
 Protokół Nr 29/2013
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

w dniu 23 października 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. Sprawy bieżące.

Porządek obrad został przyjęty „jednogłośnie” - głosowało 5 Radnych.

Ad. 2 
Protokół Nr 28/2013 z posiedzenia Komisji w dniu 04 września 2013 r. został przyjęty 
„jednogłośnie” – głosowało 5  Radnych.

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

1. uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2014 rok,

2. wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowemu 
najemcy (ZS Bełk),

3. wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowemu 
najemcy (SP Stanowice), 

4. realizacji projektu pn.: „Zrobię to sam! Metoda projektowania dla efektywności 
nauczania”,

5. realizacji projektu pn.: „Każdy ma szansę na sukces ”.

Powyższe projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie 5 głosami „za”.

Pani Krystyna Jasiczek Naczelnik Wydziału Rozwoju   wyjaśniła, że jedyną możliwą 
formą  dofinansowania  stowarzyszeń  są  dotacje  przyznawane  w  ramach  otwartego 
konkursu ofert. Są dwie ścieżki przystępowania do konkursu, mianowicie Roczny Program 
Współpracy oraz ustawa o sporcie. W programie określane są obszary zadań, na które 
będą ogłaszane konkursy.  W porównaniu do roku 2013 program zmienia się o tyle, że są 
zaproponowane,  na wniosek organizacji  pozarządowych,   dwa nowe obszary.  W 2013 
roku  na  program  była  przeznaczona  kwota  115  tys.,  na  rok  2014  wnioskuje  się 
o  zwiększenie  kwoty  do  150  tys.  zł.  Projekt  był  konsultowany  z  organizacjami 
pozarządowymi, stowarzyszenie Luxtorpeda przedstawiło  uwagi   do projektu, w dwóch 
przypadkach Burmistrz pozytywnie się do nich odniósł i zostały one wzięte pod uwagę. 

Radny Artur Szwed zapytał  czy kwoty dla danych organizacji  są jakoś weryfikowane, 
ponieważ zdarza się,  że stowarzyszenia nie wykorzystują dotacji  całkowicie i  zwracają 
niewykorzystaną kwotę. 

Pani Krystyna Jasiczek Naczelnik Wydziału Rozwoju  odpowiedziała,  że w zasadzie 
takich przypadków nie ma. Czasem organizacje muszą zwrócić część dotacji, ponieważ 



przy rozliczeniu nie wszystkie koszty są zakwalifikowane. Zdarza się również, że w jakimś 
obszarze nie ma aż tylu chętnych i wtedy  środki zostają.  

Przewodniczący  RM  Marek  Profaska zapytał  czy  wniosek  o  zwiększenie  środków 
dotyczy całego programu czy tylko dwóch nowych dodatkowych obszarów.

Pani  Krystyna  Jasiczek  Naczelnik  Wydziału  Rozwoju  odpowiedziała,  że  wnioskują 
o większe środki globalnie, na cały Roczny Program Współpracy.

Pani Anna Witała inspektor Wydziału Edukacji wyjaśniła, że  projekt  „Zrobię to sam! 
Metoda  projektowania  dla  efektywności  nauczania”  obejmuje  uczniów  klas  IV-VI 
w ZS Nr 4, G Nr 6 oraz SP Palowice. W ramach tego projektu szkoły aplikują o środki na 
zajęcia  wyrównawcze,  warsztaty,  koła  zainteresowań,  wycieczki,  zakup  pomocy 
naukowych  tj.  tablice  z  rzutnikami  czy  programy  komputerowe.  Celem  projektu  jest 
m. in. wyrównywanie szans edukacyjnych. Koszt projektu to 95.500 zł, dotacja to 82.445 
zł,  kosztem własnym w wysokość ponad 13 tys zł  jest  koszt wynajmu sal w szkołach, 
przy czym fizycznie tych pieniędzy się nie wydaje. 
Natomiast o środki w ramach projektu „Każdy ma szansę na sukces” aplikował ZS Nr 2. 
Zakres  projektu  jest  podobny jak  w  poprzednio  omówionym.  Przewidziane  są  zajęcia 
wyrównawcze  i  rozszerzające.  Dodatkowo  zaplanowany  jest  wyjazd  z  uczniami  do 
Centrum  Nauki  Kopernika  w  Warszawie  oraz  powołanie  szkolnego  centrum  kariery. 
Budżet projektu to ponad 645 tys zł, kwota dotacji to ponad 558 tys zł, reszta to koszty 
własne, podobnie jak w poprzednim przypadku – wycena wynajmu sal lekcyjnych. 

