
Protokół Nr 20/2012

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
w dniu 12 września 2012 r.

Na posiedzeniu Komisji obecni byli  Radni - członkowie Komisji oraz zaproszeni 
goście wg załączonej listy obecności.
Obrady prowadził  radny Arkadiusz Adamczyk – przewodniczący Komisji, który 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
Naczelnik  Wydziału  Edukacji  Iwona  Flajszok omówiła  projekty  w  sprawie 
wyrażenia  zgody  na  oddanie  części  nieruchomości  w  najem  dotychczasowemu 
najemcy (tj. projekty uchwał od nr 17 do nr 21, dotyczące szkół ZS4, ZS1, P6, G2, 
ZS5).

Komisja „jednogłośnie” pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.  Głosowało 4 
Radnych.

Sekretarz  Gminy  i  Miasta  Józef  Zaskórski  omówił  projekt  uchwały  w  sprawie 
zmiany  Uchwały  Nr  XXIII/255/12  Rady  Miejskiej  w  Czerwionce-Leszczynach 
z  dn.  29  czerwca  2012r.  w  sprawie  przystąpienia  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-
Leszczyny  do  projektu  pn:  „Podnieś  kwalifikacje  –  ucz  się  języków”  w  ramach 
Priorytetu IX Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich 
Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki,  współfinansowanego ze  środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego

Komisja „jednogłośnie” pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.  Głosowało 4 
Radnych.

Następnie Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Teresa Zawalska omówiła 
projekt uchwały w sprawie podziału Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na okręgi 
wyborcze.

Poinformowano, że według normy przedstawicielskiej przydzielono liczbę mandatów 
w poszczególnych dzielnicach i sołectwach.

Naczelnik Wydziału SO przedstawiła sposób obliczania normy przedstawicielskiej. 
Ustalając granice kierowano się przede wszystkim, aby ta liczba mieszkańców była 
zbliżona  do  normy  przedstawicielskiej  i  żeby  granice  okręgów wyznaczyć  w  taki 
sposób,  aby  mieszkańcy  mieli  jak  najbliżej  do  siedzib  obwodowych  komisji 
wyborczych.  Okręg  wyborczy  obejmuje  część  obszaru  gminy,  ale  należy  tu 
uwzględnić jednostki  pomocnicze gminy,  należy zmieścić się w granicach danego 
sołectwa. Jeżeli norma przedstawicielska jest wyższa i występują dwa mandaty, to 
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wówczas  należy  utworzyć  dwa  okręgi  wyborcze,  co  wystąpiło  w  Sołectwie  Bełk. 
Wszystkie pozostałe sołectwa są jednomandatowe i posiadają jeden okręg wyborczy. 
Za wyjątkiem Bełku, gdzie będą dwa mandaty i powstaną dwa okręgi wyborcze.

Radny  Marek  Profaska  zapytał,  co  w  przypadku  Sołectw,  gdzie  liczba 
przedstawicielska jest niższa.

Naczelnik  Wydziału  SO wyjaśniła,  że  w takim przypadku  bierze  się  tzw.  normę 
okręgową. Norma ta musi oscylować pomiędzy 0,5 do 1,49.
Jeżeli  norma  ta  wyniosłaby  poniżej  0,5  w  danym  sołectwie,  wtedy  należałoby 
przyłączyć to sołectwo do innego okręgu wyborczego. Nie wolno natomiast wyrwać 
z  danej  jednostki  pomocniczej  części  i  przyłączyć  do  innej.  W  poszczególnych 
okręgach  wyborczych  liczbę  mieszkańców  trzeba  przybliżyć  do  normy 
przedstawicielstwa. Jeżeli do Leszczyn Starych przyłączyłoby się Osiedle Malenie, 
wtedy  liczba  odbiegałaby znacznie  od  normy przedstawicielskiej,  dlatego  Osiedle 
Malenie zostało przyłączone do Leszczyn Osiedla.

Przewodniczący  Komisji zapytał  jak  przedstawia  się  liczba  mieszkańców  
w poszczególnych okręgach wyborczych w Leszczynach.

Naczelnik Wydziału SO przedstawiła te liczby.

Komisja  „jednogłośnie”  pozytywnie  zaopiniowała  omówiony  projekt  uchwały. 
Głosowało 6 Radnych. 

Przewodniczący Komisji zapytał jak będą wyglądały wybory do rady powiatu.

Naczelnik Wydziału SO wyjaśniła, że na starych zasadach. 

