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Protokół Nr 12/2016 
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

w dniu 16 marca 2016 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 10 radnych. 
 
Ad. 2 
Protokół Nr 11/2016 z posiedzenia Komisji w dniu 27 stycznia 2016 r. przyjęto   przy 
jednym głosie wstrzymującym – głosowało  10 radnych. 
 
Ad. 3 
Naczelnik Wydziału Edukacji  Iwona Flajszok omówiła projekty uchwał w sprawie: 

1) nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 5 w Zespole Szkół Nr 3                                         
w Czerwionce-Leszczynach, 
Dyrektor SP Nr 5 Małgorzata Marciniak omówiła procedury związane                                     
z nadaniem szkole imienia. Wyjaśniła, dlaczego i w jakiej formie został 
wybrany właśnie ten patron, poinformowała o działaniach podjętych                            
w oczekiwaniu na setną rocznicę szkoły; 

2) zmiany uchwały Nr XXIX/378/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach                 
z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie  podziału środków na doskonalenie 
zawodowe nauczycieli placówek oświatowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny,    

Dyrektor MOSIR Alojzy Klasik omówił projekt uchwały do wprowadzenia                           
do porządku obrad sesji w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części 
nieruchomości w najem dotychczasowemu najemcy.                     
 
Członkowie Komisji zaopiniowano pozytywnie w/w projekty uchwał. 
Do projektów uchwał zawartych w porządku obrad dzisiejszej sesji nie zgłoszono  
uwag.  
 

Ad. 4 
Dyrektor MOK Mariola Czajkowska przedstawiła informację o działalności ośrodka 
kultury, w ostatnim czasie odbyły się m.in. ferie z MOKiem, w których udział wzięło 
około 2 tys. osób. Szeroka oferta zawierała spektakle teatralne, wycieczki, warsztaty, 
poranki filmowe, formy rekreacyjne, gry i zabawy.  
Obecnie rozpoczyna się sezon festiwalowy. 
Poinformowała, że 27 kwietnia odbędzie się uroczyste wręczenie nagród 
w Wojewódzkim Plastycznym Konkursie Ekologicznym pt. "Ocalić od zapomnienia".  
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Radna Grażyna Strzelecka poinformowała, że jako przewodnicząca tut. ZNP wzięła 
razem z Burmistrzem udział w samorządowej debacie oświatowej woj. śl. Celem 
debaty było opisanie sytuacji gmin po wprowadzonych zmianach w oświacie.                         
W gminach największym problemem są deficyty budżetowe przez te zmiany 
spowodowane. Wszyscy zastanawiają się jak rozwiązać problem związany z tym,                                 
iż w tym roku nie będzie pierwszych klas.  Każda gmina wprowadza formy zachęty, 
aby sześciolatki jednak poszły do szkoły. Cieszymy się z tego, że w naszej gminie 
wiele z tych tzw. zachęt funkcjonuje już od lat, np. lekcje pływania.  
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że 2 i 3 marca odbył się powiatowy etap 
konkursu recytatorskiego. Przedstawiła listę laureatów oraz nauczycieli 
prowadzących.  
Poinformowała także, że 11 marca  w CKE odbyła się uroczystość uhonorowania 
młodych sportowców z Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Również przedstawiła 
listę nagrodzonych.  
Przewodniczący RM Bernard Strzoda zauważył, że są osoby w naszej gminie, 
które mają wysokie osiągnięcia w dżudo, ale nie mogą być nagrodzone, gdyż nasz 
regulamin mówi tylko o sportach olimpijskich. Należałoby to rozwiązać.  
Dyrektor MOSiR powiedział, że gdy takiego zapisu nie było, to komisja miała 
problem, gdyż obecnie jest za dużo różnych dyscyplin sportowych. Trzeba było te 
kryteria jakoś zawęzić. Sytuację z dżudo należałoby przeanalizować w drugiej 
połowie roku. 
Następnie omówił Ferie z MOSiRem. Powiedział, że w tym roku były złe warunki 
pogodowe i wiele wyjazdów na narty się nie odbyło. Odpadły również mistrzostwa                
w narciarstwie alpejskim. Obyły się jednak wyjazdy na lodowisko. Codziennie grupa 
15-20 osób miała zajęcia na orliku w Czerwionce – odbyły się tam mini turnieje piłki 
nożnej. Do tego na małej salce odbyły się takie zajęcia jak; kometka, mini piłka 
nożna, mini hokej. Podczas ferii została obniżona odpłatność za basen, można było 
również skorzystać z pomocy instruktora pływania.  
Poinformował, że na terenie Leszczyn zarejestrował się nowy klub sportowy                    
KS Leszczyny, któremu zostanie udostępniony obiekt sportowy.  
Dyrektor Biblioteki Publicznej Aleksandra Pietruszewska przedstawiła informację 
na temat przeprowadzonych w bibliotece zajęć dla dzieci podczas ferii zimowych. 
Zajęcia odbywały się w każdej filii podczas godzin urzędowania.                                       
W Czerwionce zajęcia odbywały się codziennie od 12-15. W nowej czytelni 
internetowej korzystano z gier multimedialnych, czytelnictwo promowano za pomocą 
gier edukacyjnych. Ponadto Biblioteka prowadzi zajęcia nt. bezpieczeństwa                          
w internecie. Przygotowano również spotkanie autorskie  z Hanną Pasterny, która 
wydała szereg publikacji tj. Moje podróże w ciemno.  Jest  to podróżniczka z Rybika,  
osoba całkowicie niewidoma, która z wielkim entuzjazmem opowiada o swoich 
podróżach. Oferta  skierowana jest do gimnazjalistów, najwęższej grupy czytelniczej. 
Spotkanie odbędzie się w CKE, by mogła w nim wziąć większa liczba osób.  
Radny Bogdan Knopik zapytał, czy wiadomo już, która szkoła przyjmie 
siedmiolatków.   
Naczelnik Wydziału Edukacji powiedziała, że jeżeli w danej szkole do klasy 
pierwszej będzie zapisanych siedmioro bądź odpowiednio jedenaścioro dzieci,                     
to klasa zostanie utworzona, jeżeli nie, to będzie decyzja organu prowadzącego. 
Jednak mamy na to czas do 15 czerwca.  Nie możemy zrobić nawet wstępnych 
szacunków, ponieważ na dzień dzisiejszy rodzice zapisują dzieci sześcioletnie i do 
szkoły i do przedszkola. Wszystko dopiero będzie organizowane. 
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Radny Bogdan Knopik poprosił by na następną Komisję przygotować informację          
nt. SDM. 
Przewodniczą Komisji przypomniała, że jutro odbędzie się uroczyste otwarcie 
przedszkola w Bełku, Uroczystości rozpoczynają się mszą św. o godzinie 10:00.  
 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała:        
Sylwia Gruszkiewicz 
 

 

 

 

Przewodnicząca Komisji  

               Radna Stefania Szyp 


