
SE-RM.0012.22.2017

 Protokół Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 
 z dnia 24 kwietnia 2017 r.

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

Zwołujący:  Przewodniczący  Komisji  

Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji  Andrzej Mentel 

Czas trwania posiedzenia 0:00 (16:00 –      ) 

Porządek obrad: 

 Działalność Sportowa w mieście. Funkcjonowanie klubów i stowarzyszeń sportowych
 Opiniowanie materiałów sesyjnych 
 Sprawy różne 

Frekwencja: 

Członkowie komisji obecni na posiedzeniu: 
1. Andrzej Mentel 
2. Ewa Fronczek 
3. Marcin Gadecki 
4. Janina Wcisło
5. Marek Kocoń
6. Katarzyna Pilc
7. Włodzimierz Jaros
8. Marian Kita
9. Dariusz Pietrzykowski 

Pozostałe osoby obecne na posiedzeniu: 
1. Z-ca Burmistrza B. Zawiła 
2. M. Ocheduszko –Ludwik 
3. I. Grudzień 
4. J. Lisowska 
5. Renata Hilarowicz
6. Michał Powallo
7. Henryk Michalski 
8. Andrzej Grolik

Ustalenia i rozstrzygnięcia: 
Komisja zaopiniowała  pozytywnie następujące projekty uchwał: 

Projekt Nr 54    w sprawie nadania imienia Przedszkolu Publicznemu Nr 1 w Czeladzi 

