
Protokół Nr 19/2012

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
w dniu 27 czerwca 2012 r.

Na posiedzeniu Komisji obecni byli  Radni - członkowie Komisji oraz zaproszeni 
goście wg załączonej listy obecności.
Obrady prowadziła  radna Stefania Szyp  – v-ce przewodnicząca Komisji, która na 
wstępie powitał wszystkich zebranych i stwierdził, że w posiedzeniu Komisji bierze 
udział  liczba  radnych  stanowiąca  quorum.  Następnie  przedstawił  następujący 
porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
4. Sprawy bieżące.

Ad. 3
Pracownik Wydziału  Rozwoju Gminy i  Miasta Katarzyna Strzelczyk omówiła  
7 projektów uchwał na sesję w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny do projektów w ramach  Priorytetu  IX Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy 
edukacyjne  na  obszarach  wiejskich  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Radny Artur Szwed zapytał jak będzie wyglądała rekrutacja.

Pracownik  Wydziału  Rozwoju  Gminy  i  Miasta  Katarzyna  Strzelczyk 
poinformowała,  że  informacja  zostanie  ogłoszona  w  informacjach  na  stronie 
internetowej urzędu. W programie będzie mogło wziąć udział 20-25 osób. Kryteria, 
które będą brane pod uwagę to: kolejność zgłoszeń, bezrobocie, płeć -  w pierwszej 
kolejności będą pod uwagę brane kobiety, w ramach wyrównywania szans.

Komisja „jednogłośnie” pozytywnie zaopiniowała omawiane projekty uchwał. 
Głosowało 4 Radnych.

Dyrektor Biblioteki Publicznej Gabriela Cisek omówiła projekt uchwały w sprawie 
przyjęcia  i  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego Biblioteki  Publicznej  
w Czerwionce-Leszczynach za rok 2011. 

Ad.4
Pani  Bogusława Bugiel  nauczycielka  Zespołu  Szkół  nr  2  na  posiedzeniu  Komisji 
przedstawiła koncepcję utworzenia na terenie gminy i miasta Międzyszkolnej Poradni 
Wad Postawy. Poprosiła o wsparcie w utworzeniu w/w poradni.

Skarbnik GiM zapytał, jakie są koszty finansowania tego przedsięwzięcia. Stwierdził, 
że najpierw należy poznać podstawę prawną. 

Radny Marek Profaska ze względu, że jest to ważny problem, zapytał jak sytuacja 
wygląda na terenie naszej gminy w dotychczasowym wymiarze.
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Z-ca Burmistrza GiM wyjaśnił, że nie we wszystkich placówkach jest realizowana 
gimnastyka  korekcyjna.  W  większości  szkół  w  ramach  godzin,  tzw.  karcianych,  
w części w ramach godzin, tzw. dyrektorskich. W dwóch placówkach, tj. ZS2 i SP8 są 
to normalne godziny wprowadzone do arkusza organizacyjnego zajęcia prowadzone 
są przez nauczycieli mających uprawnienia.

Naczelnik  Wydziału  Edukacji  Iwona  Flajszok poinformowała,  że  to  Dyrektor 
decyduje  czy  w  szkole  będzie  prowadzona  gimnastyka  korekcyjna.  W  takich 
przypadkach musi trwać współpraca z rodzicami dzieci biorących udział w zajęciach.
Stwierdziła, że najważniejsze jest czy podchodzi to pod koszty oświaty. Stwierdziła, 
że nie jest  to zadanie oświatowe. Poradziła,  że należałoby się skontaktować się  
z inną podobną poradnią i dowiedzieć się, na jakiej zasadzie działa. 

Skarbnik GiM poprosił, żeby zwrócić uwagę, jakie gmina ponosi wydatki, już w tej 
chwili wydatki bieżące przewyższają dochody bieżące. Jest to szczytny cel można 
tworzyć  nowe  zadania,  ale  Najpierw  należy  rozpoznać  to  od  strony  formalnej  
i finansowej, czy gminę stać na to zadanie.

