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 Protokół z posiedzenia komisji

  Edukacji Kultury i Sportu

           z  5 czerwca  2017 r.                

Prowadzący obrady: Przewodniczący komisji Marcin Gadecki

Porządek obrad: 

• Inwestycje zrealizowane w 2015 – 16 w zakresie Edukacji, Kultury i sportu oraz plany inwestycyjne
na 2017-18 rok

• Propozycje do budżetu miasta na rok 2018 w zakresie Edukacji, Kultury i Sportu
Czas trwania posiedzenia: 1:00 (16:00 do 17:00) 
Frekwencja Radnych:

1. Marcin Gadecki.
2. Ewa Fronczek
3. Katarzyna Pilc
4. Dariusz Pietrzykowski
5. Janina Wcisło
6. Marek Kocoń
7. Włodzimierz Jaros

Nieobecni Radni:

1. Andrzej Mentel

Kierownictwo Urzędu: 
1. Naczelnik Małgorzata Ochęduszko – Ludwik
2. Kierownik Ilona Grudzień

Pozostałe osoby:

Przebieg obrad:

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

• Inwestycje zrealizowane w 2015 – 16 w zakresie Edukacji, Kultury i sportu oraz plany inwestycyjne
na 2017-18 rok

• Propozycje do budżetu miasta na rok 2018 w zakresie Edukacji, Kultury i Sportu
M. Kita – chciałem aby Pan przewodniczący dowiedział sie jaka była metedologia prowadzona odnośnie tych
nazw ulic.
M. Gadecki – wiem, że był prowadzony zespół, więcej informacji powie Pan Burmistrz na sesji.
E. Fronczek – Te projekty Panie Marianie będą zdjęte z porządku obrad i będą prowadzone ankiety. 
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M. Kocoń – wszystkie zostały wysłane do IPN i przyszedł wykaz ulic, które należy zmienić zgodnie z ustawą,
jeżeli sami tego nie zrobimy może zrobić to wojewoda i propozycja jest taka żeby mieszkańcy zdecydowali w
tym temacie. 
M. Kita – jaka metodologia była?
M. Kocon – przyszedł wyrok z IPN. 
M. Kita – to samorząd decyduje w mieście o wszystkim, wysoka rada wszystko może. Ciesze się póki co że
ta sprawa będzie zdjęta z porządku póki co. 
M. Kocoń – tych 5 konkretnych zmian należy zmienic tak zdecydował IPN. Myśmy to rozszerzyli w piątek
żeby mieszkańcy zdecydowali. 
M. Gadecki – do tego wrócimy na sesji przechodzimy do pkt 2.  Inwestycje zrealizowane w 2015 – 16 w
zakresieEdukacji, Kultury i sportu oraz plany inwestycyjne na 2017-18 rok. Prosze o kilka słów.
E.  Kiedżyn  –   w  zakresie  sportu  czy  kultury  zakończyliśmy  w  terminie  prace  za  kwoty,  które  zostały
przeznaczone na ten cel i do takich zadań należało boisko szkolne szkoła podstawowa nr 1 zostało oddane
w terminie bez problemów i mam nadzieje że świetnie służy uczniom. W 2016 kolejne boisko było naszym
udziałem przy szkole podstawowej nr 7 na Piaskach. Nie mamy uwag boisko spisuje sie bardzo dobrze w
ramach działalności sportowej w MZS to było naszym celem zrealizowanie boiska wielofunkcyjnego z halą.
Hala jest  piekna może służyć różnym rozgrywkom. To zadanie zostało zrealizowane z opóźnieniem, ale
zostały naliczone kary za opóźnienie. Kolejna iwestycja to Kopalnia Kulury. Pozyskalismy nagrodę najlepszej
inwesycji roku 2016.
M. Gadecki – dziękuję. 
I. Grudzień – my z w wydziałem budżetu na iwestycje mieliśmy 100 000,00 zł  i  w ramach tych pieniędzy
dyrektorzy wymienili  sobie często nie działajające sprzęty kuchennne. Wymieniliśmy jedną windę z tych
pieniędzy w szkole nr 5 w przedszkolu nr 4 zakup pieca gazowego w pszedszkolu nr 1 zmywarka. Tyle jeżeli
