
Protokół Nr 34/2014

ze wspólnego posiedzenia 
Komisji Zdrowia, Rodziny  i Polityki Społecznej, Komisji Prawa, Porządku 
Publicznego  i Współpracy z Samorządami oraz Komisji Oświaty, Kultury 

i Sportu w dniu 23 czerwca 2014 roku.

Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki 
Społecznej; Komisji  Prawa,  Porządku  Publicznego  i  Współpracy  z  Samorządami; 
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz zaproszeni goście wg załączonej listy 
obecności. 
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji  Oświaty,  Kultury i  Sportu Arkadiusz 
Adamczyk,  który powitał wszystkich obecnych a następnie poinformował, 
że tematem posiedzenia będzie:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
3. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
4. Sprawy bieżące.

Ad. 1 
Radni jednogłośnie zdecydowali, żeby pkt 2 przełożyć na koniec posiedzenia Komisji 
- głosowało 12 radnych.

Ad. 3
Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło omówił zmiany w uchwale budżetowej na rok 2104 
oraz w wieloletniej prognozie finansowej.

Sekretarz GiM Józef Zaskórski omówił projekty uchwał w sprawie:
1. zmiany uchwały Nr XXIV/280/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 

z dnia 14 września 2012 roku z późniejszą zmianą w sprawie podziału Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny na okręgi  wyborcze,

2. zmiany uchwały Nr XXVI/333/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 
z dnia 12 grudnia 2012 roku z późniejszą zmianą w sprawie podziału Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny na stałe obwody głosowania.

W/w projekty zostały zaopiniowane pozytywnie. 

Ad. 4 
W sprawach bieżących:
Przewodniczący  Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Arkadiusz Adamczyk 
przedstawił dwie odpowiedzi na wystosowane poprzednio wnioski.
Pierwsza dotyczyła oszacowania kosztów remontu boiska przy Gimnazjum Nr 2 
w Leszczynach. Zawarte w niej były trzy opcje: wykonanie boiska wielofunkcyjnego, 
wykonanie boiska do piłki nożnej oraz opcja wykonania rekultywacji nawierzchni 
obecnego boiska.
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Radny Jan Piecha powiedział, że sensowne byłoby po prostu obsianie trawą czyli 
rekultywacja, ponieważ szkoła ma już halę sportową, a gdzie indziej są większe 
potrzeby.

Radny Waldemar Mitura powiedział, że nie mamy w gminie boiska do lekkoatletyki, 
trzeba zrobić gdzieś boisko z bieżnią i skoczniami. Gdy było takie boisko 
w Czuchowie co roku  odbywała się tam olimpiada dla szkół. 

Przewodniczący Arkadiusz Adamczyk odpowiedział, że temat ten Komisja 
omawiała ostatnio i zdecydowano, że taki obiekt powstanie w Dębieńsku.

Zgłosił  również wniosek, aby wystosować zapytanie o możliwości budżetowe gminy 
w tym temacie. Jeżeli w ciągu trzech, czterech lat nie byłoby możliwości wykonania 
tam porządnego boiska, to Komisja zwróci się o kwotę w wysokości 16,5 tys. zł na 
rekultywację nawierzchni.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

Druga odpowiedź dotyczyła dochodów krytej pływalni po remoncie. Wynika z niej, 
że dochody zwiększyły się o ponad 100%, co oznacza, że remont był zasadny. 

Przewodniczący RM Marek Profaska wystosował wniosek aby przeanalizować, czy 
wyrównania wynagrodzeń dla nauczycieli można  wydatkować w ramach godzin 
samorządowych, co rozszerzyłoby ofertę edukacyjną i zwiększyło możliwości 
rozwoju.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Radny Bogdan Knopik poruszył sprawę zielonych szkół i poinformował, że tylko 
sześć placówek korzysta z takiej oferty. Uważa, że nauczyciele mają problem taki 
wyjazd zorganizować, ale  dla niektórych dzieci jest to jedyna możliwość wyjazdu. 
Chciałby aby zmobilizować te placówki, które tego nie robią. Uważa, że pomoże to 
również w integracji dzieci.

Wystosował wniosek, aby zorganizować z dyrektorami szkół podstawowych 
spotkanie w celu zachęcenia wszystkich placówek do organizacji wyjazdów dzieci 
w ramach tzw. „zielonej szkoły”.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

Drugim problemem, według niego, są niespójne i nieegzekwowane regulaminy szkół 
czy przedszkoli. Może prowadzić to do tego, że dzieci będą nierówno traktowane. 
Chodzi m. in. o przynoszenie własnych zabawek do przedszkola, gdzie jest to 
teoretycznie zabronione, a praktycznie nieprzestrzegane. Uważa, że może to 
powodować tworzenie się tzw. grup. Ale problem nietolerancji może także wynikać 
np. z kwestii ubioru i dlatego według niego dobre byłyby mundurki. 
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Radny Jan Piecha powiedział, ze problem tkwi  głównie w edukacji przekazywanej 
przez rodziców. 

Radny Artur Szwed powiedział, że Rada nie ma prawa narzucić czy ktoś ma nosić 
mundurek. Taki regulamin musi opracować dyrekcja. 

Przewodniczący Arkadiusz Adamczyk powiedział, że Rada ten problem porusza, 
ale to już właściwe organy muszą zrobić co mogą. 

Przewodniczący RM Marek Profaska powiedział, że należałoby wystosować 
wniosek o przeanalizowanie regulaminów szkół i przedszkoli pod kątem ich 
jednorodności i dostosowania do aktualnych realiów, oraz omówić kwestię ich 
egzekwowania.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący Komisja Prawa, Porządku i Współpracy z Samorządami Artur 
Szwed również odczytał odpowiedzi na złożone przez Komisję wnioski.
 
Ad. 2

1. Protokół Nr 36/2014 z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu z dnia 
28 maja 2014 r. został przyjęty jednogłośnie - głosowało 6 radnych.

2. Protokół Nr 33/2014 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki 
Społecznej w dniu 27 maja 2014 r. został przyjęty jednogłośnie - głosowało 
6 radnych.

3. Protokół Nr 33/2014 z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego 
i Współpracy z Samorządami w dniu 27 maja 2014 r.  został przyjęty 
jednogłośnie - głosowało 5 radnych. 

Protokołowała:
Sylwia Gruszkiewicz 

        Prowadzący obrady
       Przewodniczący Komisji Oświaty, 

Kultury i Sportu
            Radny Arkadiusz Adamczyk
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