
 Protokół Nr 30/2013
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

w dniu 20 listopada 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 w związku 
z  tragiczną  śmiercią  radnego  Krzysztofa  Raka poprosiła  zebranych  o  powstanie 
i uczczenie jego pamięci minutą ciszy. 

Następnie  powitała wszystkich zebranych i 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 29/2013 z posiedzenia Komisji w dniu 23 października 2013 r. został przyjęty 
„jednogłośnie” – głosowało 5  Radnych.

Ad. 3
Komisja zapoznała się branżowym projektem uchwały w sprawie:

1. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Gliwice 
dotyczącego pokrycia kwoty dotacji udzielanej na dzieci mieszkańców Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego 
„Tęczowa Kraina Filomaty”  w Gliwicach przy ul. Wiejskiej 49

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 5 głosami „za”.

Radny  Bernard  Strzoda zapytał  czy  do  naszych  przedszkoli  też  uczęszczają  dzieci 
z innych gmin.

Zbigniew Wojtyło Skarbnik GiM odpowiedział, że ta uchwała dotyczy tylko przedszkoli 
niepublicznych.

Anna Witała inspektor Wydziału Edukacji odpowiedziała, że w naszych przedszkolach 
publicznych  nie  ma  dziecka  spoza  gminy,  ponieważ  nawet  dla  naszych  dzieci  nie 
zapewniliśmy 100% miejsc. W przedszkolu niepublicznym otwartym na Karolince też jak 
na razie nie ma dzieci spoza gminy.

Radny Henryk Dyrbuś zapytał czy do przedszkoli niepublicznych gmina daje dotacje.

Zbigniew Wojtyło Skarbnik GiM odpowiedział, że gmina zgodnie z ustawą musi pokryć 
75% wydatków bieżących. 

Ad. 4
Wiceprzewodnicząca  Stefania  Szyp poinformowała  radnych,  że  jest  raport  o  stanie 
realizacji zadań oświatowych w latach 2012/2013.

Radny Bogdan Knopik zapytał jak to jest z zielonymi szkołami? 



Anna Witała inspektor  Wydziału  Edukacji odpowiedziała,  ze  zależy to  od  rodziców, 
ponieważ to rodzice muszą taki wyjazd sfinansować. Z wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska  dotacja  na  dziecko  zdrowe  wynosi  tylko  170  zł,  dotacja  na  dziecko 
niepełnosprawne 400 zł.

Radny Bogdan Knopik powiedział,  że w szkole w Dębieńsku to dyrekcja zaprzestała 
organizowania  wyjazdów  na  zieloną  szkołę,  mimo  nacisków  rodziców,  ponieważ 
nauczyciele nie chcą wziąć odpowiedzialności za dzieci. 

Radny Bernard Strzoda powiedział, że w Palowicach jest tak samo i to nauczyciele nie 
chcą jechać na zieloną szkołę. 

Radny Bogdan Knopik zapytał jak ocenia się wyniki naszych uczniów na przełomie lat.

Anna Witała inspektor Wydziału Edukacji odpowiedziała, że to zależy od szkoły. Bardzo 
dobrze wypadły Palowice. 

Wiceprzewodnicząca  Stefania Szyp  poinformowała, że ruszają zajęcia dodatkowe dla 
przedszkolaków  finansowane  z  budżetu  Gminy  i  Miasta.  Każdy  oddział  przedszkolny 
będzie  miał  tygodniowo  2  godziny  zajęć  dodatkowych.  Rodzaj  zajęć  wybrano 
na podstawie ankiet wypełnionych przez rodziców. Największą popularnością cieszy się 
język angielski, zajęcia ruchowe, gimnastyka korekcyjna czy zajęcia z  logopedą.
Poinformowała  o  obchodach  Święta  Niepodległości,  które  odbyły  się  w  Centrum 
Kulturalno-Edukacyjnym. 

Mariola  Czajkowska  Dyrektor  MOK powiedziała,  że  obchody  te  zostały  połączone 
z jubileuszem Orkiestry Dętej Dębieńsko. Repertuar był  niepodległościowy. Był  to duży 
koncert,  ponieważ dyrygent zaprosił  do udziału wszystkie chóry z naszej gminy. Mamy 
w naszej gminie ogromny potencja ludzi uzdolnionych muzycznie. 

Wiceprzewodnicząca  Stefania  Szyp  powiedziała,  że  w  świetny  sposób  połączono 
występy tych wszystkich zespołów. Była bardzo duża frekwencja.
Poinformowała o jubileuszu 35 lecia zespołu śpiewaczego Książeniczanki. 

Mariola Czajkowska Dyrektor MOK powiedziała, że jest to jedyny zespół z naszej gminy, 
który  ma  wydane  dwie  płyty  oraz  śpiewnik.  Panie  te  śpiewają  piosenki,  które  znają 
od swoich babć. Ich repertuar jest niesamowity. 
Poinformowała również, że najstarszy chór parafialny z naszej gminy "Angelus" obchodzi 
w najbliższy piątek jubileusz 40 lecia. Jest to chór profesjonalny. 

Wiceprzewodnicząca  Stefania  Szyp zapytała  na  jakim  etapie  są  sprawy  związane 
z wycinką drzew na boisku w Czuchowie.

