grudzień – nie możemy, bo pierwsze są kryteria oświatowe.

A. Mentel – Głosujemy.

Głosowanie nad projektem

Za – 8

przeciw – 0

wstrz – 0

Rozstrzygnięcie – pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały.

A.  Mentel  –  Projekt  nr  11 /2017  w sprawie zmiany uchwały  Nr  XXXI/416/2016 Rady Miejskiej  w
Czeladzi z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Miasta Czeladź z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  o których mowa w art.  3 ust.  3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017".

A. Mentel – czy są tutaj jakieś pytania? Jeżeli nie ma to głosujemy.  

Głosowanie nad projektem

Za – 8

przeciw – 0

wstrz – 0

Rozstrzygnięcie – pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały.

A. Mentel – czy są jeszcze pytania? Projekt nr 2 chciałem dopytać. Czy jest konkretne pismo i co
będzie kupowane?

M. Ochenduszko-Ludwik – dostaliśmy odpowiedź z izby przyjęć na zapotrzebowanie. Nie wiemy póki,
co będzie kupowane.

A.  Mentel  –  proszę o przygotowanie  na sesję  na jutro  informacji  o  emisji  obligacji,  które  zostały
wyemitowane 2015 i 2016.

A. Mentel - zamykam posiedzenie komisji.

Protokołował Mateusz Bochenek
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                                                 Przewodniczący

                                                                                Komisji Edukacji Kultury i Sportu

               Andrzej Mentel         

Data napisania protokołu : 30.01.2017 r.

Data podpisania protokołu :.........................
Data przesłania protokołu w BIP : …...........
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