
B-RM.0012.58.2018

 Protokół Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 
 z dnia 29 października 2018 r.

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

Zwołujący:  Przewodniczący  Komisji  

Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji  Andrzej Mentel 

Czas trwania posiedzenia    (16:00 –   17.00)  

Porządek obrad: 

 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018 Analiza i wnioski.

 Opiniowanie materiałów sesyjnych 

 Sprawy różne

Frekwencja: 

Członkowie komisji obecni na posiedzeniu:

 Andrzej Mentel 
 Ewa Fronczek
 Marian Kita,
 Włodzimierz Jaros,- nieobecny 
 Marcin Gadecki,
 Janina Wcisło,
 Marek Kocoń 
 Marek Jarno – nieobecny 
 Dariusz Pietrzykowski 

Członkowie komisji nieobecni na komisji-  
Pozostałe osoby obecne na posiedzeniu: 

1. Z-ca ds. społecznych  Beata Zawiła 
2. Ilona Grudzień – Naczelnik Wydziału Edukacji i Polityki Społecznej 
3. Jolanta Dyrka – kierownik referatu 

_________________________________________________________________________________
Ustalenia i rozstrzygnięcia:

Andrzej Mentel – przywitał wszystkich zebranych, przedstawił temat posiedzenia . 

Pkt. 1.  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018 Analiza i wnioski.

Przewodniczący Andrzej Mentel – w szkole podstawowej nr 4 były 3 oddziały przy czym te oddziały

były obsługiwane przez 12 pracowników etatowych , gdzie w szkole Nr  3 obsługiwało 14 etatowych

nauczycieli  a  mieliśmy  16  klas  ,  chciałem  spytać  jaki  mamy  stan  obecny  dzisiaj.  Chodzi  mi  

o pracowników obsługi i administracji.

Ilona Grudzień – jeśli  chodzi o administrację jest  zatrudniona główna księgowa , która obsługuje

jeszcze inne placówki,  osoba od płac,  osoba zajmująca się funduszem socjalnym, woźne oddziałowe

sekretarz  szkoły,  jeśli  chodzi  o  obsługę  to  dwie  panie  na  kuchni  dwie  sprzątaczki  

i konserwator. Razem to około 9 osób. 

Przewodniczący Andrzej Mentel – informacja na temat obiektów sportowych w szkołach , uważam

że w szkole nr 7 są dwa boiska , podobna sytuacja w szkole nr 3 i tak samo w szkole nr 2 można to
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poprawić  w  materiałach.  Materiały  są  bardzo  dobrze  przygotowane  mamy porównanie  jak  to  się

wszystko zmieniało.  Mogę pogratulować dyrektorom i  nauczycielom, że tak dużo się  dzieje bo to

ogrom pracy i osiągamy sukcesy. 

Pkt 2. Opiniowanie materiałów sesyjnych 

  
Przewodniczący Andrzej Mentel – projekt Nr 148 

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Czeladź z organizacjami pozarządowymi oraz

podmiotami, o których mowa a art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie , na rok 2019  

Przewodniczący Andrzej Mentel – czy w porównaniu z uchwała na 2018 rok nastąpiły zmiany , czy

ona jest kopią z 2018r. jeśli są zmiany to proszę o wprowadzenie. 

Jolanta Dyrka – zmieniły się kwoty w zadaniach pomoc społeczna , wspieranie rodzin i  osobom  

w trudnej sytuacji życiowej kwota wzrasta o 30800 zł , w poprzednim roku była kwota 54000 zł , na na-

stępne zadanie przeciwdziałanie uzależnieniom i  patologiom społecznym – kwota jest 150 000 zł  

i jest taka sama jak w zeszłym roku. Tutaj widzimy potrzebę wspierania zadań, które polegają na inte-

gracji społecznej wspieraniu osób uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem. W zadaniu nauka,

szkolnictwo wyższe , edukacja i oświata – jest 20 000 zł i jest to na tym samym poziomie . jeśli chodzi

o zadania z kultury, sztuki ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego w tym roku mieliśmy 85 000 zł na

rok 2019 przewidzieliśmy kwotę 70 000 zł.  Spowodowane to jest tym, iż wycieczki dla seniorów  są

prowadzone w ramach działań biblioteki publicznej .  I ta kwota 70 000 zł nam wystarczy. Zadanie

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej mieliśmy kwotę 440 000 zł i tyle zostaje. Jest to kwota

wyższa niż w roku 2017 

Przewodniczący Andrzej Mentel – ja chce zapytać jak ta kwota 440 000 zł jest podzielona jeżeli cho-

dzi  o  kwotę  na  zadania  merytoryczne,   czyli  mówimy  o  dotacji  to  jak  to  jest  kwota  chodzi  mi  

o konkursy na działalność merytoryczną w zakresie kultury fizycznej. 

