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Protokół Nr 3/2015 
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

w dniu 25 lutego 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. Informacja o pracy Zespołu ds. Stypendiów Sportowych. 
5. Informacja o działalności Stowarzyszenia Grupa Biegowa Luxtorpeda      
      Czerwionka. 
6. Sprawy bieżące. 

 

Ad. 1 
Porządek obrad został przyjęty „jednogłośnie” - głosowało 10 Radnych. 
 

Ad. 2 
Protokół Nr 2/2015 z posiedzenia Komisji w dniu 28 stycznia 2015 r. przyjęto 
„jednogłośnie” – głosowało 10 Radnych. 
 

Ad. 3  
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do projektów uchwał ujętych w porządku obrad 
sesji.  

 

Ad. 4 
Przewodnicząca Komisji jako członek Zespołu ds. Stypendiów Sportowych 
przedstawiła informacje z prac Zespołu. 
 

Zespół zaproponował przyznać stypendia następującym osobom: 
Wiktoria Musioł – pływanie, 
Arkadiusz Holewik – kolarstwo BMX racing, 
Kinga Zgryźniak – szermierka, 
Alicja Klasik – szermierka. 
 

Tegoroczne nagrody postanowiono przyznać: 
Mateusz Muler - piłkarz Sekcji Piłki Nożnej w Śląskim Klubie Sportowym 
Niesłyszących Rybnik, 
Paweł Piórecki piłkarz Sekcji Piłki Nożnej w Śląskim Klubie Sportowym 
Niesłyszących Rybnik, 
Paweł Pietrasz – Muay Tai, 
Alfred Głąb – trener Sekcji Piłki Nożnej w Śląskim Klubie Sportowym Niesłyszących 
Rybnik, 
Adam Drygalski – trener  Muay Thai i Kickboxing. 
Ostateczne decyzje podjął Burmistrz Gminy i Miasta. Uroczyste wręczenie 
stypendiów i nagród odbędzie się 26 lutego br.  
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Ad. 4 
Michał Toman Stowarzyszenie Grupa Biegowa Luxtorpeda Czerwionka 
poinformował, że Luxtorpeda to nie tylko grupa biegowa, ale i narciarstwo biegowe      
i grupa morsów. Organizują dwie imprezy: Piknik biegowy oraz Bieg po moczkę            
i makówki, który został wyróżniony na portalu biegowym, zdobywając 3 miejsce          
w kategorii biegów nietypowych i niezwykłych. 
Zwrócił uwagę, że w gminie nie ma wizji rozwoju sportu, jako całości, głównie stawia 
się na piłkę nożną. Należałoby opracować program rozwoju sportu. Grupa założyła 
sekcję lekkoatletyczną dla dzieci, rozpoczęto działalność, ale jest ona pod znakiem 
zapytania, ze względów finansowych. Grupa nie ma możliwości o ubieganie się         
o wsparcie finansowe ze środków gminnych, gdyż nie należy do związku 
lekkoatletycznego. Jest to grupa amatorska, ma możliwość uczestniczenia                 
w zawodach organizowanych przez związek, więc nie ma potrzeby na dzień 
dzisiejszy zapisywania się do takiego związku, co rodzi znowu koszty w postaci 
składek  i obowiązku posiadania w swoich szeregach osób uprawiających taki sport 
wyczynowo. Zwrócił się o rozpatrzenie możliwości zmian uchwały o finansowaniu 
sportu, tak aby mogli skorzystać ze środków gminnych nie będąc zarejestrowani        
w związkach krajowych. Poruszył również kwestie stanu infrastruktury sportowej, 
gdzie można by uprawiać lekkoatletykę. Nie ma bieżni, należałoby wybudować          
w gminie przynajmniej jeden taki obiekt. Bieżnia przy boisku, przy ul. Wolności jest    
w fatalnym stanie. Jako grupa biegowa swój udział w zawodach finansują we 
własnym zakresie, ale chodzi o zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży.  
Krystyna Jasiczek Naczelnik Wydz. RGiM poinformowała, że na dziś w gminie są 
dwa sposoby finansowania sportu na podstawie uchwały, która zgodnie z zapisami 
ustawy o sporcie dopuszcza finansowanie klubów sportowych zarejestrowanych        
w związkach krajowych (część tych środków idzie na piłkę nożną) oraz na podstawie 
konkursów dotacyjnych określonych w Programie. 
Radny Waldemar Mitura stwierdził, że cieszy fakt, że są pasjonaci którzy prowadza 
takie działania. Bolączką gminy jest brak odpowiedniej infrastruktury, przede 
wszystkim bieżni. 
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że złożyła wniosek o zabezpieczenie 
środków i wykonanie bieżni przy boisku w ZS w Czuchowie, gdzie w latach ubiegłych  
tradycyjnie odbywały się igrzyska szkolne. 
Alojzy Klasik Dyrektor MOSiR wyjaśnił, że w Czerwionce przy ul. Wolności jest 
boisko piłkarskie, nie ma ten obiekt przeznaczenia lekkoatletycznego. Bieżnia jest 
pozostałością po torze gokartowym, co roku wożą tam żużel, wałują i robią wszystko 
aby przypominało to bieżnię. Modernizacja tego obiektu jest niezbędna, potrzebne 
jest boisko treningowe, obecnie przy MKS działa 15 drużyn. W planach jest budowa 
mini obiektu lekkoatletycznego w Dębieńsku, tylko tam taki obiekt się zmieści. 
Radny Bogdan Knopik pogratulował inicjatywy Grupie. Poinformował, że obiekty 
sportowe w gminie są  zdiagnozowane, wiadomo gdzie mają być zrobione, inną 
kwestią są pieniądze potrzebne na realizację tych zadań. 
Radny Bernard Strzoda  zwrócił uwagę na przychylność Komisji w tej sprawie, jest 
wola aby pomóc i w miarę możliwość dokonać zmian uchwały aby można było 
przekazać środki. Stwierdził, że baza sportowa też ulega poprawie, budowane są 
„orliki”, boiska przy szkołach. 
Radna Grażyna Strzelecka zwróciła uwagę na celowość inwestowania w sport, 
szczególnie dzieci. Jest możliwość poprawy sytuacji na już, niewielkim kosztem, 
przez dołożeni obsłudze w szkołach kilku godzin, aby można było dłużej korzystać     
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z sal gimnastycznych. Poruszyła sprawę fatalnego stanu boiska w Leszczynach. 
 
Wniosek: 
Komisja „jednogłośnie”  zgłosiła wniosek o przeanalizowanie uchwały 
dotyczącej możliwości finansowania sportu w gminie i możliwości 
finansowania grup niezrzeszonych w związkach krajowych i federacjach 
 
Ad. 6 
Sprawy bieżące.  
Iwona Flajszok Naczelnik Wydz. Edukacji poinformowała o organizowanym 
szkoleniu dla dyrektorów placówek oświatowych, które m.in. poświęcone będzie  
marketingowi i promocji w organizacji non profit. 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała  
Alina Kuśka 
           
       

Przewodnicząca Komisji  

         Radna Stefania Szyp 

               
 


