
  Protokół z posiedzenia Komisji
          Rewizyjnej

             z dnia 26 stycznia 2018 r.  

B-RM.0012.7.2018              

==================================================================================

Tryb zwołania: Komisja zwołana przez Przewodniczącą Rady Miejskiej, w związku z tematem planu pracy
komisji.
Prowadzący obrady: Przewodniczący komisji  Waldemar Żak
Porządek  obrad:  Informacja  dotycząca  międzynarodowej  współpracy  miasta  Czeladź  z  miastami
partnerskimi w latach 2015-2017 r.
1. Czas trwania posiedzenia: 00:15 (15:00 do 15:15) 
Frekwencja Radnych:

· Waldemar Żak
· Monika Pawlik
· Patryk Trybulec  

Nieobecni:
· Katarzyna Pilc
· Patrycja Juszczyk
· Kamil Kowalik

Pozosta  łe obecne osoby:  

· Naczelnik Wydziału Promocji – Iwona Szczepanik

Ustalenia i Rozstrzygni  ęcia  

W.Żak-  Witam Państwa na posiedzeniu Komisji  Rewizyjnej,  w dniu dzisiejszym zgodnie z planem pracy
uzyskamy informację o międzynarodowej współpracy miasta Czeladź  z miastami   partnerskimi w latach
2015-2017 r. Witam panią naczelnik wydziału Promocji, która po krótce nam omówi powyższy temat.

I.Szczepanik-  krótkie  informacje  za  te  lata  2015-2017 mają  Państwo  w  materiale.  Tak  pokrótce  mogę
powiedzieć,  że  współpraca  jest  realizowana  ze  wszystkimi  miastami  partnerskimi  na  bieżąco.   Z  Auby
obecnie przebywa delegacja, w środę będziemy podpisywać nowa umowę na rok 2018,  z innymi miastami
partnerskimi jesteśmy tak umówieni korespondencyjnie a jak będzie ładniejsza pogoda np  w maju przyjadą
na festiwal Ave Maria lub Dni Czeladzi, ale te umowy postaramy się zawrzeć z początkiem roku. Jeśli chodzi
o Varpalota, w tym roku udało nam się  odnowić współpracę, delegacja była u nas dwukrotnie. Rada Miejska
podjęła uchwałę o kontynuacji współpracy, zapowiedzi były takie, że oficjalna delegacja z Czeladzi będzie
zaproszona do podpisania oficjalnej współpracy. Na bieżąco realizujemy współpracę z Żydaczowem, Viesite.
4 osobowa delegacja, 2 osoby z Urzędu i 2 osoby z Kopalni Kultury wyjadą w marcu w ramach programu
Erasmus plus do Viesite. Odbędzie się wakacyjna wymiana młodzieży z Francją i Viesite, zobaczymy jak to
będzie w przypadku Ukrainy,  czy bedą mieli środki na tą wymianę wakacyją. 

W. Żak- jeśli chodzi o terminarz 2018 obwiązuje już jakiś?



I.Szczepanik- będzie na bieżąco, w przypadku Francji pisałam propozycję tej umowy, będą negocjacje ze
stroną francuską w niedzielę, zaproponowane terminy to  wymiana młodzieżowa od 5 do 24 lipca od nas do
Francji tak jak to było do tej pory, analogiczna grupa przyjedzie do nas zaproponowaliśmy dwa terminy w
maju na festiwal Ave Maria, nasza grupa we wrześniu. W niedziele będziemy już wiedzieć. Jeśli chodzi  o
Viesite czy Żydaczów to na uroczystości miejskie czy na festiwal Ave Maria czy na Dni Czeladzi, może na
otwarcie parku Grabek.

W.Żak- macie Państwo jakieś pytania?

P.Trybulec-  najważniejsze,  że ta współpraca jest  i  ona przebiega sprawnie bo wiemy, że bywało z tym
różnie. Mamy jeszcze pomysły na rozszerzanie tych miast?

I.Szczepanik- to znaczy współpraca z serbskim miastem Czaczak, wyszło to z inicjatywy konsula Serbii z
siedzibą w Czeladzi .Nasza delegacja była w Czaczaku i delegacja z Czaczaku tez była w Czeladzi, był
podpisywany list intencyjny, że w przyszłości zawrzemy taką umowę o partnerstwie z tym, że zmieniła się
tam władza, zmienił się prezydent. Wysłaliśmy do niego gratulacje, życzenia z okazji Świąt, ale nie odezwali
się już do nas, dopytamy przez konsulat czy są zainteresowani współpracą z nami. Zmieniła się władza i nie
wiem, bo poprzednia władza chciała nawiązać współpracę.

P.Trybulec-  jest  też taka tendencja,  że miasta  w Polsce między sobą współpracują,  myśleliśmy o tym,
przedkłada się to na jakieś korzyści?

I.Szczepanik- myślę, że więcej na ten temat może powiedzieć pani naczelnik wydziału  Rozwoju miasta,
mają  związek  gmin  i  powiatów.  Ja  tutaj  mam w  punkcie  międzynarodowym,  natomiast  metropolia  czy
związek gmin i powiatów to Rozwój Miasta.

W.Żak-czy  są   jeszcze  jakie  pytania?  Dziękuje  za  udzielenie  informacji.  Zamykam posiedzenie  komisji
rewizyjnej.
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