chodzi o zakupy inwestycyjne. 
M. Gadecki – w tym roku jest przeznaczone 50 000,00 zł,  a na 2018 jest przeznaczone 100 000,00 zł.
Cieszy to że udało sie zmienić nawierzchnie przy szkole nr 7. Czy do tego są pytania? Po wybudowaniu
boiska przy G3 wszystkie placówki będą wyposażone w boiska ze sztuczną nawierzchnią. 
E. Fronczek – bardzo dużo ludzi biega ulicą Rolniczą i pytanie czy tam nie można zrobić trasy biegowo-
rolkowej, oraz po ulicy Przełajskiej. 
M. Ochenduszko-Ludwik - z tych twardych środków nie śledzimy uznając że Pan Dyrektor MOSiRu ma tą
wiedzę. 
M. Kita - żeby zrobić Rolniczą trzeba zrobić Przełajską. 
M. Gadecki – jeżeli chodzi o remont dachu przy szkole podstawowej nr 1 czy coś wiadomo w tym temacie?
I. Grudzień – Pani dyrektor mówiła że Pani Dmitruk się tym zajmuje i narazie czekamy na dofinansowanie. 
M. Gadecki – kolejny pkt Propozycje do budżetu miasta na rok 2018 w zakresie Edukacji, Kultury i Sportu.
Prosze o propozycje.
J. Wcisło – jeżeli chodzi o szkołe nr 1 boisko tam jest jedno i wychodzą klasy na zajęcie grupowe i albo
ćwiczą dziewczynki albo chłopcy, ja miałam kiedyś  propozycję żeby zrobić tam gdzie jest to górne boisko
zrobić  bieżnie plus skocznie do skoków w dal jeżeli byłoby możliwe zaplanować taką inwestycję to bardzo
proszę. WF-ów teraz będzie bardzo dużo zajęć i może być ciasno. 
W. Jaros – mamy kilka boisk ze sztuczną nawierzchnią kwestia utrzymania tych boisk, koszt takiej inwestycji
dwa razy do roku w granicach od 3 000,00 zł do 4 000,00 zł, więc jeżeli mamy jedną szkołe i koszt jest w
granica 7 000,00 zł a 5 000,00 zł to już 40 000,00 zł  i  jeżeli  zakup tego sprzętu do czyszczenia jest w
granicach 70 000,00 zł do 100 000,00 zł. to z czasem to będzie zarabiać na siebie i nie musimy nikogo
wynajmować, teraz jesteśmy uzależnieni czy ktoś zrobi lepiej czy nie.
W. Jaros – kiedyś tam były plany żeby zrobić to boisko górne, tyle że tam są garaże i były plany żeby
zburzyć i powiększyć plac, plan był robiony.
M. Gadecki – czy są pytania? przechodzimy do spraw bieżących. 
M. Kita – Chciałbym po raz kolejny powiedzieć, że brakuje poręczy,  społeczeństwo się starzeje i ludziom
może się kręcić w glowie przy schodzeniu w dół.
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E.  Kiedżyn  –  tutaj  gdzie  my  zarządzamy wszystko  jest  zgodnie  z  prawem budowlanym.  Były  również
prowadzone rozmowy, ale nie było potrzeby.
M. Kita - nie satysfakcjonuje mnie ta odpowiedź, według mnie zrobienie czegoś takiego jest obligatoryjne. 
E. Kiedżyn - zgodnie z wymogami ustawowymi zapewniamy bezieczenstwo. Racja jest  po stronie Pana
Radnego. 
M. Kita -  prosze sie dowiedzieć o CTBS. Jak wyglada sprawa.
M. Gadecki – dziękuję jeżeli nie ma więcej pytań, zamykam posiedznie komisji.
Protokołował: Mateusz Bochenek    

   

                  Przewodniczący Komisji                
Edukacji, Kultury i Sportu               

                                
          

Marcin Gadecki                       
   

Data napisania protokołu :20.06.2017 r.
Data podpisania protokołu :.......................
Data przekazania protokołu do BIP : …...........
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