
Protokół Nr 38/2014
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

w dniu 27 sierpnia 2014 r.

Na posiedzeniu Komisji obecni byli Radni - członkowie Komisji oraz 
zaproszeni goście wg załączonej listy obecności. Obrady prowadził radny Arkadiusz 
Adamczyk  –  przewodniczący Komisji, który 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 7 Radnych.

Ad. 2 
Protokół Nr 37/2014 z posiedzenia Komisji w dniu 23 czerwca 2014 r. został przyjęty 
jednogłośnie - głosowało 7 radnych.

Ad. 3
Komisja omówiła następujące projekty uchwał w sprawie:
1. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Ornontowice dotyczącego 

pokrycia kosztów dotacji udzielanej przez Gminę Ornontowice na uczniów 
będących mieszkańcami Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny uczęszczających 
do niepublicznych przedszkoli w Ornontowicach,

2. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik dotyczącego 
pokrycia  kwoty dotacji udzielanej na dzieci mieszkańców Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny uczęszczające do Niepublicznego Punktu 
Przedszkolnego „Muzyczna Kraina”  w Rybniku,

3. przekazania majątku  pomiędzy  jednostkami  organizacyjnymi  Gminy  i  Miasta 
Czerwionka-Leszczyny,

w/w projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie.

Radny Artur Szwed zapytał ile sześciolatków pójdzie do szkoły.

Naczelnik Wydziału  Edukacji  Iwona Flajszok odpowiedziała,  że  będzie  to  263 
dzieci i jest to 42% ogólnej liczby pierwszoklasistów. Najwięcej sześciolatków pójdzie 
do SP Nr 3 w Leszczynach. Zostanie tam otworzonych aż 6 oddziałów pierwszych 
klas. W klasach sześciolatków może być do 25 uczniów. Szkoły są  przygotowane. 
Poza  tym  niektóre  sześciolatki  czekają  jeszcze  na  odroczenie,  a  te  nie  objęte 
obowiązkiem,  które  poszły  do  szkoły,  mogą do grudnia  zrezygnować i  wrócić  do 
przedszkola.
 
Ad. 4
W sprawach bieżących
Przewodniczący Komisji Arkadiusz Adamczyk poprosił  o  informację  na  temat 
dopuszczenia naszych obiektów sportowych do rozgrywek.
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Dyrektor MOSiR  Alojzy  Klasik  odpowiedział,  że  trzy  duże  zalecenia  dotyczącą 
obiektu  w Bełku,  co  jest  związane z  awansem tej  drużyny.  Należy tam wykonać 
ogrodzenie zewnętrzne całego obiektu i jest to wydatek rzędu 70-80 tys zł. Wykonać 
widownię  dla  gości  oraz  wybudować  tzw.  klatkę  dla  kibiców przyjezdnych.  W tej 
klasie rozgrywkowej powinno być zabezpieczone  300 miejsc na widowni, z tego 5% 
dla gości. Dostaliśmy jeden sezon na realizację tych zaleceń. 
Z pozostałymi  obiektami nie ma większych kłopotów, zalecone są drobne wymiany 
i realizujemy je. 

Radny Bogdan Knopik zapytał co było zrobione w Szczejkowicach, że tak ładnie 
rośnie tam trawa. 

Dyrektor MOSiR Alojzy Klasik  powiedział, że przy dużym wysiłku boisko zostało 
wyrównane, zniwelowane, posiano trawę i  powałowano. Mimo, iż wymagania były 
bardzo wysokie, gdyż działacze chcieli trawę z rolki, która kosztuje około 500-600 tys 
zł i to bez przygotowania,  nam udało się zamknąć w kwocie około 100 tys zł. 

Radny Bogdan Knopik zapytał kiedy można by wejść na to boisko. 

Dyrektor MOSiR Alojzy Klasik  odpowiedział,  że w tym roku na pewno nie.  Jak 
wejdą, to w przyszłym roku na wiosnę, a najlepiej by było gdyby weszli na jesień 
przyszłego roku.  

Radny  Artur  Szwed  zapytał,  czy  w  związku  z  nawadnianiem  tego  boiska,  jest 
przewidziana tam studnia. 

Dyrektor MOSiR Alojzy Klasik  powiedział,  że w Szczejkowicach chcieliby zrobić 
studnię głębinową, tak jak jest w Bełku.  

Radny Bogdan Knopik  zapytał na jakim etapie jest budowa boisk w Palowicach 
i Czuchowie, jakie będą koszty realizacji po przetargach. 

Radny Bernard Strzoda powiedział, że wykonawcą tych boisk jest firma, która robi 
boisko przyszkolne w Bełku. W Palowicach została zebrana nawierzchnia asfaltowa. 
Koszt jednego boiska to koło 400 tys zł. Dodał, że jest szansa na  dofinansowanie do 
tego boiska.

Radna Stefania Szyp dodała, że  w Czuchowie jest podobnie. Na poszczególnych 
boiskach wykonywane są  te same prace. 