Alojzy Klasik Dyrektor MOSiR powiedział,  że formalności  są zakończone,  jest  zgoda 
Starostwa  Powiatowego.  Topole  zostawimy,  wytniemy tylko  wierzby ale  zgoda  jest  na 
wycinkę wszystkich drzew.  Na razie termin prac jest niesprzyjający, zaczną późną zimą 
lub wczesną wiosną.  Podobnie jest na boisku w Leszczynach. Tam ZGM zrobił porządek 
i poprzycinał wierzby. Boisko czeka na wejście nowych działaczy Klubu Piłkarskiego Piast 
Leszczyny. 

Radny Bogdan Knopik zapytał skąd nowy klub weźmie dzieci?



Alojzy Klasik Dyrektor MOSiR odpowiedział, że dzieci rozeszły się po innych klubach, 
udało się uratować dwie drużyny, które trenują przy MOSiR. W planach jest stworzenie 
Akademii Piłkarskiej, w ramach której będą trenowały trzy drużyny w Leszczynach i trzy 
drużyny w Czerwionce.

Radny Bogdan Knopik zapytał po co w taki razie został stworzony nowy klub?

Alojzy Klasik Dyrektor MOSiR odpowiedział, że klub chce prowadzić drużynę seniorów 
oraz ligę kobiet. Zaczną od klasy C. Jednak żeby dostać dotację muszą mieć drużynę 
młodzieżową. Zobaczymy co zdziałają, my nie możemy w to ingerować.

Wiceprzewodnicząca  Stefania Szyp zapytała na jakim etapie są prace związane z wiatą 
na boisku w Palowicach i Szczejkowicach. 

Alojzy Klasik Dyrektor MOSiR odpowiedział, że wspólnymi środkami z Palowicami wiata 
została odremontowana, następnie będzie robione wnętrze. Ma być tam postawiony stół  
tenisowy. Dobrze by było gdyby znalazły się środki na adaptację garaży na pomieszczenia 
dla sędziego czy gości.

Radny  Bernard  Strzoda powiedział,  że  obecnie  takich  pomieszczeń  na  boisku 
w Palowicach nie ma. Jest potrzeba zaangażowania mieszkańców do prac związanych 
z  powiększeniem  wnętrza  wiaty.  Znalazły  się  środki  na  puzzle,  teraz  trzeba  znaleźć 
mieszkańców chętnych do pomocy w przygotowaniu terenu oraz ułożeniu kostki. Jest to 
120 m2, więc trzeba wykonać ogrom pracy. Dlatego jest prośba aby wykorzystać zapał 
ludzi i zabezpieczyć dalsze środki na te działania.

Alojzy Klasik Dyrektor MOSiR powiedział, że w Szczejkowicach zrobiła się z tego duża 
inwestycja,  ponieważ  tam  zostanie  zrobiona  modernizacja  płyty  boiska,  cała  murawa 
zostanie odnowiona. Jest to bardzo duży koszt.

Wiceprzewodnicząca  Stefania Szyp poinformowała, że mieszkańcy Czuchowa dziękują 
za odnowienie Biblioteki i klatki do niej prowadzącej. 12 listopada odbyło się tam spotkanie 
z Panem Jarosławem Domańskim, który objeżdża świat na rowerze. 

Radny Henryk  Dyrbuś  powiedział,  że  po  zawieszeniu  działalności  klubu  sportowego 
w Przegędzy nie ma żadnej oferty dla młodzieży. Teraz młodzież spotyka się na placu 
zabaw przy szkole, gdzie dewastują go, zostawiają śmieci tj. butelki po piwie. Ostatnio 
podpalili  choinkę.  Dlatego  też  jest  prośba  aby  zorganizować  na  sali  gimnastycznej 
w  szkole  jakieś  zajęcia  sportowe.  Dyrektorka  udostępni  salę,  jednak  jest  potrzebny 
instruktor. Nie można dopuścić do tego aby młodzież w wieku dorastania była puszczona 
luzem. Uważa, że trzeba tym dzieciom stworzyć warunki do tego aby mogli się wyżyć ale  
pod kontrolą. Jest w nich wielki ale niezagospodarowany potencjał.  

Radny Bogdan Knopik  powiedział, że taki problem jest wszędzie. Prawdą jest, że klub 
sportowy może przyciągnąć młodzież, ale kluby czy inne warsztaty są otwarte do godziny 
16tej. Nikt w godzinach 20tej czy 22giej nie będzie tych dzieci pilnował. Nie ma lokalu 
prowadzonego przez gminę w godzinach nocnych. A i tak wszystko zależy od tego czy te 
dzieci będą chciały skorzystać z takiej oferty, ponieważ nie można im niczego narzucić. 

Alojzy Klasik Dyrektor MOSiR  powiedział,  że w Przegędzy nie  ma żadnej  oferty dla 
dzieci,  a  salę  gimnastyczną  można  otworzyć  od  18tej  do  22giej.  Mogą  te  dzieci 
przychodzić również na orlik do Leszczyn, ale na siłę nikt ich do tego nie zmusi.



Radny Bogdan Knopik zapytał jak wygląda sprawa z dziećmi sześcioletnimi. 

Anna  Witała  inspektor  Wydziału  Edukacji  odpowiedziała,  że  w  2014  roku  zgodnie 
z ustawą, dzieci urodzone do końca pierwszej połowy 2008 roku mają obowiązek pójścia 
do pierwszej klasy. Dzieci urodzone od 1 lipca 2008 roku mogą iść do pierwszej klasy jako 
siedmiolatki. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokołowała:
Sylwia Gruszkiewicz.

Wiceprzewodnicząca Komisji
     radna Stefania Szyp
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