Przebieg obrad

Andrzej  Mentel   -   otwarcie  posiedzenia  komisji,  powitanie   władz  miasta,  członków  komisji,
naczelników i kierowników wydziałów, przedstawicieli klubów sportowych.
Andrzej Mentel – proszę o pytania ze strony radnych
Ewa Fronczek -  MOSiR Czeladź, na str 8  jest przygotowanie przeprowadzenia procedury zamówień
publicznych - budowa boiska do piłki plażowej przy ulicy Sportowej. W którym miejscu ?
Henryk  Michalski –  To miało  być  tam jak  boisko  treningowe.  Jak  jest  ten  taki  teren  zielony  za
zegarem w stronę basenu. Tam było wyliczone z projektu 37 tys., najtańsza oferta była 68 tys. a były
oferty ponad 100 tyś.  - nie mamy tyle pieniędzy. Miało to być boisko do piłki plażowej i piłki nożnej 
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Ewa Fronczek  – czyli nie będzie, obserwuję co się dzieje i MOSiR poszedł do przodu, jest impreza
za imprezą, imprezy są bardzo ciekawe, na wysokim poziomie. Gratuluję. Gratuluję przede wszystkim
pracownikom MOSir-u za pomysłowość i  fantastyczne  przeprowadzanie  imprez.  Ale mam jeszcze
pytanie - co z montażem  słupków do piłki siatkowej na hali MOSIR?.  Mówiliśmy, że jak się zakłada
siatkę to te słupki schodzą się do środka. Wiem, że jest to problem.
Henryk Michalski – Z trzema firmami rozmawialiśmy, żeby się problemu pozbyć.
Janina  Wcisło –  stadion  sportowy  przy  ul.  Mickiewicza.  Boisko  do  siatkówki  plażowej  było  do
poprawki plus siatka do poprawki. Czy coś się zmieniło?
Henryk Michalski – wszystko zostało poprawione, uruchomimy jak zrobi się ciepło, bieżnia i rzutnia
Janina Wcisło -  ale to za duże słowa , jeśli mamy się czymś chwalić to żeby było czym– remont
stadionu czy coś planujemy 
Henryk Michalski – w tym roku nie, był pomysł taki, gdyby ten remont był robiony to jest przewidziany
projekt na wykonanie trybuny, stadionu i wykonanie bieżni 
Janina Wcisło - i ostatnie pytanie dotyczące sekcji brydża sportowego
Henryk Michalski - nie mamy sekcji brydża
Michał Powallo -  sekcja brydża jest w CKS
Janina Wcisło  - w takim razie pytanie do CKS, ilu mamy zawodników ? Czy mogą oni pojechać z
nami na zlot TKKF ? Tam są również zawodu w brydżu.
Michał Powallo – uczestników jest 8 występujących w 3 lidze i bardzo chętnie będą uczestniczyć
Mariusz Zimoch – obecnie jest ósemka zawodników zrzeszonych w lidze, jest grupa nawet do 20
osób, która może uczestniczyć w turniejach i chętnie się włączą do wyjazdu
Ewa Fronczek – CKS obserwuję i oni organizują czeladzką ligę amatorów to zachęca ludzi dorosłych
do takich cyklicznych rozgrywek. To bardzo fajne  i oby jak najdłużej. 
Marian Kita – panie przewodniczący, szanowni państwo, ja powiem tak, że bardzo bym się cieszył z
tych wszystkich sukcesów, niemniej jednak pan dyrektor mówił, że obręcz do pchnięcia kulą będzie
zakładał,  wtedy jak będzie trybunę robić poza tym może byśmy tak zeszli z projektów. Jakim prawem
pan  na  dzień  dzisiejszy  organizuje  w  hali  sportowej  imprezy  masowe,  jeżeli  nie  ma  wyjścia
ewakuacyjnego, trzeba popatrzeć na schody od strony Brynicy, to już nie schody. To jest ruina, to jest
skansen. Zacznijmy się zajmować rzeczami, które są najpilniejsze, które są funkcjonalne przez całe
12 miesięcy. A to co powiedział pan, żeby wyrzucić 60 tysięcy na siatkówkę plażową, żeby tam robić
na tydzień, na miesiąc, to już jest typowe wyrzucanie pieniędzy.
