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Protokół Nr 9/2015 
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

w dniu 25 listopada 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. Sprawy bieżące. 

 
Ad. 1 
Porządek obrad został przyjęty „jednogłośnie” - głosowało 12 radnych. 
 
Ad. 2 
Protokół Nr 8/2015 z posiedzenia Komisji w dniu 21 października 2015 r. przyjęto   
przy jednym głosie wstrzymującym – głosowało 12 radnych. 
 
Ad. 3 
W materiałach na sesję nie było branżowych projektów uchwał dot. Komisji.                                         
Do innych projektów Komisja nie wniosła uwag. 
 
Ad. 4 
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że do Burmistrza GiM wpłynął wniosek                   
o zwiększenie środków finansowych dla Przedszkola Nr 7 w Czuchowie na 
przeprowadzenie remontu sanitariatów. Remont ten jest konieczny i jest wpisany jako 
zalecenie w protokole pokontrolnym Sanepidu.  
 

 Radni jednogłośnie poparli ten wniosek.  
 

Radny Janusz Babczyński zapytał jaki będzie koszt tego remontu. 
 
Przewodnicząca Komisji powiedziała, że około 20-30 tys. zł. 
 
Radna Grażyna Strzelecka złożyła wniosek o przeznaczenie środków finansowych 
dla Przedszkolna Nr 3 w Leszczynach na zakup wyposażenia placu zabaw. 
Przedszkole to ma 50 lat, urządzeń zabawowych jest tam dla 7ga dzieci, a do 
przedszkola uczęszcza ich 117. Nie ma tam ani jednej huśtawki, zjeżdżalnia jest 
uszkodzona i już się nie da jej naprawić.  
 
Radna Izabela Tesluk potwierdziła, że była na miejscu i sytuacja tam jest straszna.  
 

 Wniosek został przyjęty przez Komisję jednogłośnie – głosowało 12 radnych. 
 

Radny Bogdan Knopik powiedział, że wszystkie wnioski będą przedyskutowane na 
Komisji Budżetu i Finansów. Dodał, że w WPF są dwie duże inwestycje dot. oświaty. 
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Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło wyjaśnił, że chodzi tu o zabudowę tarasu oraz 
budowę boiska wielofunkcyjnego w ZS Nr 1 w Leszczynach. Powiedział, że już w tym 
roku została opracowana dokumentacja, a teraz chcemy te zadania realizować. 
 
Z-ca Burmistrza Andrzej Raudner powiedział, że temat tarasu ciągnie się od paru 
lat. W projekcie szkoły miał być taras widokowy dla uczniów, jednak warunki 
atmosferyczne pokazały, że projekt się minął z realiami. Taras ten ciągle przecieka                         
i co roku jest tam robiony remont. Teraz chcemy go zadaszyć.  
 
Radny Bogan Knopik zapytał skąd taka wycena tego tarasu? Cała szkoła 
kosztowała 2 mln zł, a sam taras jest wyceniony na 1 mln zł. 
Skarbnik GiM powiedział, że są to wartości kosztorysowe i najpewniej po przetargu 
spadną.  
 
Przewodniczący RM Bernard Strzoda zapytał ile sali dzięki temu zyskamy. 
 
Z-ca Burmistrza powiedział, że dwie sale plus gabinet. 
 
Radny Bogdan Knopik zapytał jak będzie wyglądała realizacja termomodernizacji, 
jak staramy się o środki zewnętrzne. 
 
Skarbnik GiM powiedział, że do tej pory inwestycje te były w środkach zadań 
realizowanych przez nas. Teraz są przeniesione do zadań z udziałem środków 
zewnętrznych. Żeby spełnić wskaźniki musieliśmy je podzielić na 3 grupy 
inwestycyjne. Jednak wiadomo, że będą jeszcze w tym temacie zmiany, ponieważ 
nie wiadomo jak wypadnie konkurs czy procedura przetargowa. Jesteśmy na etapie 
planowania. Jeżeli będą środki na wszystkie zadania, to ich realizacje będzie 
przebiegać w takiej kolejności, jaka jest w WPF.  
 
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że 6 grudnia ukarzą się przepisy, które 
będą dot. podniesienia wieku obowiązku szklonego do lat 7. Zapytała ile naszych 
dzieci uzyskało w tym roku szkolnym odroczenie. 
 