Komisja  zadecydowała,  że  po  przeanalizowaniu  aspektów formalno-prawnych,  na 
następnym  posiedzeniu  rozpatrzy  możliwość  utworzenia  w/w  Poradni  na  terenie 
gminy.

V-ce Przewodnicząca Komisji zwróciła się do Dyrektora MOSiR Alojzego Klasik czy 
przygotował wycenę kosztów potrzeb, jakie miały kluby sportowe.

Dyrektor MOSiR wyjaśnił, że koszty nie zostały policzone, ponieważ niektóre z tych 
zadań  wymagają  wynajęcia  stosownych  firm,  które  wykonają  kosztorysy  
i  dokumentację  techniczną.  W związku  z  wnioskiem z  poprzedniej  Komisji,  który 
mówił  o  wykonaniu  przez  MOSiR  szczegółowego  kosztorysu  dla  modernizacji 
obiektów sportowych w Szczejkowicach i Palowicach, konieczne byłoby zatrudnienie 
firm i poniesienia kosztów dla takich analiz. Jest to koszt przynajmniej 20 tyś zł na 
jeden obiekt. Wyjaśnił, że najtańsza ekspertyza obiektu w Szczejkowicach, to koszt 
5,5  tyś  zł.  Poinformował,  że  w  roku  2012  MOSiR  nie  posiada  środków  na  w/w 
zadania.  Te  potrzeby,  jakie  MOSiR  może  wykonać  we  własnym  zakresie,  będą 
realizowane w miarę możliwości. 

Radny  Marek  Profaska  zapytał,  jeżeli  priorytetem  byłyby  Palowice  czy  są 
oszacowane koszty remontu boiska.

Dyrektor MOSiR wyjaśnił, że postanowienia były takie, żeby dokonać usunięcia kilku 
sztuk  drzew,  na  które  MOSiR  posiada  stosowne  pozwolenie.  Firma  przyjeżdża  
w  następnym  tygodniu.  Wykonanie  wycinki  polega  na  zasadzie  umowy,  
tj. wykonawca bierze drewno i dodatkowo na umowę zlecenie otrzyma 1200,00 zł. Po 
dożynkach zostaną oszacowane szkody poniesione na boisku w Palowicach wtedy 
będzie się szukać środków na remont boiska.
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Radny Bernard Strzoda poinformował, że drzewa mają być wycięte do dożynek, 
ponieważ zagrażają bezpieczeństwu. 

Radny Marek Profaska  zapytał, dlaczego dożynki muszą być przeprowadzone na 
terenie boiska w Palowicach.

Radny Strzoda wyjaśnił,  że jest  taka potrzeba,  ponieważ spotykało  się  w na tym 
terenie  wiele  fachowców  od  nagłośnienia.  Taka  lokalizacja  w  tej  chwili  jest 
najbardziej korzystna.

Dyrektor MOK Mariola Czajkowska wyjaśniła, że problem polega na braku terenu, 
na  którym  w  poprzednich  latach  były  organizowane  dożynki.  Właściciel  terenu 
składuje części dachu z Zamku. 

Radny Bernard Strzoda wyjaśnił, że dożynki kojarzą się ze środowiskiem gminnym. 
Temat  remontu  płyty  boiska  toczy  się  już  wiele  lat  i  nie  ma  nic  wspólnego  
z  dożynkami.  Jeszcze  raz  przypomniał,  że  boisko  służy  również  szkole  do 
prowadzenia  lekcji  wychowania  fizycznego.  Remont  boiska  wynika  ze 
wcześniejszych analiz, w tym roku zbiega się to z organizacją dożynek i z remontem 
Zamku  w  Palowicach.  Właściciel  Zamku  zainteresowany  jest,  aby  w  przyszłości 
udostępniać teren do organizacji podobnych imprez.

