
Protokół Nr 27/2013 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
w dniu 26 czerwca 2013 r. 

Na posiedzeniu Komisji obecni byli Radni -członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg 
załączonej listy obecności. 
Obrady prowadziła radna Stefania Szyp -wiceprzewodnicząca Komisji, która na wstępie 
powitała wszystkich zebranych i stwierdziła, że w posiedzeniu Komisji bierze udział liczba 
radnych stanowiąca quorum, Następnie przedstawiła 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. Sprawozdanie z objazdu boisk przyszkolnych. 
5. Sprawy bieżące. 

Ad. 3 
Komisja zapoznała się branżowymi projektami uchwał w sprawie: 

1. wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  z  Miastem  Gliwice  dotyczącego 
pokrycia  kwoty  dotacji  udzielanej  na  dzieci  mieszkańców  Gminy  Miasta 
Czerwionka-Leszczyny  uczęszczające  do  Przedszkola  Niepublicznego  "Irysek" 
w Gliwicach przy ul. Bł. Czesława 13b, 

2. ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych 
przedszkoli  nie  będących jednostkami  budżetowymi,  prowadzonych przez osoby 
prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej 
dotacji. 

Powyższe projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie 5 głosami "za". 
Uwag do treści pozostałych projektów ujętych w porządku obrad nie zgłoszono.

Ad. 4 
Wiceprzewodnicząca  Komisji  poinformowała  o  objeździe  przyszkolnych  obiektów 
sportowych,  w którym wzięli  udział  radni  Profaska,  Knopik,  dyr.  Klasik  oraz jej  osoba. 
Następnie  przedstawiła  wykaz  potrzeby  remontowo-inwestycyjne,  który  jest  efektem 
objazdu (zał.) 

Komisja  jednogłośnie  5  głosami  "za"  podjęła  wniosek  popierający  udział  gminy 
w Programie Ministerstwa Sportu i Turystyki dot. planowanego wydatkowania oraz 
rozliczania  środków  z  Funduszu  Rozwoju  Kultury  Fizycznej,  przeznaczonych 
na  dofinansowanie  przebudowy,  remontów  i  inwestycji  szkolnych  obiektów 
sportowych 

Radny  Marek  Profaska  stwierdził,  że  stan  sportowych  obiektów  przyszkolnych  jest 
bardzo różny od zamkniętych decyzją SANEPiD-u, do całkiem niezłych. Komisja powinna 
przedyskutować temat, ale głos należy oddać specjalistą którzy wypowiedzą się w tym 
zakresie. 

Alojzy Klasik Dyrektor MOSiR podsumowując objazd stwierdził, że część bazy sportowej 
przy szkołach jest w miarę dobra, ale brakuje obiektów lekkoatletycznych, są szkoły przy 
których są boiska asfaltowe. 

Radny Bernard Strzoda  zwrócił  uwagę, że w Palowicach boisko przyszkolne również 
decyzją  SANEPiD-u  zostało  wyłączone  z  użytkowania.  Należy  pochylić  się  nad  tym 
problemem, bo w szkole nie ma gdzie uprawiać sportu. 



Radny Bogdan Knopik stwierdził, że priorytetem są boiska asfaltowe i na to jeżeli będzie 
taka możliwość powinny być wydatkowane w pierwszej kolejności, pozyskane środki. 

Radny Bernard  Strzoda  dodał,  że  w  Palowicach  plusem jest  położenie  szkoły  obok 
obiektów  klubu  sportowego,  taka  lokalizacja  daje  możliwość  utworzenia  kompleksu 
sportowego. 

Radny  Marek  Profaska  zaproponował  aby  dyskusję  w  tym  temacie  przenieść  do 
momentu,  kiedy  będzie  znana  wysokość  środków,  jakie  na  ten  cel  można  będzie 
przeznaczyć. 

Komisja jednogłośnie  5  głosami  "za"  podjęła wniosek o wybudowanie na terenie 
gminy,  w  przyszłości,  kompleksu  boisk  wielofunkcyjnych  z  bieżniami 
lekkoatletycznymi, w celu organizowania igrzysk międzyszkolnych . 

Ad.5 
Wiceprzewodnicząca  Komisji  poinformowała  o  spotkaniu  z  laureatami  szkolnych 
konkursów  przedmiotowych  oraz  o  osiągnięciach  dzieci  i  młodzieży  z  naszej  gminy 
w  konkursach,  festiwalach,  olimpiadach  na  etapie  międzynarodowym,  ogólnopolskim, 
wojewódzkim oraz rejonowym. Ponownie jak w roku ubiegłym uczeń Szkoły Podstawowej 
w  Przegędzy  Paweł  Salam  on  zdobył  Grand  Prix  w  konkursie  recytatorskim 
w Starachowicach.
 
Radny Bogdan Knopik poinformował o awansie drużyn piłkarskich z klubów sportowych 
z Dębieńska i Książenic do A - klasy. 

Ad. 2 
Protokół Nr 26/2013 z posiedzenia Komisji  w dniu 8 maja 2013 r. został  przyjęty 
"jednogłośnie" - głosowało 5 Radnych. 

Na tym posiedzenie zakończono . 

Protokołowała: 
Alina Kuśka 

Wiceprzewodnicząca Komisji 
radna Stefania Szyp 