Henryk Michalski – dlatego tego nie robimy.
Marian Kita – bardzo mnie to cieszy. To może być dobre w  Sopocie, w Łebie, gdzieś na plaży.
Robienie tego żeby tylko były tam zdjęcie zrobić, żeby przyszło tam kilka ludzi, nikt więcej, to mi się to
nie podoba. Szkoda wydawać pieniądze. Jak te siłownie na dworze, gdzie tylko przez kilka miesięcy
ludzie przyjdą. Jeżeli te pieniądze zainwestować w siłownie w hali sportowej to ludzie by tam mogli
przychodzić  przez  cały  rok.  Hala  ma 40  lat,  nie  jest  stara,  ale  trzeba  inwestować,  żeby  służyła
kolejnym pokoleniom.
Andrzej Mentel – czy państwo organizujecie regularne zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i
dorosłych? CKS chciałem spytać. 
Michał Powallo –  cały czas, nasza czeladzka liga amatorów dla ludzi dorosłych, podczas różnych
imprez np. majówka będą zajęcia dla dzieci i dorosłych. Mamy bogaty wachlarz zajęć, turnieje.
Andrzej Mentel – chciałem tylko potwierdzenia bo nie wiem co się dzieje na trenie gminy jeżeli chodzi
o imprezy. Może teraz MCKS ?
Renata  Hilarowicz –  my  również  organizujemy  imprezy,  mistrzostwa  Czeladzi  w  narciarstwie,
kręglach,  siatkówce,  cykliczne  turnieje  amatorskie   dla  osób  dorosłych.  Organizujemy  festiwal
siatkówki,  gdzie przyjeżdża ponad 300 dzieci z całego województwa.
Andrzej Mentel – zakres działalności jeśli chodzi o stowarzyszenia jest bardzo szeroki – obejmujecie
dzieci, obejmujecie dorosłych, stałe treningi  oprócz tego również organizujecie imprezy dla wszystkich
mieszkańców, którzy chcieliby na to przyjść. To jest bardzo cenne z punktu widzenia gminy, że te
środki są właściwie wydawane. Chciałem zapytać pana dyrektora z realizacji budżetu z inwestycji co
my planujemy?
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Henryk  Michalski –  budowa  boiska  przy  Gimnazjum nr  3,  mamy też  środki  55  tys.  na  trybuny
stadionu Górnika Piaski.
Andrzej Mentel – będą środki pomostowe? Czy w całości będziemy to z środków gminy finansować w
100%. Kupiliśmy dwie działki za stadionem od osoby prywatnej, co tam planujemy zrobić?
Henryk  Michalski –  Nie  ma  środków  pomostowych.   Pan  burmistrz  zaplanował  dobudowanie
obiektów sportowych mogą to być np. dwa korty tenisowe.
Andrzej Mentel – taka inwestycja może być zaplanowana.  Czyli głównie skupimy się na trybunie?
Henryk Michalski – najpierw projekt musi być zrobiony.
Andrzej Mentel -  będziemy robić w tym roku, czy będziemy zmieniać projekt i realizować inwestycje?
Henryk Michalski - będziemy zmieniać projekt i dopiero realizować.
Andrzej  Mentel  –  po  zakupie  gruntów  przez  gminę,  tak?  A  jaki  jest  szacunkowy  koszt  tego
wykonania?
Henryk Michalski – jak będzie projekt zrobiony to z projektu będzie kosztorys zrobiony. 
Andrzej Mentel – w tym roku środki budżetowe jeżeli chodzi o inwestycje na Górniku Piaski mamy
550 tys.? I to jest w budżecie tak? Czy możliwe, że to w tym roku będzie zrobione?
Henryk Michalski – na pewno jakiś etap będzie zrobiony, to wynika z projektu.
Andrzej Mentel – a do kiedy projekt będzie powstawał?
Henryk Michalski – jeżeli spotkamy się z panem Burmistrzem i zaakceptuje wstępny projekt, który
został zrobiony to w ciągu miesiąca.
Andrzej Mentel -  jak już zapadną decyzje to proszę poinformować komisję . Co będziemy robić i w
jakim zakresie.