Z-ca  Burmistrza  Andrzej  Raudner  powiedział,  że  termin  wykonania  wszystkich 
boisk jest do końca października. 

Przewodniczący Komisji Arkadiusz Adamczyk zapytał o  plany  MOKu  na 
najbliższy miesiąc, ze szczególnym uwzględnieniem dożynek.  
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Dyrektor MOK Mariola Czajkowska zaczęła  od  podsumowania  akcji  lato. 
W ramach akcji lato były organizowane wycieczki, w których wzięło udział 250 osób 
i różnorodne warsztaty,  w których udział wzięło 120 osób. W miesiącu lipcu i sierpniu 
odbyło  się  kino  plenerowe,  po  3  seanse  w  Czerwionce  i  w  Leszczynach. 
W Czerwionce każdorazowo było około 100 osób, w Leszczynach około 200 osób. 
Następnie przedstawiła harmonogram gminnych dożynek. 

Komisja  wystosowała  wniosek  aby w  2015  roku  rozważyć  organizacyjne 
i  techniczne  możliwości  poszerzenia  repertuaru  kina  plenerowego  w  Czerwionce 
i Leszczynach o seanse dla dzieci. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący Komisji Arkadiusz Adamczyk przedstawił radnym odpowiedzi na 
wnioski, jakie Komisja wystosowała na poprzednim posiedzeniu, dotyczące godzin 
samorządowych, wyjazdów na tzw. zielone szkoły oraz ujednolicenia regulaminów 
szkół i przedszkoli. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Iwona Flajszok  w temacie godzin samorządowych 
dodała, że w marcu br. były robione  analizy dotyczące wyrównań dla nauczycieli 
i wyrabiania godzin samorządowych. Burmistrz nimi dysponuje.  Pewne rzeczy będą 
rozważane  już  w  tym  roku  szkolnym.  Każda  godzina  dodatkowa,  jeżeli  jest  ona 
zrealizowana  w  ramach  godzin  nadliczbowych,  przyczynia  się  do  zwiększenia 
średniego  wynagrodzenia  nauczyciela,  co  z  kolei  zmniejsza  różnicę  dopłat. 
Planujemy  zwiększyć  liczbę   godzin  przeznaczonych  na  pomoc  psychologiczno- 
pedagogiczną  dla  dzieci.  Poza  tym  w  przyszłym  roku  nastąpi  zmiana  sposobu 
rozliczania  i  to  również  będzie  miało  wpływ  na  rozdysponowanie  godzin 
ponadwymiarowych.  Powiedziała,  że  godziny  samorządowe  mogą być  wyrabiane 
tylko  i  wyłącznie  w ramach godzin  nadliczbowych,  nie  mogą iść  na uzupełnienie 
etatu, i tylko wtedy może się zmniejszyć wyrównanie. Jednak nie wszystkie szkoły 
mają  możliwość  posiadania  nadgodzin.  I  tam  nie  będzie  możliwości  wyrabiania 
godzin samorządowych. Zależy to od wielu czynników. 

Przewodniczący RM Marek Profaska poprosił o bliższe informacje na ten temat, 
i na temat tego jak rozkładają się dopłaty w rozbiciu na szkoły.

Z-ca Burmistrza Andrzej Raudner powiedział, że rozkład dopłat od kilku lat jest taki 
sam, w tych samych szkołach dopłaty są praktycznie na takim samym poziomie. 
Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że nie będzie tak, że wpompujemy pieniądze 
w godziny samorządowe i dopłat się pozbędziemy. Jest to uwarunkowane tym, że te 
godziny muszą być nadgodzinami, a nie uzupełnieniem etatu. A my niestety ciągle 
borykamy się z uzupełnieniem etatów dla nauczycieli. Poza tym od przyszłego roku 
będzie nowy sposób naliczania dopłat i w naszym przypadku sytuacja powinna się 
poprawić. 

Przewodniczący RM Marek Profaska stwierdził, że jeżeli przeanalizujemy 
ile środków potrzeba na uzupełnienie etatu i wyrobienie godzin samorządowych 
przez danego nauczyciela, to będziemy wiedzieć czy zmniejszy to wyrównania, czy 
nie.
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Naczelnik Wydziału Edukacji Iwona Flajszok powiedziała, że  trudność jest w tym, 
że szkoły nie idą nam równo. W niektórych szkołach dopłaty są większe, a my jako 
organ  prowadzący  nie  możemy  żadnej  szkoły  wyróżnić  tym,  że  jej  damy 
samorządówki, a innej nie.  Poza tym żeby zobaczyć czy będzie to działać, trzeba by 
z czymkolwiek ruszyć. 

Z-ca Burmistrza Andrzej Raudner dodał, że dopłaty są efektem polityki oświatowej 
jaką my wszyscy prowadzimy w tej gminie. I albo się pogodzimy z tymi dopłatami, bo 
tak musi być  albo zmienimy politykę oświatową, ale wtedy odpowiedzialność musi 
być podzielona na nas wszystkich. Cały czas próbujemy robić tak, żeby te dopłaty 
były jak najmniejsze. 

