
 Protokół Nr 28/2013

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
w dniu 04 września 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. Następnie przedstawiła następujący 
porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
4. Informacja nt. przygotowania placówek oświatowych do nowego roku

szkolnego
5. Sprawy bieżące.

Porządek obrad został przyjęty „jednogłośnie” - głosowało 4 Radnych.

Ad. 2 
Protokół Nr 27/2013 z posiedzenia Komisji w dniu 26 czerwca 2013 r. został przyjęty 
„jednogłośnie” – głosowało 4 Radnych.

Ad. 3
Komisja zapoznała się branżowymi projektami uchwał w sprawie:
1. zmiany uchwały Nr XXXII/423/13 w sprawie 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.

2. Wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem 
dotychczasowemu najemcy (SP3)

3. Wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem 
dotychczasowemu najemcy (ZS1)

4. Wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem 
dotychczasowemu najemcy (MOSiR)

Powyższe projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie 4 głosami „za”.

Radny Bogdan Knopik zadał pytanie dotyczące projektu uchwały w sprawie 
przystąpienia GiM do projektu „Wspólnie znaczy lepiej! System pracy organizacji 
pozarządowych i administracji w Czerwionce _ Leszczynach finansowanego 
ze środków europejskiego funduszu Społecznego.

Radni jednogłośnie zaopiniowali w/w projekt pozytywnie – głosowało 4 Radnych.

Radny Bogdan Knopik odwołał się do  wniosku przyjętego na ostatniej Komisji 
dotyczącego przystąpienia do programu Ministerstwa Sportu i Turystyki dot. 
planowanego wydatkowania oraz rozliczania środków z Funduszu Rozwoju Kultury 
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Fizycznej, przeznaczonych na dofinansowanie przebudowy, remontów i inwestycji 
szkolnych obiektów sportowych 

Z-ca Burmistrza Andrzej  Raudner poinformował, że będzie dotacja dla 
poszczególnych szkół, na przygotowanie dokumentacji dotyczącej stanu szkolnych 
obiektów sportowych, żeby można było przystąpić do tego programu. 

Radny Artur Szwed stwierdził, że boisk z bieżniami nie ma nigdzie a powinny być 
wszędzie.

Wiceprzewodnicząca Stefania Szyp stwierdziła, że priorytetem są obiekty, gdzie 
boiska były zamknięte przez SANEPID.

Radny Bernard Strzoda powiedział, że należy rozpocząć od tych szkół, gdzie boisk 
nie ma w ogóle. 

Ad. 4
Wiceprzewodnicząca Komisji poprosiła o informacje na temat przygotowania 
placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.

Danuta Banach inspektor wydziału ED oświadczyła, że wszystkie gminne placówki 
są przygotowane prawidłowo. Była kontrola inspektora BHP, który dopuścił je do 
użytku. Kuratorium Oświaty zapytało czy wszystkie placówki będą otwarte, 
odpowiedź była twierdząca. 
Ponadto poinformowała, że zostały otwarte trzy nowe oddziały przedszkolne 
(Przegędza –  oddział dzienny, P 3 –  oddział popołudniowy, P 10 –  oddział 
popołudniowy), dzięki czemu można było przyjąć kolejne 75 dzieci.
Powiedziała, że w przyszłym tygodniu niepubliczne przedszkole na Karolince ma 
dostać zgodę na wpis. Na dzień dzisiejszy zapisano tam 13 dzieci, docelowo będzie 
miejsce dla 40 młodszych dzieci tj. 2,5, 3 i 4 latków. 

Wiceprzewodnicząca Komisji w imieniu Komisji podziękowała za otwarcie nowych 
oddziałów przedszkolnych.
 
Ad. 5
Wiceprzewodnicząca Stefania Szyp wystosowała prośbę do Dyrektora MOSiR 
Alojzego Klasika o wycięcie samosiejek na boisku sportowym w Czuchowie. 

Dyrektor MOSiR Alojzy Klasik odpowiedział, że obecnie jest przygotowywana 
dokumentacja. Jeżeli będzie na to zgoda Gminy, to wystąpi o zezwolenie 
do Starostwa. 

Wiceprzewodnicząca Stefania Szyp poprosiła dyrektora MOSiR Alojzego Klasika 
o omówienie następujących spraw:

− postawienie stacji badawczej do automatycznego pomiaru benzenu na boisku
sportowym w Czuchowie.

− II Nocnego Biegu Ulicznego 

Dyrektor MOSiR Alojzy Kalsik wyjaśnił, że MOSiR wspólnie z inspektorem WIOŚ 
wspólnie uzgodnili gdzie stacja ma zostać  umieszczona. Będzie to kontener 
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o powierzchni 25m2, zabezpieczony ogrodzeniem. Poinformował, że takie pomiary 
trwają około 3 lat, że WIOŚ będzie płacił gminie miesięcznie 100zł brutto 
za dzierżawę terenu. 
Poinformował, także  że II Nocny Bieg Uliczny odbędzie się w sobotę 07 września 
o godzinie 20:30. trasa biegu wynosi 10 tysięcy metrów, jest wyznaczona i opisana. 
Start jest na hali targowej. Na chwilę obecną zapisało się 263 uczestników. Jest 
zapewniona pełna obsługa elektroniczna, biegacze dostają koszulki ze swoim 
nazwiskiem oraz liczniki. Suma nagród dla uczestników wynosi 6.000,00zł. Dodał, 
że bieganie bardzo się rozwija. 

Wiceprzewodnicząca Stefania Szyp przedstawiła relację z przebiegu remontów 
na obu basenach. Poinformowała, że prace idą zgodnie z harmonogramem.
Poinformowała również, że w Czuchowie trwa remont biblioteki i podziękowała 
za środki na ten cel. 

Radny Bogdan Knopik zapytał Dyrektora MOK Mariolę Czajkowską o imprezy 
organizowane na hali targowej

Dyrektor MOK Mariola Czajkowska poinformowała, że frekwencja kina 
plenerowego wyniosła około 200 osób, z kolei w zajęciach Zumby również wzięło 
udział około 200 osób w różnym przedziale wiekowym. Podsumowała koncert Lata 
z Radiem oraz  zajęcia organizowane dla dzieci w czasie wakacji przez MOK. 
Przedstawiła również krótkie sprawozdanie Pani Katarzyny Grzegorzek z wyjazdu 
zespołu Zyg Zag na mistrzostwa świata do Pragi, gdzie obie drużyny zdobyły 
mistrzostwo i wicemistrzostwo świata. Poinformowała także, że spotkanie 
inauguracyjne „Uniwersytetu III wieku”  odbędzie się 12 września o godzinie 17:00 
w Centrum Kulturalnym i Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach. 

Radny Artur Szwed podziękował Pani Dyrektor MOK Marioli Czajkowskiej za pomoc 
w zorganizowaniu  koncertu pożegnania lata w Leszczynach oraz wystosował prośbę 
aby kino plenerowe miało swe pokazy  również w parku leśnym w Leszczynach.

Radny Bernard Strzoda oraz Radny Bogdan Knopik również podziękowali 
Dyrektor MOK za pomoc w zorganizowaniu imprez w Palowicach oraz Dębieńsku. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokołowała:
Sylwia Gruszkiewicz.

Wiceprzewodnicząca Komisji
         radna Stefania Szyp
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