Henryk Michalski -  będą trzy inwestycje. Gimnazjum nr 3 boisko do piłki nożnej ze sztuczną trawą,
boisko wielofunkcyjne do piłki  ręcznej  i  siatkówki  oraz dwa boiska do koszykówki  z  nawierzchnią
tartanową. 
Andrzej Mentel - było to konsultowane z nauczycielami wf ?
Henryk Michalski – Tak, były konsultacje prowadzone bo pewnie wnioski były przygotowywane przez
szkołę. Koszt to 1,2 mln remont i budowa pływalni dofinansowanie 33 % z ministerstwa. Zakres –
remont niecki basenowej plus nowoczesny system filtrowania. 
Andrzej Mentel – zwykle na basenach nowych, które się oddaje jest system gdzie lustro wody jest na
powierzchni, to tak ma być tak? Czy basen będzie głębszy?
Henryk  Michalski –  minimalnie  będzie  płytszy,  dlatego  że  musi  z  tyłu  wejść  jeszcze  system
filtrowania. Teraz jest w najgłębszym miejscu 1,70 cm a będzie 1,64 cm.
Andrzej  Mentel –  jeżeli  chodzi  o  halę  MOSIR,  wymaga remontu.  Czy  w planach powiedzmy na
kolejny  rok  planujemy  taką  inwestycję?  Jakie  są  szacunkowe  koszty  remontu  hali?  Myślę  też  o
wymianie parkietu bo tego już się chyba nie da cyklinować?
Henryk Michalski – jeszcze raz można. Szacunkowy koszt takiego cyklinowania to około 80 tyś zł
brutto.
Andrzej Mentel – może te środki  chociaż na cyklinowanie się znajdą w planach na przyszły  rok.
Zgłaszają mi trenerzy, że wymaga to naprawy. Wracam jeszcze do tych słupków, o których mówiła
pani Ewa Frączek - czy tutaj nie ma firmy w kraju która mogłaby to naprawić? 
Henryk Michalski – z tego co wiem to kierownik wykonał kilka telefonów, byli oglądali, może trafimy
na firmę, która zechce się tego podjąć. Na razie żadna firma nie chce się tego podjąć. 
Andrzej Mentel – teraz mam pytanie do klubów sportowych. Jaki przez ostatnie dwa lata odnieśliście
sukces, którym można się pochwalić?
Michał Powallo – 180 osób trenuje i tym możemy się pochwalić, 5 naszych wychowanków w wieku
16 lat rywalizuje na poziomie A klasy i dobrze im to wychodzi, tym można się pochwalić. Daje nam to
satysfakcję. Wysokie standardy, jesteśmy z tego bardzo zadowoleni, z organizacji dużych imprez, czy
turniejów znanych w całej Polsce. Standard organizowanych przez nas imprez jest wysoki.
Mariusz Zimoch – w lidze nie idzie nam tak jak byśmy chcieli, natomiast grupy młodzieżowe wygrały
sporo turniejów w swojej kategorii wiekowej w powiecie i województwie. Sukcesem w ostatnich dwóch
latach na pewno był awans grupy juniorów do turnieju wojewódzkiego, ale niestety ze względów na
poziom finansów nie byliśmy w stanie zrealizować dalej. 
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Renata Hilarowicz – mamy młodzież w każdym wieku rozgrywkowym, udało nam się reaktywować
dzięki sponsorowi trzecią ligę koszykówki mężczyzn. Dużo dzieci, młodzieży bierze udział w naszych
zajęciach. Mamy dzieci w klasach sportowych. Największym sukcesem naszym jest sukces naszej
koleżanki Ewy Fronczek, która miała w zeszłym roku w mistrzostwach Polski 8 miejsce. Około 500
osób regularnie trenuje w naszym mieście – i dzieci i młodzieży i dorosłych. 
Andrzej Mentel – wasze propozycje, coś co my jako komisja jako Rada Miejska moglibyśmy zmienić.
Środki, które są przeznaczone na MOSIR,  które jakby obsługuje kluby z punktu widzenia obiektów
sportowych i to też są spore koszty dla miasta, dlatego że hala musi być ogrzewana a boiska muszą
być przygotowane, żeby kluby mogły trenować. I  jeszcze tutaj w grę wchodzą również stypendia i