Branżowe projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie. 

Ad. 4 
Dyrektor  MOK Mariola  Czajkowska omówiła  otwarcie  sezonu kulturalnego w nowym 
Centrum  Kulturalno-Edukacyjnym.  Jest  to  cykl  imprez,  który  rozpoczął  się  koncertem 
inauguracyjnym, gdzie gwiazdą wieczoru była Anna Maria Jopek. Zaplanowany repertuar 
jest zróżnicowany tak, żeby zainteresować ludzi w różnym wieku. Chodzi o to aby ludzi 
zaprosić  i  pokazać  im  obiekt.  Pani  dyrektor  podziękowała  władzom  miasta  za  to, 
że postawili na kulturę i że poszły za tym pieniądze. Dzięki temu teraz mieszkańcy mogą 
godnie korzystać z tak bogatej oferty. A zainteresowanie jest bardzo duże. 

Wiceprzewodnicząca  Stefania  Szyp powiedziała,  że  muzycy  Anny  Marii  Jopek  nie 
spodziewali się tak profesjonalnego obiektu i że duże miasta mogą nam pozazdrościć. 
Następnie przedstawiła  plan zajęć Uniwersytetu III wieku z godzinami i miejscami zajęć. 

Przewodniczący  RM  Marek  Profaska podziękował  za  to,  że  udało  się  stworzyć 
Uniwersytet III wieku, że funkcjonuje i cieszy się dużym zainteresowaniem. Jest to bardzo 
ciekawa sprawach dla ludzi,  którzy chcą swoje zainteresowania rozwijać. Ma nadzieję, 
że dalej będzie to ewaluowało. 

Wiceprzewodnicząca  Stefania  Szyp podziękowała  za  uroczystość  Gminnego  Dnia 
Edukacji.  Podczas  uroczystości  30  nauczycieli  otrzymało  nagrody  Burmistrza, 
a 70 uczniów stypendia. 
Poinformowała,  że  15  października  zakończyła  się  akcja  zorganizowana  przez 
Przedszkole Nr  10  pt. „Podziel się zabawką” - pomoc dla hospicjum w Zambii,  która 
przerosła oczekiwania organizatorów.  
Poinformowała,  że  SP Nr  1 kończą się  roboty wykończeniowe oraz  że rusza budowa 
przedszkola w Bełku. 



Radny Bogdna Knopik zapytał ile kosztował remont SP Nr 1.

Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło odpowiedział, że plan opiewał na kwotę 2.284,526 zł 
ale całkowity koszt remontu będzie znany po zakończeniu prac.

Przewodniczący RM Marek Profaska  powiedział, że cieszy się z tego, że w projektach 
dotyczących boisk przyszkolnych jest uwzględniona ich wielofunkcyjność. 

Z-ca Burmistrza Andrzej Raudner powiedział, że projekt dopiero trzeba napisać, że nie 
został jeszcze złożony, że na razie słuchają wszelkich sugestii.

Przewodniczący  RM  Marek  Profaska  oraz Radny  Bogdan  Knopik  poinformowali, 
że stanowisko Rady Dzielnicy Dębieńsko jest takie, żeby w tym temacie się nie spieszyć. 
Chcą by zbudowano dobry obiekt, który będzie zgodny z ich oczekiwaniami, że teren jest  
rozległy i dlatego warto poczekać i zrobić coś naprawdę dobrego. 

