
Protokół Nr 23/2013

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
w dniu 30 stycznia 2013 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 Rozwoju Gminy I Miasta Krystyna Jasiczek omówiła projekt 
uchwały  nr  8  w  sprawie  określenia  szczegółowych  zasad,  trybu  przyznawania,  
i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień 
Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  dla  osób  fizycznych  za  osiągnięte  wyniki 
sportowe.
Wyjaśniła, że stypendium będzie przyznawane w wysokości 500 zł miesięcznie na 
1 rok kalendarzowy.  Burmistrz  w Zarządzeniu określi  szczegółowe zasady i  wzór 
wniosku.  Dotyczy  to  wszystkich  sportowców  mających  zameldowanie  na  terenie 
gminy. Wnioski będą przyjmowane przez Dyrektora MOSiR-u.

Przewodniczący Komisji zapytał, dlaczego będzie przyznawana akurat kwota 500 
złotych i czy były brane pod uwagę jakieś szacunki w stosunku do roku 2012, biorąc 
pod uwagę sukcesy naszych sportowców. Jaki byłby koszt tych stypendiów.

Naczelnik Wydziału  Rozwoju Gminy I  Miasta Krystyna  Jasiczek  wyjaśniła,  że 
najpierw  ustalono  kwotę.  Sportowcy  odnoszący  sukcesy  na  poziomie  krajowym  
z pewnością otrzymują również stypendia od swoich związków. To stypendium jest to 
rodzaj  nagrody  czy  wyróżnienia  w  zamian  za  promocję  naszej  gminy.  Nagroda 
będzie przyznawana raz w roku. Stypendia będą przyznawane do 26 roku życia, 
prócz osób niepełnosprawnych. Ze stypendystą będzie podpisana umowa.

Dyrektor MOSiR Alojzy Klasik poinformował, że jest to 1-sza taka uchwała. Czas 
pokaże, co należy skorygować. 

Radny Artur Szwed zapytał, do kiedy będzie można składać wnioski.

Naczelnik Wydziału Rozwoju Gminy I Miasta Krystyna Jasiczek wyjaśniła, że nie 
będzie  określonego  terminu.  Prawdopodobnie  będzie  można  składać  wnioski 
przez  cały  rok.  Będą  określone  szczegółowe  wytyczne  w  Zarządzeniu 
Burmistrza.

Przewodniczący Komisji zapytał skąd pomysł na taki projekt uchwały.
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Naczelnik Wydziału  Rozwoju Gminy I  Miasta Krystyna  Jasiczek  wyjaśniła,  że 
ustawa o sporcie przewiduje taką możliwość. O stypendium może wystapić sam 
zawodnik, ale również jego klub sportowy.

Sekretarz GiM wyjaśnił, że już od dawna władze gminy myślały, aby stworzyć coś, 
co pozwoliłoby uhonorować sportowców naszej gminy. W umowie stypendysta 
jest Burmistrza, ale wynika to również z potrzeb sportowców.

Dyrektor MOSiR Alojzy Klasik poinformował, że często był kłopot z wnioskami do 
Burmistrza, napływały wnioski, np. dotyczące zakupu strojów sportowych.

Komisja „jednogłośnie” pozytywnie zaopiniowała wyżej omawiany projekt uchwały – 
głosowało 5 Radnych.

Naczelnik Wydziału Edukacji Iwona Flajszok omówiła projekt uchwały w sprawie 
przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami oraz klubami dziecięcymi. Poinformowała, że 
aktualnie nie ma zarejestrowanego żadnego klubu dziecięcego ani żłobka, ponieważ 
wcześniej  nie  było  stosownej  uchwały.  Wyjaśniła,  że  ustawa  przewiduje  kontrolę 
przez Burmistrza, ale On może delegować swoich pracowników. Poinformowała, że 
z tego, co usłyszała takie kluby maja powstać przy ulicy Wolności w Czerwionce  
i w Dębieńsku niedaleko szkoły. Poinformowała również, że przy ulicy Lipowej będzie 
Niepubliczne Przedszkole.