nagrody sportowe, czyli jest ten wkład gminy o wiele większy niż tylko ta dotacja. I teraz wracam do
tego pytania...
Marian Kita – ile jest zawodników  w tych klubach. Ile wpłacają składki klub sportowy ma to do siebie,
że jak jestem zawodnikiem tego klubu to czy ja uważam 5 zł miesięcznie, 5 zł rocznie czy złotówkę
rocznie, ale ja muszę iść do kasy i wpłacić swoją składkę. I dlatego chciałem zapytać państwa ilu jest
zawodników w tych klubach?
Mariusz Zimoch – w CKS razem z zawodnikami brydża sportowego mamy 246. 218 to zawodnicy w
sekcji piłkarskiej od 4-latka do 50-latka. Składki to są darowizny – jeśli  ktoś ma ochotę to wpłaca.
Natomiast nie jesteśmy Zagłębiem Sosnowiec i jeśli dziecko jest biedne to takie dziecko nie płaci i
tych  dzieci  jest  około  30.  Nie  skreślamy,  nie  odrzucamy.  Pieniądze  są  od  partnerów,  czasami  z
naszych  kieszeni  z zarządu. Działamy na zasadzie  stowarzyszenia.  Ze składek za 2016r.  była  to
kwota 38 tyś zł.
Renata Hilarowicz  – pieniądze są zbierane miesięcznie po 5 zł na cele statutowe. 
Andrzej Mentel – co państwo by proponowali, żeby polepszyć tą współpracę, żeby Wam się lepiej
pracowało? Jakie macie bolączki?
Michał Powallo – trybuna nie nadaje  daje się do użytku, zimą bardzo duże problemy są bo tam nie
ma ogrzewania. Boisko sztuczne jest ok.,  ale boisko główne potrzebuje remontu. Jedyne czego nam
brakuje  to  sukcesu  pierwszej  drużyny,  ale  żeby  to  osiągnąć  to  rynek  Czeladzki  piłkarzy
przewertowaliśmy dokładnie  i  brakuje  nam zawsze  tych kilku  punktów,  ażeby ściągnąć piłkarzy  z
zewnątrz to trzeba im płacić, brakuje nam stypendiów. Oni nie chcą zarabiać, bo kwota 200, 300 zł to
nie są zarobki. Oni nie chcą dokładać do tego, czyli np. żeby im zwrócić pieniądze za paliwo. Taki jest
rynek, że ci zawodnicy z innych miast nie chcą przychodzić.
Renata Hilarowicz – bolączką w okresie zimowym jest, że nie możemy pomieści w się hali. Podzielę
też to samo zdanie o stypendiach. Koszykówka - mam kilka osób, które dojeżdżają no i żeby mieli
chociaż na dojazd. 
Andrzej Mentel – jaką kwotą dysponujemy rocznie jeśli chodzi o stypendia?
Justyna Lisowska - na dwóch paragrafach 76 tys. 
Andrzej Mentel – wniosek o zwiększenie budżetu na stypendia do kwoty 100 tyś. zł
Małgorzata Ochęduszko – Ludwik  – było 100 tyś., ale zostało zmniejszone. 
Andrzej Mentel –  może z wydatków bieżących nie będziemy musieli przeznaczać takiej kwoty, bo z
dochodów majątkowych  będziemy  mieli  na  te  cele  inne,  które  nieraz  dofinansujemy  z  wydatków
bieżących. Może gdyby się znalazły środki żeby zrobić przesunięcia budżetowe powiedzmy, żebyśmy
dobili do tej kwoty 100 tys. jeżeli się da 
Justyna Lisowska – pierwsza wypłata  już z poszła,  a na tym paragrafie zostało  32 tys. 
Andrzej  Mentel  – ja  nie  naciskam ,  może na  przyszłość  warto  o  tym pomyśleć,  to  sugestie  na
następny rok, a  w tym roku może jak będą takie możliwości. 
Marian Kita – powinniśmy pogłębić wiedzę co do klubów sportowych. Może rozwiązaniem najlepszym
byłoby połączenie tych klubów sportowych.
Jakub Kużdżał – my jesteśmy klubem, który dostał dofinansowanie z miasta na poziomie 70 tys. a
drugie 80 tys. wypracowaliśmy sami. Ja nie wiem jak to wygląda w innych klubach, natomiast my
robimy wszystko,  żeby  te  pieniądze  z  zewnątrz  pozyskać.  Pan mówi  o  sukcesie  sportowym – w