Radny Artur  Szwed  zapytał  czy fakt,  że  w tym roku  sześciolatki  idą  do  szkoły, 
będzie miał wpływ na dopełnienie brakujących godzin etatów. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Iwona Flajszok odpowiedziała, że nie  bardzo, 
ponieważ  nie  można  takiego  oddziału  pierwszoklasistów  realizować  w  formie 
zastępstw.  Musi  tam  być  jeden  nauczyciel.  Może  się  tak  zdarzyć,  ale  to  będą 
pojedyncze  przypadki.  Poza  tym  zdarzyło  się  i  tak,  że  dyrektor  z  powodów 
organizacyjnych musiał zatrudnić nową osobę na okres jednego roku, bo nie miał 
wyjścia.  

Przewodniczący Komisji Arkadiusz Adamczyk  zapytał o ile wzrosło zatrudnienie 
w związku z pójściem sześciolatków do szkoły.

Naczelnik Wydziału Edukacji Iwona Flajszok odpowiedziała, że  w  jednym 
przypadku nauczyciel traci godziny w jednej szkole i ma nowe zatrudnienie w innej  
szkole, według jej wiedzy są to trzy przypadki w skali gminy. 

Przewodniczący RM Marek Profaska zapytał na ile nowy sposób rozliczania tych 
godzin nam pomoże, jak to wygląda procentowo. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Iwona Flajszok powiedziała, że ona nie ma takich 
danych. Sprawą finansów zajmuje się ZEAS. 

Przewodniczący Komisji Arkadiusz Adamczyk podsumował dyskusję i powiedział, 
że intencja Komisji  była  taka,  żeby dowiedzieć się,  czy jest  taka możliwość żeby 
pieniądze, które wypłacamy w styczniu w zasadzie za darmo, za godziny, które nie 
są przepracowane, żeby zamienić je na  godziny samorządowe. Czyli żeby w ramach 
tych samych pieniędzy była jakaś korzyść dla dzieci. I prosi o konkretną informację 
czy i  w jakim zakresie da się to zrobić, a jeżeli nie to dlaczego. 

Następnie przeszedł do punktu dotyczącego zielonych szkół, dlaczego jedne 
placówki jeżdżą, a inne nie, czy można to ujednolicić. Zdaniem Komisji zielone szkoły 
niosą ze sobą wiele korzyści i integrują klasy.

Naczelnik Wydziału Edukacji Iwona Flajszok powiedział, że zgadza się z tym 
całkowicie, ale zasada jest taka, że za organizację zielonych szkół odpowiada 
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dyrektor w porozumieniu z nauczycielami, którzy podejmują się opieki nad dziećmi 
w ramach tych wyjazdów.  Prawnie nie można nikogo do niczego zmusić, ale można 
rozmawiać i zachęcić. Najbliższa narada z dyrektorami odbędzie się 
2 września i temat ten zostanie tam poruszony. Wnioski z dyskusji przedstawi na 
następnej Komisji. 

Przewodniczący  Komisji  Arkadiusz  Adamczyk  sprecyzował  zapytanie 
i  powiedział,  że chce odpowiedzi  na pytanie z jakich przyczyn dane placówki  nie 
skorzystały  z  wyjazdu  na  zieloną  szkołę  i  które  placówki  planują  taki  wyjazd 
w przyszłym roku szkolnym. 

Radny  Bogdan  Knopik rozwinął  temat  dotyczący  regulaminów  przedszkoli. 
Zauważył, że w przedszkolach zaczynają się robić tzw. grupki. Jego uwagę zwrócił 
jeden fakt. Mianowicie przynoszenie własnych zabawek do przedszkola, zwłaszcza 
drogich, na które innych rodziców nie stać. Grupa dzieci,  która je systematycznie 
przynosi, jest dzięki temu silniejsza i "trzyma się" razem. Pytanie czy w regulaminie 
przedszkola jest zapis, że nie można przynosić własnych zabawek. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Iwona Flajszok powiedziała, że pytanie to powinno 
być  skierowane  bezpośrednio  do  dyrektora,  zależy  to  od  tego,  jak  on  widzi 
organizację w swojej jednostce. Dana jednostka może sobie w regulaminie taki punkt 
wpisać. Rada Rodziców może wystąpić z takim wnioskiem do dyrektora i rozmawiać 
z nim. Ale rozmawiać należy również z rodzicami, którzy zgadzają się, aby dzieci 
zabierały swoje  zabawki.  Poza tym,  chociażby ze  względu na przepisy BHP,  nie 
powinno się wnosić żadnych zabawek, ponieważ nie mają one atestów. 

Przewodniczący  Komisji  Arkadiusz  Adamczyk  poprosił  aby  na  zebraniu 
z dyrektorami przedstawić ten problem i przekazać wnioski z dyskusji na następnej 
Komisji.  

Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.

Protokołowała 
Sylwia Gruszkiewicz

Przewodniczący Komisji 
         Radny Arkadiusz Adamczyk
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