Radny Artur Szwed zapytał, jak będą przygotowane siedziby obwodowych komisji 
wyborczych do obsługi osób niepełnosprawnych.

Naczelnik  Wydziału  SO wyjaśniła,  że  osoba  niepełnosprawna  może  przyjść  
i zgłosić, że chce głosować w lokalu przystosowanym do osób niepełnosprawnych. 
Wtedy na jego wniosek zostaje przepisany do obwodu głosowanie, gdzie lokal jest 
dostosowany do osób niepełnosprawnych. Inną formą jest pełnomocnictwo.

Następnie Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło omówił projekty uchwał w sprawie:
1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2012,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, 
w kwestiach dotyczących działalności Komisji OKiS.

Przewodniczący  Komisji zapytał,  co  będzie  obejmował  projekt  rewitalizacji 
familoków.

Skarbnik  GiM wyjaśnił,  że  o  ile  mu  wiadomo,  będzie  to  obejmowało  głównie 
infrastrukturę drogową.
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Następnie  radny  Bogdan  Knopik poprosił  Dyrektora  MOSiR  Alojzego  Klasika  
o omówienie zakresu remontu basenów krytego o odkrytego.

Dyrektor  MOSiR-u  Alojzy  Klasik  wyjaśnił,  że  remont  basenu  krytego  będzie 
obejmował:  wymiana  folii  basenowej,  wymiana  płytek,  przelewów,  wykonanie 
dylatacji,  oświetlenia,  wymiana  wanny  z  hydromasażem,  umieszczenie  sauny 
przy basenie oraz prysznicy.  Modernizacja przedsionków pomiędzy szatniami  
a prysznicami – remont i dostosowanie do osób niepełnosprawnych.

Jeżeli chodzi o basen odkryty przy ulicy Furgała, prace remontowe objęłyby:
wymianę  infrastruktury służącej  do  wymiany wody,  wymiana  dna basenu,  remont 
ścian i przelewów basenu, zabezpieczenie niecki ogrodzeniem.

Przewodniczący Komisji  zapytał, w jakim okresie inwestycja będzie realizowana  
i czy w ramach tej  inwestycji  przewiduje się umieszczenie platformy dla osób 
niepełnosprawnych, trzecia kwestia to czy przewiduje się oddzielenie brodzika od 
basenu głównego.

Dyrektor MOSiR-u  poinformował,  że remont krytej  pływalni  przewidywany jest na 
okres  wrzesień  –  październik,  natomiast  remont  basenu  odkrytego  na  okres 
czerwiec-lipiec-sierpień. 
 Poinformował, że zepsuł się dźwig do przewożenia osób niepełnosprawnych, więc 

w budżecie na 2013 rok MOSiR będzie wnioskował o środki na zakup nowego 
dźwigu.

Brodzik i główny basen stanowią naczynia połączone. Oddzielenie ich ponosiłoby za 
sobą ogromne koszty. 

Radny Marek Profaska zapytał  jak wygląda sprawa termomodernizacji  dachu na 
krytej pływalni.

Dyrektor  MOSiR-u  poinformował,  że  nie  ma tego w projekcie.  Dach wymagałby 
wymiany.

Komisja „jednogłośnie” zwróciła się z wnioskiem o próbę ujęcia w budżecie na 
rok 2013 wymiany dźwigu, umieszczenie platformy umożliwiającej opuszczanie 
osób  niepełnosprawnych  do  basenu,  wymiany  pokrycia  dachowego,  próby 
oddzielenia  brodzika  od  basenu  głównego  oraz  dostosowanie  terminów 
remontów  basenów  tak,  aby  nie  wyłączyć  obiektów  z  funkcjonowania
 – głosowało 6 Radnych.

Dyrektor MOSiR-u przedstawił Komisji  sprawozdanie z wykonania harmonogramu 
imprez  wynikających  z  działalności  statutowej  Miejskiego  Ośrodka  Sportu  
i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach za I i II kwartał 2012 roku.

Komisja  zwróciła  się  do  Dyrektora  Klasika  o  przygotowanie  danych  na  temat 
wycieczek  organizowanych  dla  mieszkańców  przez  inne  miasta  w  ramach 
tamtejszych  placówek  oraz  Komisja  zwróciła  się  do  Dyrektor  MOK-u  Marioli 
Czajkowskiej o przygotowanie danych o organizowaniu wycieczek dla mieszkańców 
gminy przez MOK.
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Następnie  Radny  Profaska zapytał  jak  wygląda  kwestia  remontu Szkoły 
Podstawowej w ZS1.