Radny  Artur  Szwed  zapytał  czy  jest  nadzór  nad  klubem  malucha  przy  ulicy 
Młyńskiej.

Naczelnik  Wydziału  Edukacji  Iwona  Flajszok  wyjaśniła,  że  próbowano 
interweniować.  Była  interwencja  sanepidu.  Występowały  tam  nieprawidłowości  
w sprawach higieny i temperatury w pomieszczeniach.

Komisja „jednogłośnie” pozytywnie zaopiniowała wyżej omawiany projekt uchwały – 
głosowało 5 Radnych.

Naczelnik Wydziału Edukacji  Iwona Flajszok  omówiła również projekt uchwały  
w  sprawie wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  z  Gminą  Ornontowice 
dotyczącego  pokrycia  kosztów  dotacji  udzielanej  przez  Gminę  Ornontowice  na 
uczniów będących mieszkańcami Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
uczęszczających  do Katolickiego Przedszkola Niepublicznego Sióstr  Służebniczek 
NMP NP im. Aniołów Stróżów w Ornontowicach przy ul. Zamkowej 2.

Komisja „jednogłośnie” pozytywnie zaopiniowała wyżej omawiany projekt uchwały – 
głosowało 6 Radnych.

Ad.4
Przewodniczący  Komisji zwrócił  się  do  Naczelnik  Wydziału  RGiM  o  udzielenie 
informacji na temat dotacji na sport w roku 2012 i w roku 2013. 
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Naczelnik Wydziału Rozwoju Gminy i Miasta Krystyna Jasiczek poinformowała, 
że wszystkie dotacje zostały rozliczone za rok 2012, jeszcze trwają wyjaśnienia w tej 
sprawie.  Jeżeli  chodzi  o  rok  2013,  do 21  stycznia  br.  był  termin składania ofert. 
Środki podane w ofertach przewyższają wysokość środków zapisanych w budżecie 
na ten cel.  Komisja powołana przez Burmistrza rozpoczęła prace i  przystąpiła do 
badania ofert.

Radny  Marek  Profaska zapytał  o  remont  dachu  w  Przedszkolu  przy  ulicy 
Zabrzańskiej w Dębieńsku oraz o kwestię budowy łącznika pomiędzy Przedszkolem 
i Szkołą Podstawową.

Naczelnik Wydziału Edukacji Iwona Flajszok  przeczytała protokół ze spotkania  
w sprawie inwestycji w Przedszkolu. Zaakceptowano rozbudowę szkoły dla oddziału 
przedszkolnego-wstępny koszt inwestycji to 503.959,00 zł.

Następnie omówiono zakres inwestycji.

Z-ca Burmistrza Andrzej Raudner poinformował, że Rada Miejska zadecyduje czy 
Przedszkole będzie tylko w Dębieńsku Wielkim czy będzie też Zespół Szkolno – 
Przedszkolny.  W  tej  szkole  za  1,5  tygodnia  zostaną  rozpoczęte  prace,  aby 
przystosować szkołę do przyjęcia 6-latków.

Naczelnik  Wydziału  Edukacji  Iwona  Flajszok  poinformowała,  że  Dyrektor 
Przedszkola została poinformowana przez Burmistrza o prowadzeniu naboru w 
tej placówce.

Przewodniczący  Komisji stwierdził,  że  dotarła  do  Niego  informacja,  że  
rodzice  dzieci  uczęszczających  do  Przedszkola  nr  1  w  Leszczynach,  zbierają 
podpisy w sprawie zadań remontowych w tym Przedszkolu a dokładnie złego stanu 
okien.