porządku, my na sukces sportowy zapracujemy natomiast potrzebujemy trochę pomocy w postaci
stypendiów,  żeby  przyjechali  i  chcieli  u  nas  grać  zawodnicy,  którzy  są  z  Czeladzi,  ale  grają  w
Sosnowcu, w Będzinie, w Grodźcu tylko i wyłącznie dlatego, że tam im ktoś zwróci za dojazd. My
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chcemy tych ludzi  zatrzymać tutaj,  w tym klubie.  My nie  chcemy tych pieniędzy dla  zabawy.  Nie
chcemy sytuacji jak w Ruchu Chorzów, gdzie czekają dzisiaj na 5 mln dofinansowania z miasta. Oni
nie chcą finansować się z zewnątrz. Czekają, rozkładają ręce i mówią, że miasto ma dać.
Marian Kita –  to  co pan powiedział  jest  dla  mnie bardzo  cenne,  dlatego że jeżeli  mamy swoich
chłopaków rozrzuconych po innych miastach, a mogliby reprezentować nasze kluby. Państwo złożyli
propozycję i została odrzucona, ale przyjdzie czas i wydaje mi się, że zarówno władze miasta jak i
nasza komisja musi wspomóc obydwa kluby.
Jakub Kużdżał – naszym zdaniem jako klubu zwiększanie kwoty o 30 tys.  w tym roku na stypendia
nic nie zmieni. To jest po prostu przesuwanie środków, żeby je tylko gdzieś przesunąć. 30 tys. na 500
dzieciaków  podzielić  przez  12  miesięcy  to  jest  50  zł  na  dziecko  na  rok.  To  nie  jest  dużo.
I sugerowanie, że któryś z klubów żeruje na budżecie miasta to jest nieprawda.
Marian Kita – czy jeszcze istnieje w Czeladzi akademia piłki nożnej?
Mariusz Zimoch – to osobny twór działający
Henryk Michalski – trenują na boisku ze sztuczną nawierzchnią
Jakub Kużdżał – to prywatne  stowarzyszenie
Mariusz  Zimoch –  jakbyśmy  mogli  liczyć  na  jakieś  pieniądze,  gdyby  takie  były  to  Rada  Miasta
musiałaby zmienić też uchwałę,  która jest  dla nas niekorzystna bo obejmuje tutaj  zawodników od
okręgu.
Andrzej  Mentel –  głównym  sponsorem  klubu  było  górnictwo  i  tam  zawodnicy  w  zasadzie  nie
pracowali,  bo byli  na wentylacji,  na utrzymaniu, tylko trenowali.  Czasy są trochę inne i  nie mamy
zakładu pracy, który mógłby być sponsorem. Jeżeli chodzi o kwestie dofinansowania sportu w mieście
to musimy odnosić tą kwotę do budżetu miasta . Zupełnie to wygląda u nas gdzie mamy budżet na
poziomie 100 mln, a zupełnie inaczej to wygląda w Sosnowcu, nie mówię już o Dąbrowie Górniczej,
która  nie  dojść  że  wydaje  duże  pieniądze  to  jeszcze  ma  strategicznych  sponsorów.  Moglibyśmy
poprosić wydział  o takie informacji  dla naszej komisji,  chodzi  mi o Będzin o Sosnowiec,  Dąbrowę
Górniczą  i  jakieś  inne  miasto  z  okolicy,  żebyśmy  mieli  jakieś  porównanie  czyli  wielkość  dotacji
przeznaczonej na sport i budżet całej gminy. Wtedy moglibyśmy mówić, że np. proporcje są u nas
zachwiane, albo wyglądają nieźle.
Andrzej Mentel – odczytanie wniosku
Jakub Kużdżał - my na poziomie A klasy nie możemy tych pieniędzy brać, najpierw zmiana uchwały
potem wniosek. Dla nas podniesienie o 30 tys. nie robi żadnej różnicy , my musimy wypracowywać te
pieniądze. Spotykamy się i rozmawiamy już z firmami, ze sponsorami na kolejny sezon. 
Marian Kita – mówicie, że wypracowujecie pieniądze na klub. Klub obligatoryjnie powinien posiadać
pieniądze
Andrzej  Mentel –  długi  klubu  przejęła  gmina.  Wycofam wniosek,  wrócimy  do  tego  na  kolejnych
komisjach, klub nam przygotuje propozycje.
