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Komisji  Edukacji, Kultury i SportuKomisji  Edukacji, Kultury i Sportu
z dnia 27 marca 2017 r. z dnia 27 marca 2017 r. 

-------------------------------------------------------------------------

Tryb zwołania: Posiedzenie zgodne z planem pracy  

Prowadzący obrady:  Przewodniczący komisji Andrzej Mentel. 

Porządek obrad: 

1. „Plan imprez oświatowych, sportowych i kulturalnych w 2017r.

2. Analiza realizacji zadania ”Ferie w mieście 2017r”

3. Opiniowanie materiałów sesyjnych

4. Sprawy różne

Zaopiniowanie projektów uchwał 

Projekt Nr 42 w sprawie zamiaru likwidacji filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 
Marii Nogajowej w Czeladzi 

Projekt nr 48 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie 
Czeladź do nowego ustroju szkolnego. 

Czas trwania posiedzenia:  min  (od 16:00 do 16.30)
Frekwencja członków komisji na posiedzeniu:  
Obecni  członkowie komisji:

1. Ewa Fronczek,
2. Marian Kita,
3. Marcin Gadecki,
4. Janina Wcisło,
5. Andrzej Mentel,
6. Katarzyna Pilc 
7. Dariusz Pietrzykowski 

     Nieobecni członkowie (Marek Kocoń, Włodzimierz Jaros)
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Pozostałe osoby obecne na posiedzeniu:  

 Z-ca Burmistrza -Beata Zawiła
 Naczelnik Wydziału Edukacji i Polityki Społecznej -  Małgorzata Ochęduszko 

-Ludwik 
 Kierownik Referatu Edukacji -Ilona Grudzień
 Naczelnik Wydziału Promocji Miasta, Kultury i Współpracy z Zagranicą- Iwona 

Szczepanik 

Przebieg posiedzenia: 

A.Mentel – witam państwa i otwieram posiedzenie komisji. 
Odczytanie tematów posiedzenia komisji . 

 Plan imprez oświatowych, sportowych i kulturalnych w 2017r
J. Wcisło – czy w tym roku również odbędą się zajęcia sportowe Euro 2017, tak jak było
to w roku ubiegłym i czy będzie to wyglądać jak w zeszłym roku , że nauczyciele będą
delegowani na 3-4 dni i będą szły całe klasy?. 
B. Zawiła – w tamtym roku impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem, dzieci były
bardzo zaangażowane wobec czego uważaliśmy, że powielenie tej imprezy jest zasadne.
Nie  rozumie  jaki  problem tkwi  wśród nauczycieli,  jeśli  są  jakieś  problemy z  Państwa
strony przyprowadzenie dzieci na stadion, czy jakieś problemy opiekuńcze to wszystkich
państwa  wysłuchamy.  Myślę,  że  szkoła  pełni  różne  funkcje  dydaktyczno  opiekuńcze,
edukacyjno – wychowawcze w  tym edukacja sportowa się też zawiera. Ja jestem za, 
a państwo możecie mieć inne zdanie. 
J. Wcisło – ja zadałam pytanie, bo mnie ta impreza bardzo się podobała. 
B.  Zawiła –  przepraszam,  ale  odebrałam  to  pytanie  jako  zarzut  w  tej  kwestii.  Czyli
rozumiem, że państwo jesteście za tym, żeby takie imprezy były organizowane na terenie
miasta czeladź. 
J. Wcisło – nie wiem, czy nie lepiej byłoby zrobić podział na klasy młodsze i starsze to
tylko taka sugestia
B. Zawiła – połączenie tych młodszych roczników z tymi starszymi nie wynikała z braku
zawodników. 
M. Kita – nie rozumiem w czym jest problem z tymi nauczycielami. 
J. Wcisło – nauczyciel w czasie tej imprezy jest delegowany na te kilka dni i przepadają
mu zajęcia winnych klasach bo są  na stadionie i sędziują mecze 
B. Zawiła –  jest to problem , może faktycznie trzeba się zastanowić nad tym, zwrócę
Siudo  pana  Pietrzykowskiego  bądź  do  MOSiR-u  by  może  na  czas  tych  zawodów
zawodnicy, którzy grają w piłkę w klubach mogliby posędziować przy meczach, trochę by
odciążyło nauczycieli. 
A. Mentel –  jeśli chodzi o materiał to widzimy, że w naszym mieście bardzo dużo się
dzieje, ale mam prośbę, czy można by zrobić tak, aby ten materiał, który otrzymujemy był



widoczny  dla  mieszkańców.  Może  jakaś  zakładka  na  stronie  internetowej  to  kwestia
dyskusyjna w jaki sposób państwo to  zrobią. 
I.  Szczepanik –  rozpatrzymy  Pana sugestie,  oczywiście  nie  wszystko  będziemy mogli
podawać terminowo, gdyż niektóre terminy są dopiero dogadywane. 
A. Mentel – jeśli nie ma konkretnych dat to proszę wpisywać miesiące. 
Kolejny punkt posiedzenia: 

 Analiza realizacji zadania ”Ferie w mieście 2017r

Członkowie komisji nie mieli pytań oraz uwag do przedłożonego materiału.

A. Mentel – kolejny punkt posiedzenia:

 Opiniowanie materiałów sesyjnych

Projekt nr 42 w sprawie zamiaru likwidacji filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej im.
Marii Nogajowej w Czeladzi
Członkowie komisji nie mieli pytań 
Głosowanie 
Za – 7 
Przeciw 0 
Wsztrz. się 0 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

Projekt nr 48 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie
Czeladź do nowego ustroju szkolnego

A. Mentel - czy są pytania do tego projektu. 
I. Grudzień – warunkiem jest  utworzenie z GM nr 2 szkoły podstawowej Nr 4 oraz z GM
Nr 3 szkoły podstawowej nr 5 
Członkowie komisji nie mieli pytań 
Głosowanie 
Za – 7 
Przeciw  - 0 
Wstrz. się – 0 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 
A. Mentel – kolejny punkt : 

 Sprawy bieżące
Brak pytań 
A. Mentel- po wyczerpaniu porządku obrad zamykam posiedzenie komisji. 



Prowadzący obrady komisji :

Przewodniczący 
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

  Andrzej Mentel Andrzej Mentel 

W załączeniu :
 Lista obecności członków komisji. 

 Protokół został napisany i wyłożony do wglądu w Referacie Obsługi Rady Miejskiej dnia: 28.03.2017r.
 Protokolant: Joanna Kwarciana
 Protokół został  przekazany do umieszczenia w BIP, dnia:  ………………………


