
 Protokół Nr 31/2013
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

w dniu 11 grudnia 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  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. Omówienie projektu budżetu Gminy i Miasta na 2014 rok.
5. Sprawy bieżące.

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

Ad. 2 
Protokół Nr 30/2013 z posiedzenia Komisji w dniu 20 listopada  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 kolejnych umów najmu na okres 3 lat
z dotychczasowymi najemcami lokali użytkowych położonych w budynku przy 
ul. Morcinka 6 w Czerwionce-Leszczynach oddanym w trwały zarząd Przedszkolu 
nr 11. 

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 5 głosami „za”.

Ad 5. 
Dyrektor MOSiR Alojzy Klasik poinformował, że MOSiR planuje już wycieczki na narty 
i  sanki  w  soboty  i  niedziele,  z  kolei  w  okresie  ferii  zimowych  wycieczki  te  będą  się 
odbywały 4 razy w tygodniu. W planach jest także szkółka narciarska, w ramach której  od  
poniedziałku do piątku odbędzie się nauka jazdy na nartach. Uczestnicy będą płacili za 
przejazd i wyciągi, zaś instruktor będzie gratis. Instruktorem jest zatrudniony pracownik 
MOSiR z  uprawnieniami.   Jest  to  naprawdę  dobra  oferta.  Odbędą  się  także  wyjazdy 
na łyżwy.
W temacie remontu basenu powiedział, że jego otwarcie zależy od wykonawcy remontu. 
Dobrze  będzie  jak  uda  się  go  otworzyć  w  połowie  stycznia,  wtedy  młodzież  szkolna 
mogłaby z niego korzystać o II semestru nauki. Zmienią się również zasady odpłatności 
za  basen,  z  jednostkami  będą  zawierane umowy.  Trzeba będzie  przyjąć  stałą  stawkę 
za godzinę, niezależnie od ilości dzieci. 
Poinformował również o kolejnym sukcesie sztangistów.

Radny Bogdan Knopik  poprosił ażeby do grafiku imprez MOSiR dodać gminny turniej 
dla drużyn niezorganizowanych w Dębieńsku, który miałby się odbyć pod koniec czerwca. 

Radny Bernard Strzoda zapytał na co jest zaplanowana kwota 150 tys. zł w budżecie 
MOSiR na 2014 rok w pozycji wydatki majątkowe.



Dyrektor MOSiR Alojzy Klasik odpowiedział, że jest ona przeznaczona na zakup windy 
dla niepełnosprawnych na terenie krytej pływalni. Na pozostałe remonty zostaje niewiele 
środków. Przed sesja pokaże radnym co chciał a co dostał. Nie ma pieniędzy na remont 
brodzika na kąpielisku. Jest zrobiony projekt, kosztorys ale środków brak. 

Ad. 4
Następnie  radni  omawiali  sprawy  związane  z  budżetami  jednostek  organizacyjnych 
i placówek oświatowych. 

Radny Bogdan Knopik zauważył, że została obcięta kwota przeznaczona na parkin przy 
SP 8 w Dębieńsku, powiedział, że należałoby jej poszukać. 
 
Przewodniczący  RM  Marek  Profaska powiedział,  że  rozmawiał  już  na  ten  temat 
z Burmistrzem GiM.

Radny  Bogdan  Knopik  zapytał  o  środki  na  imprezy  kulturalne,  które  są  co  roku 
organizowane w sołectwach i dzielnicach. 

Dyrektor MOK Mariola Czajkowska powiedziała, że w budżecie MOK w ogóle nie ma na 
to środków. 

Radny  Bernard  Strzoda  powiedział,  że  oferta  CKE  jest  ciekawa  ale  nie  można 
zapomnieć o dzielnicach i sołectwach.

Dyrektor MOK Mariola Czajkowska powiedziała, że w budżecie MOK brakuje 1 mln zł. 
W roku 2013 na imprezy miejskie miała 140 tys. zł. w budżecie na rok 2014 środków na to 
nie ma wcale. 

Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło  powiedział,  że na podstawie otrzymanych wniosków, 
wydatki bieżące przewyższały dochody bieżące o  kwotę 16 mln zł. 

Przewodniczący  RM  Marek  Profaska  zapytał  jak  wygląda  sprawa  oświaty 
i zabezpieczenia finansowego na 2014 rok.

Skarbnik  GiM Zbigniew  Wojtyło   odpowiedział,  że  każda  jednostka  otrzymała  plany 
niższe nić chciała. Brany był pod uwagę aktualny stan zatrudnienia. Budżet oświaty jest 
podobny jak w tym roku. Na remonty bieżący przeznaczone kwoty są niewielkie, ale będą 
duże inwestycje oświatowe: tj. boisko w Bełku, Palowicach, przy SP 8, przy ZS 2, ZS 4 
oraz bieżnia przy SP 3, pod warunkiem 33% dotacji z budżetu państwa. Jeżeli zajdą inne 
potrzeby to będą uruchomione środki z rezerwy celowej z budżetu gminy. 

Dyrektor MOK Mariola Czajkowska powiedziała,  że brakuje środków na 3/4 roku dla 
utrzymania CKE, brakuje również na sprzęt.

Radny  Bogdan  Konopik  zwrócił  uwagę  na  treść  uchwały  RIO,  która  wskazuje  na 
zagrożenie związane z tym, że padnie nam wskaźnik zadłużenia. Mamy założone zbyt 
duże dochody z majątku. 

Skarbnik  GiM  Zbigniew  Wojtyło  powiedział,  że  na  wskaźnik  ma  wpływ  wykonanie 
budżetu z lat najbliższych tj. 2012 i 2013 roku.  Na dzień dzisiejszy sytuacja płynności  
finansowej gminy pozwala na to, żeby w tym roku wykupić obligacje w kwocie 2 mln zł,  
które miały być wykupione w 2015 roku.  



Burmistrz GiM powiedział, że od 1 stycznia 2014 roku diametralnie zmienia się filozofia 
tworzenia budżetu. My mówimy o tym już od 2009 roku. Idealnie by było gdyby gmina 
miała  ekstra  dochód,  ale  tych  środków  nie  ma.  Jednak  perspektywa  jest  taka, 
że dziś gmina jest bezpieczna. Należy się jednak zastanowić co robić żeby ograniczyć 
wydatki bieżące. 

Następnie  Wiceprzewodnicząca  Komisji  Stefania  Szyp przekazała  informacje 
na temat:

• uroczystego  otwarcia  wyremontowanego  budynku  Szkoły  Podstawowej 
Nr 1  w Leszczynach, które odbędzie się 17 grudnia o godzinie 10tej. 

• Turnieju  Kół  Gospodyń  Wiejskich  "Gwara  Śląska  na  Wesoło",   który  odbył  się 
8 grudnia w CKE,

• jarmarku świątecznego święto makówek, które odbędzie się 21 grudnia od godziny 
17tej  na hali targowej  w Czerwionce,

• biegu  po  moczkę  i  makówki,  który  odbędzie  się   21  grudnia   godzinie  12tej, 
organizowanego przez grupę Luxtorpeda  przy współpracy Gminy i Miasta.        

• II  miejsca dzieci  z   Przedszkola nr  10 w ogólnopolskim konkursie  na najlepszą 
inicjatywę proekologiczną 2013 pt. "Listy dla ziemi".

Komisja  wystosowała   wniosek o  przekazanie  wolnych  środków na  realizacje  zadań 
merytorycznych MOK. Wniosek został podjęty jednogłośnie, głosowało 5 Radnych. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokołowała:
Sylwia Gruszkiewicz.

Wiceprzewodnicząca Komisji
     radna Stefania Szyp
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