Marcin Gadecki – ja chciałem zwrócić się do prezesów klubów, bo państwo poruszali dwie potrzeby.
Pierwszą to jest możliwość treningu zimą w hali sportowej, ten temat jest już zamknięty w związku z
wydaniem nowej hali. Drugi temat to jest temat stypendiów, który też został tu przedstawiony. Proszę
powiedzieć jeśli chodzi o bieżące potrzeby tych dzieci przybywa trenujących coraz więcej. Z tego się
należy cieszyć. Czy te środki, którymi dysponujemy wystarczają na bieżące funkcjonowanie jednego
bądź jednego i drugiego klubu? 
Mariusz Zimoch – finanse miasta nie wystarczają dlatego mamy wsparcie partnerów. Dotacje jest
płacona w transzach.
Marcin Gadecki – te środki, które państwo pozyskują są raz większe raz mniejsze raz ich może nie
być, proszę powiedzieć jaką kwotę państwo potrzebują na bieżące utrzymanie?
Mariusz Zimoch – ok. 160 tys. 
Michał Powallo – z budżetu miasta dostaliśmy 1500 zł na sprzęt, a jedna piłka kosztuje 300 zł, a
mamy 200 osób które grają.
Mariusz Zimoch - oferty z innych klubów są dla naszych piłkarzy bardziej korzystne. 
Michał Powallo – czasy były inne teraz jest bieda nie jesteśmy w stanie funkcjonować. Na sprzęt
wychodzi 3 zł na osobę, co my za to kupimy.
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Marian Kita – jeżeli nie będziecie płacić trenerom po 500 zł tygodniówki to nie będzie tu trenerów, bo
trener jest obecnie opłacany wielokrotnie wyżej.  Do trenowania młodzieży powinni przyjść najlepsi
trenerzy.  Ta dyskusja jest pierwszym krokiem, żeby te kluby połączyć i żeby powstał jeden klub.
Jakub Kużdżał – a  propo tej  konkurencyjności,  i  tego dlaczego my nie  jesteśmy konkurencyjni?
Miasta ościenne i kluby z miast ościennych dużo mniejszych od nas, też troszeczkę finansowo psują
rynek. Umówmy się – to nie jest jakaś wysoka klasa rozgrywkowa. Jeżeli my zapraszamy zawodnika
na rozmowę i odbywa z nami 2-3 treningi  i zapraszamy go na górę, zaczynami z nim rozmawiać, a on
mówi „ekipa super, infrastruktura w porządku, trenerzy odpowiadają mi, fajny klub, miasto, generalnie
klub z historią” rozmawiamy z nim o konkretach i on zaczyna z kwotą 1 tys zł miesięcznie za granie, to
jak my mamy negocjować? Tylko, że on pojedzie do Psar i  te tysiąc zł  dostanie - to są fakty.  Ci
chłopcy przychodzą do nas i za chwilę doprowadzimy do sytuacji, że wykształcimy pokolenie fajnych,
zdolnych chłopaków i pójdą do innego klubu do Psar, Będzina itp. To stypendium to jest takie danie
tym chłopakom takiej  marchewki,  bo  oni  mają  zwrócone za  sprzęt  -  zawodnik  gra  i  mu się  buty
rozwalą, a takie buty kosztują dwa razy w roku po 200 zł. Dzięki takiemu stypendium, gdyby uchwała
się zmieniła jesteśmy w stanie im to zafundować. To są tego typu wydatki, które powodują że my już
stajemy się konkurencyjni mimo, iż nie jesteśmy w stanie dać im tego tysiąca zł.

Andrzej Mentel – dziękujemy bardzo

 Opiniowania projektów uchwał. 

Projekt Nr 54    w sprawie nadania imienia Przedszkolu Publicznemu Nr 1 w Czeladzi 

Andrzej Mentel -  czy są pytania nie ma, głosujemy. 

Za – 8 
Przeciw - 0
Wstrz. się – 0 
Projekt zaopiniowany pozytywnie 

Andrzej Mentel – zamykam posiedzenie komisji 

Przewodniczący Komisji
Edukacji, Kultury i Sportu

Andrzej Mentel

Protokół  napisano 08.05.2017r. 
Protokolant- Joanna Kwarciana
Protokół umieszczono w BIP, dnia  …………………………….
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