Naczelnik Wydziału Edukacji Iwona Flajszok poinformowała, że prace w szybkim 
tempie posuwają się do przodu. 

Przewodniczący Komisji zapytał jak wygląda sytuacja w przedszkolach.

Naczelnik Wydziału Edukacji Iwona Flajszok poinformowała, że zostały w gminie 
uruchomione dwa dodatkowe oddziały. W P11 oddział dopołudniowy, w P10 oddział 
popołudniowy. 

Następnie  Radny Profaska zapytał,  gdzie  można  zapisać  dzieci  na  grę  w  piłkę 
nożną. 

Przewodniczący  Komisji  poinformował,  że  w  Leszczynach  realizowany  jest 
program ministerialny „Od przedszkola do reprezentacji”. Są to zajęcia dwa razy 
w  tygodniu,  1,5  -  godzinne.  Od  przyszłego  tygodnia  będzie  zorganizowany 
dowóz dzieci z innych miejscowości niż Leszczyny. 

Dyrektor  MOSiR-u poinformował,  że  w  Czerwionce  funkcjonuje  MKS  MOSiR, 
funkcjonują 4 grupy, przy czym 3 są objęte dotacją z gminy.
Poinformował,  że na terenie  Czerwionki  powstała  nowa drużyna o nazwie  AMKS 
Czerwionka.

Przewodniczący  Komisji  zapytał,  na  jakiej  zasadzie  nowe  stowarzyszenie 
otrzymało dofinansowanie do stroi sportowych, ponieważ występują w strojach z logo 
Czerwionki-Leszczyn.

Skarbnik GiM wyjaśnił, że jest to forma reklamy. Na pewno są wymogi, jakie musi 
spełniać Klub, aby móc promować gminę.

Przewodniczący  Komisji  wyjaśnił,  że  interesuje  go  ta  forma  finansowania, 
ponieważ  drużyna  skata  wybiera  się  na  Mistrzostwa  Polski  i  prosiła  
o wsparcie, jeżeli chodzi o ubiór.
Wspomniał  również, że w Klubie „Piast”  Leszczyny istnieją 2 drużyny piłki  nożnej 
kobiet.

Radny Bogdan Knopik podjął temat podręczników szkolnych. Stwierdził, że co rok 
zmieniają  się  podręczniki,  co  niesie  za  sobą  ogromne  koszty,  które  pokrywają 
rodzice. Zapytał czy nie ma sposobu, aby temu zaradzić.

Naczelnik Wydziału Edukacji Iwona Flajszok wyjaśniła, że problem ten powtarza 
się  co  roku.  Odpowiedzią  Ministerstwa  Edukacji  na  tą  sytuację  jest  program 
„Wyprawka  szkolna”,  który  wspiera  dzieci  z  rodzin  o  niskich  dochodach  z  klas  
I-III Szkoły Podstawowej.
Przywilejem nauczyciela jest prawo wyboru podręcznika, przy pomocy którego uczy 
swoje klasy. Wyjaśniła, że rodzic może wpłynąć na decyzję nauczyciela, wyjaśniła, 
aby rozmawiać z dyrektorami szkół. Często zdarza się tak, że zakupione książki nie 
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są używane. Na dzień dzisiejszy nauczyciele muszą zadbać o dobro nauczania, ale 
również, aby podręczniki nie były za drogie. W dobie elektroniki książka powinna być 
jedynie  pomocą  naukową.  Jeżeli  zmienia  się  ramowy  plan  nauczania,  to  wtedy 
zmienia się cykl kształcenia, co następuje w I i IV klasie szkoły podstawowej. 

Dyrektor  MOK-u  Mariola  Czajkowska  podsumowała  organizację  dożynek 
powiatowych oraz 50-lecia nadania praw miejskich Czerwionce-Leszczynom. 

Radny  Bernard  Strzoda  złożył  gratulacje  i  podziękowania  dla  wszystkich 
zaangażowanych w organizację w/w imprez.

Przewodniczący Komisji również złożył gratulacje wszystkim zaangażowanym.

Ad. 2
Protokół Nr 19/2012 z posiedzenia Komisji w dniu 27 czerwca 2012 r. został przyjęty 
„jednogłośnie” – głosowało 5 Radnych.

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała:
Bożena Zawalska

 Przewodniczący Komisji
radny Arkadiusz Adamczyk
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