
SE-RM.0012.46.2017

 Protokół z posiedzenia komisji
  Edukacji Kultury i Sportu

           z  25 września  2017 r.                

Prowadzący obrady: Przewodniczący komisji Andrzej Mentel

Porządek obrad:

1. Dzień Edukacji Narodowej

Analiza realizacji „Lato w mieście 2017 rok”

Opiniowanie materiałów sesyjnych

 Sprawy różne.

Czas trwania posiedzenia: 1:40 (16:00 do 17:40)
Frekwencja Radnych:

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

Nieobecni Radni:

1. Katarzyna Pilc

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:

1. Dzień Edukacji Narodowej

1. Analiza realizacji „Lato w mieście 2017 rok”

2. Opiniowanie materiałów sesyjnych

3.  Sprawy różne.
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A. Mentel – zaczniemy od tematu Dzień Edukacji Narodowej.

I. Grudzień - podobnie jak w poprzednich latach wszystko macie Państwo w materiałach, będzie część
artystyczna, poczęstunek i zabawa przy muzyce.

A. Mentel – Czy ZNP partycypuje w kosztach w tym roku?

I. Grudzień – nie, nauczycieli i emerytów zapraszamy i dajemy pulę miejsc.

A. Mentel – ile planujemy osób?

I. Grudzień - 331 choć nie wiem czy tyle osób dopisze.

M. Kita, – dlaczego związek zawodowy nie włącza się i nie wyłoży kasy?

I. Grudzień – my to robimy, jako imprezę miejską bez związku zawodowego.

M. Kita – według mnie symboliczny procent związek powinien w to włożyć.

I. Grudzień – próbowaliśmy negocjować w zeszłym roku, ale środków brakło.

M. Kita - jaki koszt jest tej imprezy?

A. Mentel – były takie lata, że związki dopłacały do tej imprezy, spytam przy okazji prezesa ZNP, czemu
związek nie partycypuje w kosztach.

A. Mentel – jaki jest planowany koszt tej imprezy?

I. Grudzień - około 30 000 zł.

M. Kita – jaka jest przynależność związkowa wszystkich nauczycieli jak to wygląda?

I. Grudzień – związki nam przysyłają ile mają członków, ale jeszcze w tym roku nie dostałam informacji.

A. Mentel – przechodzimy do pkt 2 Analiza realizacji „Lato w mieście 2017 rok”. Proszę o zadawanie
pytań.

A. Mentel – Nie ma pytań? To znaczy, że dochodzimy co raz bardziej do doskonałości. Duża liczba
dzieciaków w nieobozowej akcji lato. Dodatkowe jednostki, które organizują zajęcia. Myślę, że ta „Akcja
lato”  jest co raz lepiej organizowana. Może w przyszłym roku wysłać informacje do stowarzyszeń z któ-
rymi współpracujemy o informację jakie działania podejmują w okresie wakacji. Chciałem spytać o  za-
jęcia warsztaty z greenscrena, skąd ten koszt 500 zł?

M. Ochenduszko-Ludwik - to jest koszt sprzętu chyba.

B. Zawiła - nie umiem tego zdefiniować.

A. Mentel – poproszę o informację na sesje. Jeżeli nie ma pytań przechodzimy do opiniowania materia-
łów sesyjnych.

A. Mentel - Projekt Nr 93 w sprawie: likwidacji filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii
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Nogajowej w Czeladzi. Chciałem spytać dlaczego trzeci raz podejmujemy tą uchwałę? Chodzi o tą opi-
nie z biblioteki śląskiej?

B. Zawiła – ponieważ biblioteka musiała wyrazić zgodę i musieliśmy czekać pół roku. Ale możecie o
szczegóły zapytać Panią Dyrektor Podgórską

A. Mentel – jaki tam jest księgozbiór?

B. Zawiła - Ze 3000 książek.

A. Mentel – przechodzimy do głosowania.

Za – 8

przeciw – 0

wstrz – 0

Rozstrzygnięcie – pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały.

A. Mentel - przechodzimy do ostatniego punktu -  Sprawy różne.

E Fronczek – jak będą wyświetlane filmy w kopalni kultury?

