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Protokół Nr 6/2015 
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

w dniu 24 czerwca 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 na początku poprosiła o powstanie i uczczenie 
minutą ciszy zmarłego Burmistrza Czerwionki-Leszczyn Marka Kornasa. Następnie 
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. 

 

Ad. 1 
Porządek obrad został przyjęty „jednogłośnie” - głosowało 11 Radnych. 
 

Ad. 2 
Protokół Nr 5/2015 z posiedzenia Komisji w dniu 6 maja 2015 r. przyjęto 
„jednogłośnie” – głosowało  11 Radnych. 
 
Ad. 3 
W materiałach na najbliższą sesję Rady Miejskiej nie było branżowych projektów 
uchwał dotyczących Komisji. Do pozostałych projektów członkowie Komisji nie 
wnieśli uwag. 
 
Ad. 4 
Przewodnicząca Komisji poprosiła o przekazanie informacji na temat organizacji 
roku szkolnego 2015/2016. 
Naczelnik Wydziału ED Iwona Flajszok powiedziała, że liczba uczniów                               
i wychowanków w najbliższym roku szkolnym wynosi 5106. Nauka i opieka nad 
dziećmi odbywać się będzie w 240 oddziałach, w tym 52 stanowią oddziały 
przedszkolne. W tym roku zostanie otwarty oddział integracyjny w pierwszej klasie 
gimnazjum w ZS Nr 1. Rzeczywista organizacja roku szkolnego jest tworzona na 
podstawie Aneksu Nr 1 przyniesionego przez dyrektora w sierpniu.  
Radny Leszek Salamon zapytał jak wygląda zmianowość w szkołach. 
Naczelnik Wydziału ED odpowiedziała, że są takie szkoły, które ze względu na 
liczbę uczniów muszą organizować zajęcia na zmiany. W większości tych szkół lekcje 
kończą się po godzinie 16tej. Dokładne informacje może podać na następnej Komisji. 
 
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że 18 maja odbyło się spotkanie                               
u Burmistrza, które dotyczyło klubu sportowego KP Piast Leszczyny. Następnie 
Wiceprzewodnicząca Komisji Grażyna Strzelecka odczytała sporządzony ze 
spotkania protokół wraz z podjętymi wnioskami. (zał.) 
Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli zawarte w protokole wnioski. 
Radny Waldemar Mitura podziękował radnym za zrozumienie tematu. 
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Przewodnicząca Komisji poinformowała, że Dyrektor MOK Mariola Czajkowska 
złożyła do Burmistrza wniosek o zwiększenie dotacji na organizację imprez dla MOK 
o kwotę 507 500,00 zł. 
Dyrektor MOK Mariola Czajkowska powiedziała, że na tą kwotę składają się koszty 
Dni Czerwionki-Leszczyn, Festiwalu Around the Rock,  uroczysta sesji z okazji                     
25-lecia samorządu, święto Industriady, Centrum Informacji Turystycznej, Izba 
Tradycji, kwoty dla Rad Dzielnic, serwisy w CEK oraz imprezy organizowane jesienią.  
Członkowie Komisji jednogłośnie poparli wniosek o przyznanie wnioskowanej 
kwoty.   
Następnie omówiła wydarzenia kulturalne, które zostały już zorganizowane przez 
MOK tj.: 

 imprezy festiwalowe taneczne i teatralne,  

 parada mażoretek, która co do wielkości jest drugą w kraju,  

 Dni Czerwionki-Leszczyn i towarzyszące im imprezy,  

 imprezy w ramach 25-lecia samorządu, 

 Industriada i Festiwal Around the Rock (dochód ze sprzedaży biletów wyniósł 
90 tys. zł, koszty organizacji to około 180 tys. zł), 

 zakończenie roku akademickiego na UTW, należy dodać, że Uniwersytet 
podwoił liczbę słuchaczy. 

