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 Protokół z posiedzenia komisji
  Edukacji Kultury i Sportu

                 z  27 listopada  2017 r.                 

Prowadzący obrady: Przewodniczący komisji Andrzej Mentel

Porządek obrad:

1. Funkcjonowanie Muzeum Saturn

Analiza projektu budżetu na 2018

Opiniowanie materiałów sesyjnych

Sprawy różne

 Sprawy różne.

Czas trwania posiedzenia: 1:15 (16:00 do 17:15)
Frekwencja Radnych:

 Andrzej Mentel

 Marcin Gadecki.

 Ewa Fronczek

 Marian Kita

 Dariusz Pietrzykowski

 Janina Wcisło

 Marek Kocoń

 Włodzimierz Jaros

Nieobecni Radni:

 Katarzyna Pilc

Kierownictwo Urzędu:
 Zastępca Burmistrz Beata Zawiła

Pozostałe osoby:
 Naczelnik Ilona Grudzień

 Kierownik Jolanta Dyrka

 Dyrektor muzeum Saturn Iwona Szaleniec
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 Księgowa muzeum Saturn

Przebieg obrad:

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

1. Funkcjonowanie Muzeum Saturn

Analiza projektu budżetu na 2018

Opiniowanie materiałów sesyjnych

Sprawy różne

A. Mentel – zaczniemy od muzeum, przejdźmy do dyskusji. Nie macie Państwo py-
tań? Jeżeli nie, to ja ma pytanie. Za poprzedniego burmistrza pytałem czy uda nam
zrobić stałą ekspozycji dot. historii Czeladzi i czy mamy na tyle eksponatów.

I. Szaleniec – muszę odpowiedzieć jak w latach poprzednich ciągle borykamy się z
brakiem miejsc, panie Przewodniczący wbrew pozorom, jeżeli chodzi o Galerie Elek-
trownie przy obsadzie takiej  jak tam jest 7 osobowej,  jest  zbyt mało miejsca żeby
wziąć jakąś salę na wystawę stałą, to nie chodzi o ilość eksponatów, tutaj wszystko
rozbija się o koncepcje wcale nie o ilość eksponatów, ale o przestrzeń, gdybyśmy
wzięli jakąś sale to ograniczymy Galerie Elektrownie i uszczuplimy wszystkie nasze
wystawy są historyczne a nie wszystkie są z naszego regionu. Przyszły rok będzie ro-
kiem przełomowym, mamy nadzieję, że projekt przejdzie na Galerie Elektrownie i bę-
dzie wystawa stała, gdy nie dostaniemy dofinansowania też mamy inne pomysły.

A. Mentel - czy są pytania w sprawie muzeum?

M. Kita - ja chciałem pogratulować Pani dyrektor i panu Powałce ostatniej wystawy.

I. Szaleniec – dziękuję, elektrownia to nasza chluba i wizytówka musimy o nią dbać.

A. Mentel – gratuluje działalności elektrowni. Działanie muzeum i elektrowni jest prze-
ogromne.

M. Kocoń – ja chciałem pogratulować, bo muzeum dostało wyróżnienie.

I. Szaleniec – tak, dostaliśmy wyróżnienie również z początkiem roku za książkę.

A. Mentel – przechodzimy do pkt 2 Analiza projektu budżetu.
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M. Kita – mówiłem żeby zrobić w całorocznym ośrodku taką siłownie, żeby starsi lu-
dzie mogli sobie przyjść poćwiczyć, Pani burmistrz wie o tym, te wszystkie urządzenia,
co są w parkach to funkcjonują tylko pół roku.

B. Zawiła – MOSiR pisał w tej sprawie do Pana.

A. Mentel – chciałem zapytać o środki na oświatę czy one nam wystarczą czy będzie
brakować?

I. Grudzień – nie wystarczy, trudno powiedzieć ile braknie. Dzisiaj prezydent podpisał
ustawę, gdzie nam bardzo to burzy finanse oświaty. Wzrasta minimalne wynagrodze-
nie obsługi nie wiem, jaka to będzie kwota, ale braknie na pewno.

A. Mentel, –czy będzie wyższa subwencja?

I. Grudzień – no nie do końca.

A. Mentel –  jaka będzie kwota podwyżki?

B. Zawiła – 5 % na pewno, a dalej będziemy przeliczać.

A. Mentel – czy planujemy inwestycje w sprawie oświaty?

Skarbnik – na doposażenie szkół i przedszkoli jest 100 000 zł, elewacja przedszkola
nr 10 50 000 zł. kosze na SP2 60 000 zł, remont stołów 8 000 zł. remont basenu szko-
ły nr 5 449 zł.

A. Mentel - jeżeli chodzi o sport, kwota na działalność klubów od kilku lat jest 300 000
zł i się nie zmienia, chciałem powiedzieć, że jest inflacja wszystko drożeje, żeby trosz-
kę więcej dać, bo ta kwota się chyba od 10 lat nie zmienia. Chciałem spytać Panią Dy-
rektor Muzeum czy środki, które są przeznaczone są wystarczające?

I. Szaleniec – przez lata nauczyliśmy się oszczędzać, ale przydałyby się nam większe
środki, galeria potrzebuje doposażenia, przydałby się etat w muzeum.

A. Mentel - poziom wydatków się zwiększa?

I. Szaleniec – podobny do tego roku.

W. Jaros – jeżeli chodzi o stypendia sportowe coś wiadomo?
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A. Mentel – mają zostać zmienione, rozmawiałem o tym też z Burmistrzem wydział
nad tym pracuje.

M. Kita – chciałem zapytać czy wrócą te portrety przewodniczących?

B. Zawiła – dzisiaj poruszaliśmy te tematy Pan Burmistrz zobowiązał Panią sekretarz
żeby przywrócić te portrety przychylamy się żeby z powrotem wróciły.

M. Kita – dziękuje za odpowiedź

A. Mentel – Projekt Nr 134 w sprawie: uchwalenia „Programu współpracy Miasta Cze-
ladź 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 wolontaria-
cie, na rok 2018” Pytania ktoś ma do projektu? Czy oprócz kwot zostały jakieś inne pkt
zmienione?

J. Dyrka – działalność na rzecz rodzin, priorytetowe zadania pkt 1F tam zostało zmie-
nione

A. Mentel - on został dopisany?

J. Dyrka - tak.

A. Menel – kwoty jak się zmieniły?

J. Dyrka – są porównywalne.

A. Mentel – głosujemy, jeżeli nie ma pytań.

za – 8

przeciw – 0

wstrz – 0

Rozstrzygnięcie – pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały.

A. Mentel - sprawy rożne czy są pytania? Mam prośbę w ciągu dwóch tygodni proszę
o propozycje tematów na Komisję Edukacji Kultury i Sportu. Dziękuje zamykam posie-
dzenie komisji.
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  Przewodniczący            

                                                         Komisji Edukacji Kultury i Sportu

               Andrzej Mentel         

Data napisania protokołu : 27.11.2017 r.

Data podpisania protokołu :.........................

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