Naczelnik Wydziału ED Iwona Flajszok powiedziała, że w roku szkolnym 
2015/2016 odroczono w całej gminie 35 dzieci, w całym powiecie zaś 57.  
 
Radna Grażyna Strzelecka dodała, że ZNP nazywa te zmiany rewolucją. Związek 
rozesłał ankiety wśród nauczycieli szkół i rodziców, z których wynika, że 99,9 % 
badany jest przeciwko wygaszaniu gimnazjów. Po rozmowie z panią Minister 
Edukacji wiadomo, że będą się toczyły na ten temat rozmowy społeczne. Likwidacja 
gimnazjów będzie generować ogromne koszty. Zawsze można poprawić pracę 
gimnazjów, które funkcjonują już 16 lat. A uczniowie polskich gimnazjów są                            
w czołówce w Europie.   
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Przewodniczący RM  Bernard Strzoda odniósł się do wniosku Komisji, który został 
złożony w lutym br., w odpowiedzi na pismo Stowarzyszenia Luxtorpeda, które 
prosiło o zmianę uchwały dot. finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na 
terenie GiM. Przedstawił informacje dot. tego jakie środki Stowarzyszenie to 
otrzymało od gminy w 2015 r.: 

 Dotacja w ramach w otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu 
gminy w 2015 roku – realizacja projektu pn. "GRILL + RUN= FUN 2015 
BIEGIEM NA RATUNEK” - przyznana kwota dotacji: 14 300,00 zł.  

 Patronat Honorowy Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny nad 
imprezą pn. „IV Bieg po Moczkę i Makówki”, który odbędzie się 19.12.2015 r. 
W ramach patronatu sfinansowano pakiet reklamowy na portalu 
MaratonyPolskie.PL –  kwota: 2 460,00 zł. 

 Współpraca z Miastami Partnerskimi: W dniach 10 - 11 listopada br. 
reprezentacja Młodej Luxtorpedy wraz z przedstawicielami Gminy, 
uczestniczyła w oficjalnych obchodach Dnia Niepodległości w Sokołowie 
Podlaskim. W ramach organizacji wyjazdu sfinansowano koszty transportu do 
Sokołowa Podlaskiego – kwota: 3 600,00 zł.  

 Współpraca z MOSiR w Czerwionce-Leszczynach: 

 Umowa zlecenie z instruktorem zajęć  - kwota: 2 450,00 zł brutto. 

 Współorganizacja Grand Prix Czerwionki-Leszczyn w biegach (zakup 
pucharów) – kwota: 160,00 zł. 

 Korzystanie hali sportowej na obiekcie w Czerwionce (2x na tydzień x1,5 h) 
– GB Luxtorpeda nie ponosi kosztów wynajmu. 

 
Z powyższego wynika, że jest to kwota 22 970,00 zł. 
 
Luxtorpeda otrzymuje duże wsparcie od gminy i zmiana uchwały może spowodować 
to, że wysokość pomocy finansowej mogłaby się zmniejszyć.  
 
Radny Bogdan Knopik dodał, że istnieje zagrożenie, że po zmianie uchwały inne 
stowarzyszenia będą startować  w konkursie i ubiegać się o te środki, a pula środków 
na rok 2016 nie będzie zwiększona.  
 
Radny Michał Stokłosa zapytał czy w przyszłym roku Luxtorpeda również  będzie 
miała instruktora opłacanego przez MOSiR. 
 
Dyrektor MOSIR Alojzy Klasik powiedział, że jak na razie nikt się do niego w tej 
sprawie nie zwrócił.  
 

 Komisja podjęła jednogłośnie wniosek aby pozostawić  uchwałę bez zmian, 
pod warunkiem zachowania tych samych warunków współpracy                                 
ze Stowarzyszeniem.  
 

Radny Bogdan Knopik powiedział, że zawodnicy Klubu Szachowego Skoczek są 
bardzo dobrzy i osiągnęli dobre wyniki na Mistrzostwach Europy. Dobrze by było 
żeby mogli skorzystać ze stypendiów sportowych, jednak nie mogą bo szachy nie są 
sportem olimpijskim. 
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Naczelnik Wydziału RGiM Krystyna Jasiczek powiedziała, że do 15 stycznia 
można składać wnioski za osiągnięcia w roku poprzednim, więc jest już za późno 
żeby zmienić uchwałę.  
 