Radny Bogdan Knopik zapytał czy Industriada będzie organizowana co roku i jaki 
był jej koszt.  
Dyrektor MOK Mariola Czajkowska powiedziała, że Industriada kosztowała 25 tys. 
zł. Można  się było starać o dofinansowanie, jednak musiało się tego podjąć 
stowarzyszenie. I dzięki Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk udało się 
zdobyć prawie 15 tys. zł dotacji.  
Następnie poinformowała o zbliżających się imprezach  tj. Powitanie Lata                              
w Czuchowie połączone ze świętowaniem trzech jubileuszy czy Festyn Śląski                       
w Przegędzy. Dodała, że będą organizowane również wakacje z MOKiem oraz kino 
plenerowe.  
Radny Bogdan Knopik dodał, że 20 czerwca odbyła się impreza plenerowa z okazji 
65-lecia klubu sportowego „Dąb” Dębieńsko. 
Radny Janusz Babczyński zapytał czy były jakieś incydenty z narkotykami podczas 
festiwalu rockowego. 
Radny Grzegorz Wolny powiedział, że nie było takich incydentów, było bardzo 
spokojnie, nawet policja jest zadowolona  z powodu małej ilości interwencji. 
Przewodnicząca Komisji podziękowała radnym za wysoką frekwencję na 
obchodach jubileuszu 10-lecia placówki wsparcia dziennego.  
Radna Grażyna Strzelecka poinformowała, że odbyła się również impreza z okazji  
200-lecie szkolnictwa w Książenicach. 
 
Następnie Przewodnicząca Komisji poprosiła o informacje na temat imprez 
sportowych, które odbyły się w ostatnim czasie. 
Dyrektor MOSiR Alojzy Klasik poinformował, że: 

 jako dodatek do Industriady na orliku w Czerwionce zostały zorganizowano 
tradycyjne gry i zabawy z dzieciństwa, 

 odbyły się pływackie zawody dla szkół podstawowych (klasy IV-VI)  

 odbyły się pływackie zawody dla szkół gimnazjalnych,  

 odbyły się igrzyska młodzieży szkolnej na obiekcie MOSiR (który zresztą nie 
jest przystosowany do tego typu zawodów),  
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 dużym powodzeniem cieszą się rajdy rowerowe, dla dzieci rajdy odbywają się 
w każdy czwartek,  

 otwarto nową ścieżka Nordic Walking w Palowicach,  

 od najbliższej soboty rusza sezon na kąpielisku przy ul. Furgoła.   
 
Radny Waldemar Mitura pogratulował awansu do 3 ligi przez klub sportowy                      
w Bełku. 
Radny Michał Stokłosa dodał, że na 30 meczy klub wygrał 24 i zaliczył tylko                         
1 porażkę. Jest sukces ale i pewne problemy związane zarówno z kwestiami 
organizacyjnymi klubu, jak i infrastrukturalne.  
Dyrektor MOSiR powiedział, że z awansem wiążą się pewne zalecenia PZPN. 
Pierwsza sprawa to boisko – murawa jest wymiarowo niedostosowana, trzeba ją 
poszerzyć o 2 m. Większym problemem jest to, iż wg wymogów musimy mieć 
przynajmniej 500 miejsc siedzących. Na dzień dzisiejszy trybuny pomieszczą                       
300 osób. Trzeba się zastanowić jak to rozwiązać. Wymogi dot. trybun ustawiają nas 
w perspektywie 1 roku, murawa musi być gotowa na czas rozpoczęcia rozgrywek.                  
W najbliższym czasie przyjedzie komisja i będzie weryfikować to boisko, wtedy 
będziemy wiedzieć więcej.  
 
Radny Leszek Salamon poruszył temat siłowni pod chmurką i wyraził opinię,                        
że powinny być one we wszystkich dzielnicach i sołectwach. 
Radny Bogdan Knopik poprosił o opracowanie koncepcji jeżeli chodzi                                   
o zagospodarowanie pozostałego terenu przy boisku sportowym w Dębieńsku.  
 
Komisja podjęła jednogłośnie  następujące wnioski: 

1. zabezpieczenie środków w budżecie na 2016 rok na umożliwienie 
dostosowania obiektu sportowego w Bełku do wymogów licencyjnych 
PZPN dla trzeciej ligi, 

2. opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy boisku LKS Dąb 
Dębieńsko, 

3. o instalację siłowni zewnętrznych w plenerze w każdej dzielnicy                            
i sołectwie oraz doposażenie siłowni już istniejących (Bełk, Palowice, 
Stanowice). 

 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała  
Sylwia Gruszkiewicz 
           
       

Przewodnicząca Komisji  

         Radna Stefania Szyp 

               


