
Protokół Nr 21/2012

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
w dniu 24 października 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

Skarbnik GiM omówił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy 
i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  na  rok  2012,  w  kwestii  dotyczącej  działalności 
Komisji OKiS.
Komisja  również  została  zapoznana  z  projektem  uchwały  w  sprawie  zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Naczelnik Wydziału Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Krystyna 
Jasiczek omówiła projekty uchwał w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały 
w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania 
Gminnej  Rady  Działalności  Pożytku  Publicznego  na  terenie  Gminy  i  Miasta 
Czerwionka-Leszczyny  oraz  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr 
LIV/672/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 października 2010 
r. z późn. zm. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu 
rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Inspektor  Wydziału  Edukacji  Danuta  Banach  omówiła  projekty  uchwał  
w sprawie:

1) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Orzesze dotyczącego 
pokrycia  kwoty  dotacji  udzielanej  na  dzieci  mieszkańców  Gminy  i  Miasta 
Czerwionka-Leszczyny  uczęszczające  do  niepublicznego  przedszkola 
Domowe  Przedszkole  „Piccolo”  w  Orzeszu  przy  ul.  Marksa  13e  
w Orzeszu,

2) wyrażenia  zgody  na  oddanie  części  nieruchomości  w  najem 
dotychczasowemu najemcy (P1),

3) wyrażenia  zgody  na  oddanie  części  nieruchomości  w  najem 
dotychczasowemu najemcy (ZS 4),

4) wyrażenia  zgody  na  oddanie  części  nieruchomości  w  najem 
dotychczasowemu najemcy (SP Książenice).
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Dyrektor  MOSiR Alojzy  Klasik  omówił  projekt  uchwały  w sprawie  wyrażenia 
zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu.

Komisja  Oświaty,  Kultury  i  Sportu  wszystkie  w/w  projekty  uchwał  zaopiniowała 
pozytywnie- głosowało 5 Radnych.

Ad.4
Dyrektor  Miejskiego Ośrodka Sportu i  Rekreacji  Alojzy  Klasik  oraz Dyrektor 
Miejskiego  Ośrodka  Kultury  Mariola  Czajkowska omówili  temat  organizacji 
wycieczek autobusowych dla mieszkańców w porównaniu z ościennymi gminami.

Radny  Bogdan  Knopik zwrócił  się  do  Z-cy  Burmistrza  GiM  z  zapytaniem  czy 
wiadomo, jaka jest kolejność termomodernizacji szkół w gminie, jakie są priorytety. 
Poprosił również, aby na następnym posiedzeniu Komisji OKiS Naczelnik Wydziału 

Inwestycji  i  Remontów  Grzegorz  Kowalski  przedstawił  koncepcję  prac 
związanych  
z remontem SP nr 1 w Leszczynach, aby przy omawianiu budżetu na rok 2013 
wiadomo było, o jakie kwoty chodzi.

Z-ca  Burmistrza  Andrzej  Raudner poinformował,  że  priorytetami  są  Szkoła 
Podstawowa przy ZS nr 1 w Leszczynach oraz budowa Przedszkola w Bełku.
Jeżeli chodzi o termomodernizację, to wszystko się wyjaśni po rozliczeniu inwestycji, 

które zostały zakończone.

Radny Marek Profaska  stwierdził, że to ważny aspekt, ponieważ pieniądze, które 
zostały  w  ten  sposób  zainwestowane,  zwrócą  się  w  oszczędnościach  
w ogrzewaniu. Jeżeli będzie możliwość dalszego współfinansowania, to ważne 
jest, aby dalej było to kontynuowane.

Następnie  przekazał  członkom Komisji  informację,  że  24  października  2012  roku 
uczestniczył w obronie doktoratu pani Iwony Flajszok. Uzyskała stopień doktora 
nauk ekonomicznych.

Komisja  OKiS  zwróciła  się  z  prośbą  o  przedstawienie  przez  Naczelnika 
Wydziału  Inwestycji  i  Remontów  Grzegorza  Kowalskiego  na  następnym 
posiedzeniu  Komisji  zakresu  prac  i  harmonogramu  remontu  Szkoły 
Podstawowej  przy  Zespole  Szkół  nr  1  w  dz.  Leszczyny  oraz  budowy 
Przedszkola w Bełku, oraz o przedstawienie informacji czy będą planowane,  
a jeśli tak, to, kiedy, inwestycje na gminnych obiektach sportowych.

Komisja  zwróciła  się  z  prośbą  do  Dyrektor  Biblioteki  Publicznej  
o przedstawienie założeń do projektu budżetu na rok 2013.

Radny Bernard Strzoda zwrócił się o podanie informacji o perspektywie budowy sali 
gimnastycznej w Palowicach.

Z-ca Burmistrza GiM poinformował, że informacje, które proszą członkowie Komisji 
będą możliwe do udzielenia dopiero, gdy projekt budżetu na 2013 rok będzie gotowy.

Radny Bogdan Knopik zwrócił uwagę, że członkowie Komisji nie zostali zaproszeni 
na obchody Dnia Edukacji Narodowej. 

2



Przewodniczący  Komisji poinformował,  że  otrzymał  takie  zaproszenie,  ale  
w związku z obowiązkami służbowymi nie mógł uczestniczyć w obchodach. Poprosił, 
aby w przyszłości tego typu zaproszenia przekazywać wiceprzewodniczącej. 
Następnie poruszono temat dnia sprzątania świata. Zasygnalizował, że w SP3 dzieci 
sprzątały bez rękawiczek.

Z-ca Burmistrza GiM poinformował, że co roku szkoły składają zapotrzebowanie na 
rękawiczki. Jeszcze się nie zdarzyło, aby zabrakło rękawiczek dla którejkolwiek ze 
szkół. Wydaje się, że było to może niedopatrzenie któregoś z nauczycieli.

Ad. 2
Protokół Nr 20/2012 z posiedzenia Komisji w dniu 12 września 2012 r. został przyjęty 
„jednogłośnie” – głosowało 6 Radnych.

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała:
Bożena Zawalska

 Przewodniczący Komisji
radny Arkadiusz Adamczyk
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