Następnie  Dyrektor  MOK omówiła  punkt  10  porządku  sesji  Rady  Miejskiej,
 tj. wręczenie medalu Sekiguchi Takaaki z okazji 50-lecia nadania praw miejskich za 
wkład w rozsławianiu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny na świecie                  
i krzewienie kultury japońskiej w naszym mieście i kraju.

V-ce  Przewodnicząca  Komisji poinformowała,  że  uczeń  1  klasy  Szkoły 
Podstawowej  w  Przegędzy  zdobył  1-sze  miejsce  w  konkursie  recytatorskim  
w Starachowicach. Zdobył nagrodę Grand Prix. Zaproponowała, aby zaprezentował 
się na następnej sesji RM. 

Naczelnik  Wydziału  Edukacji stwierdziła,  że  są  już  pewne  uzgodnienia  
z Dyrektorem Szkoły, żeby uczeń zaprezentował swoje umiejętności w Dniu Edukacji 
Narodowej.  Uważa, że jeżeli  uczeń wystąpi  na sesji,  wtedy każdy kolejny występ 
będzie  już  tylko  kolejnym.  Uważa,  że  należy go  pokazać w szerszym gronie  niż 
Rada.

Radny Marek Profaska stwierdził,  że intencja  jest  jednoznaczna i  popiera panią 
Naczelnik w tej sprawie.

Następnie  Naczelnik  Wydziału  Edukacji  omówiła  temat  dodatkowych  oddziałów 
przedszkolnych.  Poinformowała,  że w Czerwionce  zostanie  utworzony dodatkowy 
oddział  popołudniowy w Przedszkolu  nr  10,  zaś  w Leszczynach  prawdopodobnie 
zostanie  utworzony  dodatkowy  oddział  dopołudniowy  w  Przedszkolu  nr  11,  ale 
ostateczna decyzja  o rodzaju oddziału,  jaki  zostanie  otwarty,  zostanie podjęta po 
rozstrzygnięciu konkursu na Dyrektora. Zamysł jest taki, aby w obrębie tego oddziału 
rekrutację  przeprowadzić  wspólnie  dla  całej  Czerwionki  i  dla  całych  Leszczyn. 
Władze zastanawiają się nad otwarciem trzeciego oddziału, ale w tym kierunku będą 
prowadzone dalsze analizy.
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Radny  Artur  Szwed stwierdził,  że  na  ostatniej  Komisji  OKiS  była  mowa  
o 2 oddziałach dopołudniowych i 1 popołudniowym.

Naczelnik Wydziału Edukacji  wyjaśniła, że w Przedszkolu nr 6 w Czerwionce jest 
miejsce na oddział dopołudniowy, ale tylko dla 20 dzieci, dlatego odeszło się od 
takiego planu. Warunki lokalowe w tym Przedszkolu nie pozwalają na otwarcie 
pełnego, kompletnego oddziału w liczbie 25 dzieci.

Skarbnik  GiM poinformował,  na  prośbę  Burmistrza  Gim,  że  w  piątek  zostanie 
przedstawiony do wprowadzenia, do porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie
udzielenia  dotacji  celowej  z  budżetu Gminy i  Miasta Czerwionka – Leszczyny na 
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym 
do  rejestru  zabytków,  nie  stanowiącym  własności  Gminy  i  Miasta  Czerwionka  – 
Leszczyny. Środki w budżecie są zabezpieczone.

V-ce Przewodnicząca Komisji poinformowała, że na sesji zostanie przeprowadzona 
zbiórka pieniędzy na kosztowną operację 3-letniego Damiana Popiełkiewicza zam.  
w Czuchowie. 

 Ad. 2
Protokół Nr 18/2012 z posiedzenia Komisji w dniu 23 maja 2012 r. został przyjęty 3 
głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” - głosowało 4 radnych.

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała:
Bożena Zawalska

V-ce Przewodnicząca Komisji
radna Stefania Szyp
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