B. Zawiła – jeżeli zapłacimy za całą licencje to musi nam się to jakoś zwrócić.

E Fronczek – czyli na razie przeprowadzamy takie sondaże?

B. Zawiła – tak, choć ludzie oczekują, że filmy będą za darmo. Musimy póki, co mieć pieniądze na te li -
cencje. Funkcjonowanie kopalni jest dość drogie i mam nadzieje, że nam się to zwróci, bo inaczej się to
nie utrzyma z naszego budżetu.

J. Wcisło – czy możemy liczyć na harmonogram lektur, które będą wyświetlane?

B. Zawiła – ja się zwróciłam się do dyrektorów szkól żeby przesłali listę lektur, które mogą być wyświe-
tlane.

M. Kita – ile dopłacamy miesięcznie do kopalni kultury?

B. Zawiła – póki, co nic nie przesuwamy, oni mają swój budżet skonstruowany. Trudno mi powiedzieć,
jaka jest kwota.

A. Mentel – prosimy panią Burmistrz o przygotowanie takiego bilansu Kopalni Kultury i będziemy mieć
pełny obraz.

E. Fronczek – na Kopalni Kultury się nie wzbogacimy i naszym obowiązkiem jest zapewnić coś takiego
mieszkańcom i tak dobrze, że póki, co nie dokładamy.

M. Kocoń – a to 500 zł za ten film?

B. Zawiła – to jest cena licencji.
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M. Kita - po roku zrobimy sprawozdanie całościowe z tego.

A. Mentel – czy są pytania w sprawach rożnych?

J. Wcisło – było pismo od ZNP

I. Grudzień - trudno nam powiedzieć, jaki będzie końcowy wynik budżetu – w tej kadencji i tak dostali
najwyższą podwyżkę, uwzględnimy podwyżki nie mniejsze niż 5%.

A. Mentel – uwzględniliście już w planie na 2018?

I. Grudzień – jesteśmy w trakcie tworzenia budżetu. Pracownicy administracji mimo to, że mało zarabia-
ją to już w tej kadencji dostali po 100 zł. Ja wiem, że to żadne pieniądze, ale systematycznie one są
podwyższane. Od 2015 co roku są podwyżki.  To jest pewne, że będzie 5% podwyżki w 2018, a może
się uda więcej.

A. Mentel - rozumiem, że 5% będzie minimum.

A. Mentel – Wnioskuje o zabezpieczenie w budżecie na 2018 środków na piłko chwyty przy Szkole
Podstawowej nr 2, o które wnioskowałem już wcześniej.

B. Zawiła – Pani Dmitruk na to odpowie.

A. Mentel – spytam na sesji.

A. Mentel - Jest planowanie zamontowanie konstrukcji koszy w hali sportowej w SP2, miałbym prośbę o
zaplanowanie zakupu tablicy wyników, bo ona jest nie zbędna do rozgrywania meczy. Sprawa kolejna -
Od osób, które grają w tenisa ziemnego dostałem informację, że w dwóch miejscach na korcie ziem-
nym na Piaskach są nie równości. Proszę o naprawę kortów póki mamy w gwarancję wykonawcy.  

B. Zawiła – mogę mieć prośbę żeby spisać te prośby na kartkę.

A. Mentel – mogę zadzwonić do dyrektora MOSiR i przekazać tą sprawę.

A. Mentel – jakie byłyby koszty zatrudniając pracownika na noc na hali MOSiR jeżeli ktoś by chciał wy-
nająć hale do gry?

B. Zawiła – rozeznamy sprawę.

A.Mentel – jeżeli chodził Panie Marianie o problem szkoły średniej w Czeladzi. To poproszę zapropono-
wać temat komisji, żebyśmy mogli zmienić plan pracy komisji na najbliższej sesji Rady Miasta.

A. Mentel – czy w sprawach różnych są jakieś pytania? Zamykam posiedzenie komisji.

protokołował Mateusz Bochenek
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   Przewodniczący                                       

                                                                                Komisji Edukacji Kultury i Sportu              

               Andrzej Mentel         

Data napisania protokołu : 25.09.2017 r.

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

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