Jolanta Dyrka – w 2017 roku była to kwota 3000 000 zł plus 76 000 zł na stypendia w tym roku zosta-

ła  zwiększona  kwota  poprzez  likwidacje  uchwały  o  stypendiach  i  została  kwota  zwiększona  na

440 000 zł. , ale nie ma wyodrębnionych stypendiów z tego na stypendia jest kwota 140 000 zł

Przewodniczący Andrzej Mentel –  czyli z tego jest kwota 140 000 zł a 300 000 przeznaczamy na

działalność merytoryczną. Ja jestem ta proporcją zawiedziony , bo stypendia są głównie przeznaczone

dla  zawodników na  poziomie  seniorów,  natomiast  działalność  merytoryczna  związana z  dziećmi  

i młodzieżą to 300 000 tys., jakiś czas temu stwierdziliśmy, że ta kwota , która jest stricte na działal-

ność merytoryczną w zakresie szkolenia dzieci, młodzieży i dorosłych to jest to co jest meritum pracy

każdego klubu . Wskazywałem na to, że ta kwota jest powielana od lat i jest na tym samym poziomie

od wielu lat,  natomiast chociażby transport poszedł o 50% w górę, coraz większy kluby mają problem,

żeby zamknąć budżet bo brakuje pieniędzy. My jako komisja zgodziliśmy się ,żeby ta kwota na dotacje

związana z działalnością klubów była zwiększona nie powinna na kolejny rok zostać w tej wysokości. 

Jolanta Dyrka –  wniosek  w tej chwili  u pani skarbnik, my mamy za zadanie przedstawić projekt

współpracy , rada może te kwoty w chwili podejmowania zmienić. 
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Przewodniczący Andrzej Mentel –  my opiniujemy ten projekt, który państwo nam przedłożyliście ,

zgodnie z naszym wnioskiem sugerowaliśmy, że ta kwota jest za niska mówiliśmy o tym, uzasadniali-

śmy, natomiast państwo nie wyszliście nam naprzeciw naszym sugestiom i zostawiacie te same kwoty

, czyli jeśli teraz pozytywnie zaopiniujemy to będzie wyglądało tak jakbyśmy się godzili na te niskie

kwoty, a my się na nie nie godzimy. Nie chcemy negatywnie opiniować tego projektu, poszukuję jakie -

goś wyjścia z tej sytuacji żeby zaopiniować pozytywnie, ale żeby ta kwota na działalność merytorycz-

ną klubów była większa. 

Jolanta Dyrka – pragnę zaznaczyć, że jest ona wyższa niż w latach poprzednich nie ma odrębności

na stypendia i działalność sportową bo są to konkursy ogłaszane wspólnie.

Przewodniczący Andrzej Mentel – jeśli są ogłaszane konkursy to i tak z tej kwoty 440 000 zł 

Jolanta Dyrka – tak teraz w tym roku tak 

Przewodniczący Andrzej Mentel – to i tak będzie tak, ze kwota stypendiów będzie określona i ona

się nie zmniejsza 

Jolanta Dyrka – jest ogłoszony konkurs na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na global-

ną kwotę 440000 zł, teraz to będzie jeden konkurs , wcześniej była możliwość rozdzielania tego były

oddzielne uchwały. Teraz nie ma uchwały na stypendia. Jest jeden konkurs. 

Przewodniczący Andrzej Mentel – skoro w tym roku mamy taką kwotę przeznaczoną na stypendia to

podejrzewam że klas rozgrywkowych nie specjalnie one się zmienią i ta kwota na stypendia też będzie

potrzebna , żeby dobrze funkcjonowały nasze drużyny seniorskie. Mnie jednak cały czas chodzi o

szkolenie dzieci i młodzieży bo tam nam brakuje środków. 

Jolanta Dyrka – ten wniosek komisji w tej chwili jest rozpatrywany to jest projekt uchwały to są kwoty

minimalne i zawsze one mogą być wyższe. 

Przewodniczący Andrzej Mentel –  nie robi się tak, żeby na sesji budżetowej przewracać kwoty, to

Wy państwo jako urzędnicy macie zabezpieczyć środki na poszczególnych paragrafach. To my suge-

rujemy państwu, ze te kwoty są za małe. Trzeba będzie rozmawiać z burmistrzem. Chciałbym ponowić

ten wniosek, żebyście państwo ujęli to w  preliminarzu budżetu. Przez 14 lat ta kwota się nie zmieniła,

zmieniła się globalna kwota na stypendia. Proponuję, aby nie pisać kolejnego wniosku tylko ponowić

wniosek z czerwca 2018r. 

Odczytanie wniosku B-RM.0014.6.2018

Komisja  ponawia  wniosek  z  czerwca  2018  r.  dotyczący  zwiększenia  kwoty  na  wspieranie  

i upowszechnianie kultury fizycznej o kwoty 100 000 tys. zł (bez środków przeznaczonych na stypen-

dia sportowe)  

Głosów  za – 6 

Przeciw – 0 

Wstrz..się – 0 

 Ilość członków obecnych podczas głosowania – 6 

Przewodniczący Andrzej Mentel – przejdziemy do zaopiniowanie projektu uchwały Nr 148 

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Czeladź z organizacjami pozarządowymi oraz

podmiotami, o których mowa a art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie , na rok 2019  
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Wynik głosowania: 

Głosów „ZaZa”- 4
Głosów „PrzeciwPrzeciw” – 0
Głosów „Wstrzymujących sięWstrzymujących się” -2
ObecnychObecnych na sali w trakcie głosowania – 6

 Pkt. 3.  Sprawy różne – brak 

Przewodniczący Andrzej Mentel – po wyczerpaniu porządku  zamykam posiedzenie komisji.

Przewodniczący Komisji
Edukacji, Kultury i Sportu 

Andrzej Mentel 

Protokół  napisano   29.10.2018r. 
Protokolant- Joanna Kwarciana
Protokół umieszczono w BIP, dnia  …………………………….
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