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Protokół Nr 2/2015 
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

w dniu 28 stycznia 2015 r. 
 
 Na posiedzeniu Komisji obecni byli Radni - członkowie Komisji oraz 
zaproszeni goście wg załączonej listy obecności. Obrady prowadziła radna Stefania 
Szyp – przewodnicząca 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 planu pracy Komisji. 
5. Sprawy bieżące. 

 

Ad. 1 
Porządek obrad został przyjęty „jednogłośnie” - głosowało 9 Radnych. 
 

Ad. 2 
Protokół Nr 1/2014 z posiedzenia Komisji w dniu 17 grudnia 2014 r. przyjęto 
„jednogłośnie” – głosowało 10 Radnych. 
 

Ad. 3  
Komisja omówiła następujące projekty uchwał, w sprawie: 

1) zmiany uchwały Nr XXXII/423/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach   
z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania 
dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli nie będących 
jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne 
oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji, 

2) ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym       
do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny,  

3) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik dotyczącego 
pokrycia kwoty dotacji udzielonej na dzieci mieszkańców Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny uczęszczających do Publicznego Przedszkola nr 37   
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13. 

Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali powyższe projekty. 
 

Do pozostałych projektów ujętych w porządku obrad sesji nie zgłoszono uwag.  

 

Ad. 4 
Przewodnicząca Komisji przedstawiła następującą  propozycję planu pracy Komisji 
na okres kadencji Rady Miejskiej: 

 

1. Opiniowanie uchwał na sesję Rady Miejskiej będących przedmiotem działalności 
Komisji.  

2. Analiza funkcjonowania Biblioteki Publicznej, Zespołu Ekonomiczno-
Administracyjnego Szkół, Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji. 

3. Analiza funkcjonowania jednostek oświatowych z terenu Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny. 
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4. Analiza pozyskiwania środków zewnętrznych przez jednostki zajmujące się 
edukacją, kulturą i sportem. 

5. Modyfikacja, zgodnie z potrzebami, strategii funkcjonowania jednostek oświaty, 
kultury i sportu. 

6. Podejmowanie inicjatyw w zakresie poprawy infrastruktury sportowej                              
i rekreacyjnej na terenie Gminy i Miasta. 

7. Współpraca z organizacjami pozarządowymi z terenu Gminy i Miasta, 
zajmującymi się zagadnieniami edukacji, kultury i sportu. 

8. Cykliczne posiedzenia członków Komisji zgodnie z ustalonym harmonogramem 
 

Ad. 4 
Sprawy bieżące.  
 

Mariola Czajkowska Dyrektor MOK przedstawiła informację na temat propozycji 
MOK na zbliżające się ferie. 
Radna Jolanta Szejka przedstawiła ofertę zajęć i wykładów Uniwersytetu III Wieku     
w II  semestrze, zwróciła uwagę na słabą frekwencję w wykładach organizowanych  
przez Uniwersytet. 
Alojzy Klasik Dyrektor MOSiR przedstawił informację na temat oferty zajęć               
i wyjazdów w czasie ferii zimowych. 
Przewodnicząca Komisji podziękowała dyrektorom MOK i MOSiR za bogatą ofertę. 
Radna Janina  Binda zwróciła się o rozpatrzenie możliwości zastosowania zniżek 
feryjnych dla dzieci – grup przedszkolnych. 
Przewodnicząca Komisji przedstawiła pismo Burmistrza w sprawie wyłonienia 
kandydata do Zespołu ds. Stypendiów Sportowych.  
Radny Bernard Strzoda zaproponował kandydaturę radnej Stefani Szyp.  
 

Komisja przyjęła kandydaturę radnej Stefanii Szyp na przedstawiciela Rady Miejskiej 
do prac w Zespole ds. Stypendiów Sportowych. 
Powyższa kandydatura zostanie zgłoszona Radzie Miejskiej na sesji do 
zaakceptowania. 
Radna Janina Binda pytała jakie są szanse aby w gminie byłe inne podręczniki dla 
uczniów  I klas niż te które są obecnie. Zdaniem wielu nauczycieli te podręczniki nie 
są dobre. 
Iwona Flajszok Naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że podręczniki 
przygotowało Ministerstwo, są one darmowe. W przypadku gdyby był to inny 
podręcznik trzeba by za niego zapłacić. 
Radna Grażyna Strzelecka poinformowała, że ze strony ZNP wystosowano pismo 
do Ministerstwa wskazujące błędy, które pojawiły się w podręczniku dla I klas. 
Przewodnicząca Komisji przedstawiła pismo Burmistrza w sprawie wyznaczenia 
przedstawiciela Rady Miejskiej do prac w Gminnej Radzie Działalności Pożytku 
Publicznego. Zaproponowała kandydaturę radnego Grzegorza Wolnego.  
 

Komisja przyjęła kandydaturę  radnego Grzegorza Wolnego na przedstawiciela Rady 
Miejskiej do prac w Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego 
Powyższa kandydatura zostanie zgłoszona Radzie Miejskiej na sesji do 
zaakceptowania. 
Przewodnicząca Komisji przedstawiła pismo Stowarzyszenia Grupa Biegowa 
Luxtorpeda w którym wyrażono chęć uczestnictwa w posiedzeniu Komisji. 
Członkowie Komisji pozytywnie ustosunkowali się do udziału przedstawicieli 
Stowarzyszenia w kolejnym posiedzeniu Komisji. 
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Barbara Pifczyk-Suchy Dyrektor ZEAS poinformowała, że do 10 lutego 
sporządzone zostanie sprawozdanie z średnich wysokości wynagrodzeń nauczycieli. 
Radna Grażyna Strzelecka poruszyła kwestie dotyczące możliwości korzystania       
z wyżywienia przez pracowników szkół, decyzja w tej sprawie jest w gestii dyrektora 
szkoły. 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała  
Alina Kuśka 
           
       

Przewodnicząca Komisji  

         Radna Stefania Szyp 

               
 