Z-ca  Burmistrza  Andrzej  Raudner  poinformował,  że  w  w/w  Przedszkolu 
temperatura nigdy nie spadła do tej, która obowiązuje. Według wskazań fachowców 
ten budynek jest  jako ostatni  przeznaczony do termomodernizacji.  W przedszkolu 
codzienne  mierzona  jest  temperatura.  Raz  w  tygodniu  do  Przedszkola  udaje  się 
Inspektor BHP wraz z inspektorem Wydziału Inwestycji i Remontów.
Zostały  zakupione  dodatkowe  grzejniki  akumulacyjne.  Zostały  zmienione  godziny 
pracy konserwatorów, aby wcześniej obiekt był ogrzewany. Były interwencje w PEC-
u, aby parametry zostały podwyższone. Została przeprowadzona zmiana zabudowy 
grzejników. 
Nie  wie,  kiedy  zostanie  tam  przeprowadzona  termomodernizacja.  Wydział  Biuro 
Funduszy  Zewnętrznych  rozpoczął  duży  projekt  związany  z  termomodernizacją 
wszystkich obiektów w gminie. Nie wie, kiedy będzie rozpatrzony. Złożony wniosek 
zostanie w 2014 roku.
Poinformował,  że  jeżeli  okna  zostaną  wymienione  teraz,  to  nie  będzie  szans  
w  przyszłości  na  przeprowadzenie  termomodernizacji  tego  budynku  z  funduszy 
zewnętrznych.

Radny Bogdan Knopik zwrócił  się do Dyrektora MOSiR-u o przybliżenie zakresu 
przyszłej inwestycji na krytej pływalni.
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Dyrektor MOSiR Alojzy Klasik  poinformował, że na krytej pływalni remont będzie 
obejmował:  remont  niecki  basenowej,  całkowita  wymiana plaży,  zmodernizowanie 
przelewów,  modernizacja  ścian,  wymiana  okien,  budowa  sauny,  wymiana  jakuzi, 
budowa  nowego  systemu  uzdatniania  wody  brodzika,  budowa  drzwi  pomiędzy 
przebieralnią  i  prysznicami  oraz  dostosowanie  sanitariatów  do  osób 
niepełnosprawnych.
Na  basenie  przy  ulicy  Furgała  inwestycja  będzie  obejmowała:  wymiana  niecki 
basenu,  basen  będzie  podzielony  na  dwie  części,  wymiana  prysznicy,  budowa 
nogomyjek oraz ogrodzenia wokół basenu. Remont przebieralni.

Przewodniczący  Komisji zapytał  czy  wniosek  o  terminach  przeprowadzenia  
w/w inwestycji został uwzględniony.

Dyrektor MOSiR Alojzy Klasik poinformował, że zależy to również od firmy. Zależy 
to również od zapisów przetargu.

Przewodniczący  Komisji  zwrócił  się  z  prośbą  o  obecność  na  następnym 
posiedzeniu  Komisji  OKiS,  Naczelnika  Wydziału  Inwestycji  i  Remontów  oraz  
o  ustosunkowanie  się  do  wniosków  z  Komisji  dotyczących  inwestycji  na  krytej 
pływalni i otwartym basenie w Czerwionce-Leszczynach.

Dyrektor  MOSiR  Alojzy  Klasik  poinformował,  że  od  trzech  lat  wnioskuje  
o windę i podnośnik dla osób niepełnosprawnych.
Ostateczny koszt tych inwestycji to 3 mln złotych.
Dyrektor  poinformował,  że  złożył  wykaz  inwestycji  i  remotów  na  obiektach 
sportowych gminnych na lata 2013-2020.

Radny Bernard Strzoda  zaproponował, aby następne posiedzenie Komisji odbyło 
się na terenie krytej pływalni i na Hali widowiskowo-kulturalnej w Czerwionce.
Komisja zgodziła się na propozycję radnego.

Następnie  Dyrektor  MOK  Mariola  Czajkowska  i  Dyrektor  MOSiR  przedstawili 
propozycje dzieci na ferie zimowe 2013.

Dyrektor ZEAS poinformowała Komisję, że wysokość wyrównań dla nauczycieli to 
936 tyś zł.

Naczelnik  Wydziału  Edukacji  Iwona  Flajszok  poinformowała,  że  Przedszkola  
w czasie ferii zimowych prowadzą dyżury.

Ad. 2 
Protokół Nr 22/2012 z posiedzenia Komisji w dniu 5 grudnia 2012 r. został przyjęty 
„jednogłośnie” – głosowało 5 Radnych.

Na tym posiedzenie zakończono. 
Protokołowała:
Bożena Zawalska

 Przewodniczący Komisji
radny Arkadiusz Adamczyk
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