Radny Bogdan Knopik opowiedział o wyjeździe do Sokołowa na Bieg 
Niepodległości. Powiedział, że biegacze Luxtorpedy zdobyli tam 4 medale. Dzieci                   
z wycieczki były bardzo zadowolone, bo udało się zwiedzić i Stadion Narodowy                             
i Centrum Nauki Kopernika. Powiedział, że wraz  z Luxtorpedą zaprosiliśmy biegaczy 
z Sokołowa na nasz Bieg po Moczkę i Makówki.  
 
Przewodniczący RM dodał, że dobrze, że mamy taką Luxtorpedę, ponieważ mogą 
podjąć zaproszone osoby. Poinformował, że na Barbórce będą u nas gościć oficjalne 
delegacje z Sokołowa i Jekabpilska. Powiedział także, że wcześniej delegacje KGW 
prezentowały w Sokołowie nasze potrawy, a kapela Trzy Ofiary Drogi do Europy 
naszą kulturę regionalną.  
 
Przewodnicząca Komisji przedstawiła radnym pismo LKS Stanowice z prośbą                         
o środki na zorganizowanie imprezy związanej z jubileuszem 70-lecia klubu. 
 
Naczelnik Wydziału RGiM powiedziała, że nie mogą tych środków dostać z ustawy 
o sporcie. Mogą się o nie starać w konkursie w ramach ustawy o pożytku publicznym, 
z obszaru kultury lub promocji, ale klub musi mieć takie zadania zapisane w statucie.  
 
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że: 

 19 listopada w CKE miała miejsce 13 edycja Powiatowego Przeglądu                                 
„Z piosenką i tańcem po Europie” organizowanego przez Przedszkole Nr 10,                    

 w ramach obchodów 100-lecia ZS Nr 3 w Czerwionce został przez szkołę 
zorganizowany powiatowy konkurs recytatorski. 

Radny Bogdan Knopik zapytał jakie były koszty wyburzenia ”Grzyba” i jakie są 
plany jeżeli chodzi o zagospodarowanie tego terenu. 
 
Z-ca Burmistrza powiedział, że projekt i rozbiórka kosztowały 166 tys. zł, jak na 
razie na tym terenie powstanie parking dla użytkowników kąpieliska, czy uczestników 
imprez organizowanych w parku.  
 
Dyrektor MOK Mariola Czajkowska poinformowała, że odbył się cykl imprez 
estradowych organizowanych w CKE tj.: 

 widowisko taneczne „Najtrudniejszy pierwszy krok” wraz z występem kabaretu 
DNO, 

 koncert przeboje lat 60/70 zespołów Światło i Światełko, 

 koncert Orkiestry Dętej Dębieńsko. 
 
Dyrektor MOSiR Alojzy Klasik poinformował, że w następną sobotę na obiekcie w 
Leszczynach zostanie zorganizowany bieg leśny. Organizatorem są uczniowie 
Zespołu Szkół oraz MOSiR. Jest to bieg charytatywny dla dziecka, które potrzebuje 
drogiego zabiegu chirurgicznego. 
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Dyrektor Biblioteki Publicznej Aleksandra Pietruszewska poinformowała, że: 

 odbył się cykl spotkań autorskich, m.in. Grażyna Janota prezentowała swój 
tomik poezji w formie muzyczno-poetyckich inspiracji,  

 jutro odbędzie się spotkanie z Andrzejem Kapłankiem, autorem książki 
„Śląskie mecyje”, wieloletnim dyrektorem KWK Dębieńsko, 

 udało się pozyskać środki finansowe z programu Instytutu Książki 
"Kraszewski. Komputery dla Bibliotek 2015", 

 10 grudnia  swoje 10 lecie będzie obchodziło Koło Szydełkowania z Pasją, 
które ma swoją wystawę w Starostwie Powiatowym w Rybniku. 

 
Przewodnicząca Komisji zaprezentowała postać Anny Gudzik z Przegędzy, 
zgłoszonej do wyróżnienia „Karolinka”. 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała:        
Sylwia Gruszkiewicz 
 
 

Przewodnicząca Komisji  
               Radna Stefania Szyp 