Wiceprzewodnicząca  Stefania  Szyp poprosiła  Dyrektora  MOSiR  Alojzego  Klasika 
o informacje na temat sukcesów naszych sztangistów oraz na temat reaktywacji KS Piast  
Leszczyny. 

Dyrektor MOSiR Alojzy Klasik poinformował, że w dniach 25-28 września w Niemczech 
odbyły  się  Indywidualne  Mistrzostwa  Świata  w  Wyciskaniu  Sztangi  Leżąc.  Tam  nasi 
zawodnicy   zdobyli  2  złote  medale.  Otrzymali  oni  podziękowania  i  gratulacje 
od  Burmistrza.  Wystosowano  również  projekt  do  Pana  Marcina  Heroka  –  zawodnika 
i  jednocześnie trenera kadry,  aby założył  stowarzyszenie, co umożliwiłoby mu starania 
o dotację na działalność.   Należy dodać, że jest to zespół amatorski. 
Natomiast jeżeli chodzi o KS Piast Leszczyny powiedział, że sytuacja jest dziwna. Z ust 
prezesa padło oświadczenie, że klub zawiesił swoją działalność. W związku z tym MOSiR 
zrobił inwentaryzację sprzętu należącego do klubu oraz przejął jego drużyny młodzieżowe. 
Jednak po zasięgnięciu informacji  w Starostwie Powiatowym okazało się,  że klub jako 
stowarzyszenie  oficjalnie  nadal  istnieje.  Kilka  dni  temu  pewna  grupa  osób  poprosiła 
o poparcie Burmistrza w sprawie „reaktywacji”  klubu sportowego. Odbyło się zebranie, 
na którym wyjaśniono zainteresowanym, że należy założyć nowe stowarzyszenie, a jeśli  
się sprężą to  w grudniu będą mogli ubiegać się o dotację. Jednak musi to wynikać z ich 
woli. Nowe stowarzyszenie musi funkcjonować pod inną nazwą – padła propozycja MKS 
Piast Leszczyny (Miejski Klub Sportowy).

Radny Artur Szwed zapytał czy nowe stowarzyszenie nie bezie kolidowało ze starym.

Dyrektor MOSiR Alojzy Klasik odpowiedział, że na gminnym obiekcie mogą działać dwa 
stowarzyszenia. 

Radny Bernard Strzoda zapytał czy wnioski Komisji dotyczące inwestycji na obiektach 
sportowych w sołectwach, które wpłynęły  do MOSiRu są w kontekście nowego budżetu 
analizowane i przewidziane do realizacji. 

Dyrektor  MOSiR  Alojzy  Klasik  odpowiedział,  że z  propozycji  komisji,  które  wpłynęły 
priorytetem jest przebudowa i adaptacja pomieszczeń klubowych na obiekcie rekreacyjno- 
sportowym w Palowicach, w budżecie na rok 2014 na to zadanie zostały zaplanowane 
środki, z kolei renowacja płyty i jej  modernizacja jest zaplanowana na rok 2015. 



Komisja jednogłośnie podjęła następujące wnioski:
1. aby  przy  okazji  termomodernizacji  przedszkola  Nr  3  na  ulicy  Mostowej 

w  Leszczynach  wykonać  podjazd  dla  osób  niepełnosprawnych.  W  przedszkolu 
Nr  3  mieści  się  Obwodowa  Komisja  Wyborcza  i  zgodnie  z  wymogami  prawa 
wyborczego taki podjazd będzie konieczny,

2. o doposażenie placu zabaw w przedszkolu Nr 3 w Leszczynach.

Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokołowała:
Sylwia Gruszkiewicz.

Wiceprzewodnicząca Komisji
     radna Stefania Szyp
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