
1 

Protokół Nr 19/2016 
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

w dniu 23 listopada 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. Omówienie projektu budżetu na 2017 rok. 
5. Sprawy bieżące. 

 
Ad. 1 
Porządek obrad został przyjęty „jednogłośnie” – głosowało 10  radnych. 
 
Ad. 2 
Protokół Nr 18/2016 z posiedzenia Komisji w dniu 19 października 2016 r. przyjęto 
jednogłośnie – głosowało 10 radnych. 
 
Ad. 3 
Komisja omówiła projekty uchwał w sprawie: 

1) zmiany uchwały Nr XXVIII/361/13 z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie określenia 
szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów            
i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy  i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, 

2) uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok, 

3) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik dotyczącego 
zasad prowadzenia Punktu Katechetycznego przy Chrześcijańskiej 
Społeczności WINNICA Kościół Boży w Chrystusie, 

4) nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół Gminy        
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, 

5) organizacji wspólnej obsługi przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny 
Szkół Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, 

które zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. 
 

Ad. 4  
Radna Grażyna Strzelecka wystosowała wniosek, aby przenieść 
termomodernizację przedszkola Nr 3 w Leszczynach z roku 2018 na rok 2017. 
Powiedziała, że to przedszkole ma 51 lat, są tam stare okna, stare CO, brak jest 
termostatów. Ponadto Burmistrz GiM obiecał, że to przedszkole będzie robione jako 
pierwsze.  
Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło powiedział, że musi skonsultować jaka jest 
możliwość przesunięcia, gdyż wnioski zostały już złożone. 
Radny Bogdan Knopik powiedział, że musimy się przyjrzeć grupom 
(termomodernizacji), jak zostały one powołane i z czego to wynika.  
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Skarbnik GiM powiedział, że obiekty musiały zostać pogrupowane, żeby wejść do 
programu. WPF został skonstruowany na bazie wniosku, który złożyliśmy. Nie 
wiadomo jak to będzie wyglądało po konkursie.  
Przewodniczący RM powiedział, że należy podjąć stosowny wniosek                                     
i przeanalizować go do 5 grudnia. 
 
Komisja jednogłośnie podjęła wniosek o przesunięcie termomodernizacji Przedszkola 
Nr 3 w Leszczynach z roku 2018 na rok 2017. 
 
Dyrektor MOK Mariola Czajkowska omówiła budżet jednostki na rok 2017. 
Wyjaśniła, że w ubiegłym roku kwota dotacji dla MOK wynosiła 3 mln 350 tys. zł,                   
z tym że 300 tys. zł weszło w ciągu roku jako dotacja celowa na organizację imprez. 
W roku 2017 budżet jest na poziomie 3 mln zł. W tej chwili nie ma pieniędzy na 
imprezy plenerowe, brakuje 50% środków na organizację festiwalu ATR. 
Dyrektor Biblioteki Publicznej Aleksandra Pietruszewska poinformowała, że na 
dzień dzisiejszy budżet jednostki jest taki sam jak w ubiegłym roku, czyli 1 mln 50 tys. 
zł. Kwota jest niewystarczająca, gdyż wzrosną składniki wynagrodzenia – najniższa 
krajowa, odprawa emerytalna i nagrody jubileuszowe. Ponadto, aby otrzymać dotację 
z Biblioteki Narodowej, musimy przeznaczyć minimum 25 tys. zł na zakup książek. 
Budżet należałoby zwiększyć o 50 tys. zł.  
Dyrektor MOSiR Michał Cichoń poinformował, że budżet jednostki jest na 
ubiegłorocznym poziomie. Inwestycje są zaplanowane na 27 tys. zł, zaplanowano                   
50 tys. zł na studnie głębinową, 10 tys. zł na zakup kosiarek do Szczejkowic. 
Przewodniczący RM powiedział, że w ciągu roku dodatkowe środki powinny się 
znaleźć. 
Radny Michał Stokłosa zauważył, że dla ZDiSK też brakuje pieniędzy. Jeżeli 
zawnioskujemy o zwiększenia środków, to musimy wskazać skąd je zabrać.  
Radny Bogdan Knopik poruszył sprawę zatrudnienia w ZDiSK. Powiedział, że                      
w 2010 roku nastąpiło tam jego ograniczenie i tak zostało do dziś. Trzeba 
przeanalizować wysokość zatrudnienia we wszystkich jednostkach.  
 
Ad. 5 
Przewodnicząca Komisji odczytała wniosek pracowników Przedszkola Nr 10                           
w Czerwionce o przyznanie wyróżnienia „Karolinka” dla Dyrektorki Gabrieli Grochla.  
Komisja poparła ten wniosek.  
Aleksander Pyszny Dyrektor SP Nr 8 w Dębieńsku przekazał radnym materiały oraz 
informacje dot. manifestacji pracowników oświaty w sprawie planowanej reformy,                    
w której wzięło udział około 50 tys. uczestników. Wyjaśnił, że szkoły nie są 
przystosowane do przyjęcia 8 roczników, nastąpi likwidacja etatów, brak jest podstaw 
programowych, nauczyciele nie są przystosowani do tych zmian. Nie ma żadnej 
pozytywnej opinii dla tej reformy. Szkoła jest organizmem żywym i zmian się nie boi, 
ale muszą być one przemyślane.  Na pierwszym miejscu stawiamy dzieci, gdyż to 
one będą pierwszą ofiarą tych zmian.   
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała:        
Sylwia Gruszkiewicz  

Przewodnicząca Komisji 

             Radna Stefania Szyp 


