
1 

Protokół Nr 23/2017 
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

w dniu 26 kwietnia 2017 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 bieżącej działalności MOK-u, MOSiR-u i Biblioteki Publicznej. 
5. Sprawy bieżące. 

 
Ad. 1 
Porządek obrad został przyjęty „jednogłośnie” – głosowało 12 radnych. 
 
Ad. 2 
Protokół Nr 22/2017 z posiedzenia Komisji w dniu 22 marca 2017 r. przyjęto          
przy jednym głosie wstrzymującym – głosowało 12  radnych. 
 
Ad. 3 
Naczelnik Wydz. Edukacji Iwona Flajszok przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym                   
do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy 
szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto 
Czerwionka-Leszczyny. Wyjaśniła, że do poprzedniej uchwały nadzór prawny 
Wojewody wniósł zastrzeżenia. Nie podobały mu się dwa kryteria. W obecnym 
projekcie te zastrzeżenia zostały uwzględnione.  
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.  
 
Radny Bogdan Knopik zauważył, że obecna reforma oświaty zamyka dostęp do 
przedszkoli dzieciom 2,5 i 3 letnim, ponieważ sześciolatki zostają w przedszkolach. 
Iwona Flajszok powiedziała, że zapisy ustawy mówią, że samorząd ma obowiązek 
zapewnić miejsce w przedszkolu dziecku, które ukończyło 3 rok życia.  
Z-ca Burmistrza Andrzej Rudner powiedział, że jesteśmy na etapie przygotowań     
do rozwiązania tej sytuacji. Dopiero co zakończyliśmy analizę, więc na konkretne 
propozycje jest jeszcze za wcześnie. Nabór do przedszkoli kończy 31 sierpnia. 
Proponowane rozwiązania będą zaspokajały obecne potrzeby w 90%. Jednak na to 
będą potrzebne dodatkowe środki. Należy pamiętać, że zapisy ustawy mówią                           
o dzieciach, które na dzień pierwszy września mają ukończone 3 lata. 
Mieszkanka Dębieńska Barbara Cyroń odczytała pismo skierowane do Komisji 
Oświaty z prośbą o podjęcie efektywnych działań w zakresie rekrutacji                                    
do przedszkoli, gdyż jej dwie córki nie dostały się do przedszkola. (zał.) 
Z-ca Burmistrza powiedział, że doskonale rozumie jej obawy. W poniedziałek strony 
przychodziły do niego głównie z tym problemem. W 2017 roku mamy 220 dzieci nie 
przyjętych do przedszkoli. W tym jest 174 dzieci, które ukończyły 3 lata.                             
Do pierwszych klas poszło tylko 11 sześciolatków. Rok temu sześciolatków                           
w szkołach było 94 i o tyle teraz ubyło miejsc w przedszkolach. Rok wcześniej                          
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w ogóle nie było problemu z przyjęciem dzieci do przedszkoli. Dla porównania                       
w 2008 roku do przedszkoli uczęszczało 850 dzieci, dziś jest ich 1150. Obecnie 
jesteśmy na etapie analizy naszych możliwości. Być może uda nam się stworzyć       
150 dodatkowych miejsc.  
Radny Janusz Babczyński zapytał jak wygląda sytuacja w innych miejscowościach.  
Z-ca Burmistrza powiedział, że różnie. 
Radna Grażyna Strzelecka dodała, że u nas sytuacja nie jest aż tak tragiczna.                  
Ten problem jest w całej Polsce. Pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie przewidzieć. 
Jednak spróbujemy zaspokoić potrzeby rodziców.  
 
Ad. 5 
Przewodnicząca Komisji poprosiła o informacje w sprawie zatwierdzania arkuszy 
organizacyjnych.  
Iwona Flajszok powiedziała, że nowe przepisy dot. organizacji pracy jednostek na 
rok 20-17/2018. Przed zatwierdzeniem arkuszy, dyrektor musi uzyskać opinię 
zakładowych organizacji związkowych oraz opinię kuratora. Wszystkie jednostki 
opinie organizacji uzyskały, obecnie arkusze zostały przekazane do Kuratorium 
Oświaty. Każda jednostka będzie analizowana osobno, uwagi kuratorium należy 
uwzględnić. Procedura wydłużyła się.  
Radna Grażyna Strzelecka przedstawiła informacje dot. strajku szkolnego, który 
odbył się 31 marca. Z naszej gminy uczestniczyło w nim 8 placówek, strajk trwał                  
od godz. 7 do 15. Wzięło w nim udział 206 pracowników, w tym 146 nauczycieli. 
Strajk przebiegał spokojnie. Wielu rodziców strajk poparło. Za udział w strajku 
strajkujący będą mieli potrącone wynagrodzenie. 
Pełnomocnik ds. Społecznych Aleksandra Chudzik poinformowała, że dziś 
odbędzie się uroczystość wręczenia nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury, połączona z koncertem laureatów nagród.                               
W zeszłym miesiącu obradowała Komisja w tej sprawie. Wpłynęło 29 wniosków. 
Przyznano 15 nagród o łącznej wartości 30 tys. zł.  
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że 15 i 16 kwietnia w MOK odbył się 
Powiatowy konkurs recytatorski dla szkół podstawowych i gimnazjów.  Przedstawiła  
laureatów. Zdobywca pierwszego miejsca reprezentował nasza gminę  w etapie 
wojewódzkim.  
 
Ad. 4  
Dyrektor MOK Mariola Czajkowska poinformowała, że w kwietniu odbyły się 
następujące imprezy: 

• 4 i 5 odbył się młodzieżowy festiwal muzyczny, koncert galowy odbędzie się 
16 maja. 

• 8 – jarmark wielkanocny w Leszczynach, 
• 8 – stół wielkanocny w Czuchowie, 
• 23 – 9 parada mażoretek, w której wzięły udział 43 grupy z 17 placówek. Było 

ponad 900 tancerek w różnych kategoriach wiekowych i tanecznych. 
Przedstawiła wyniki naszych zespołów. 

• 26 -  odbył się finał konkursy „Ocalić od zapomnienia”. Na konkurs przysłano 
827 prac, przyznano 88 nagród. Wydano pokonkursowy katalog, w którym 
znalazły się wszystkie nagrodzone prace. 
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Dyrektor Biblioteki Publicznej Aleksandra Pietruszewska poinformowała,                         
że Biblioteka 27 marca z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru - zaprosiła aktorki 
amatorskiego Teatru Naumionego z Ornontowic, które  opowiedziały przedszkolakom 
z Przedszkola nr 10 im. Juliana Tuwima w Czerwionce-Leszczynach o teatrze, 
scenografii i kostiumach, które stanowią ważny element aktorskiej kreacji. 
Z okazji Międzynarodowego Dnia Książki zaprosiła pisarza książek dziecięcych - 
pana Marka Śliwę, który opowiedział uczniom klas drugich Zespołu Szkół nr 3                       
w Czerwionce-Leszczynach o etapach pisania książek dla dzieci. 
W ramach projektu "Zielona Wyspa Śląsk" poprowadziła zajęcia z edukacji 
ekologicznej 
Poinformowała także, że w II połowie maja zaczynamy organizować spotkania 
autorskie. 
 

Dyrektor MOSIR Michał Cichoń poinformował, że MOSIR zorganizował 
następujące imprezy:  
25.03 – topienie marzanny na Gichcie, 
29.03 – wyjazd na mecz siatkarskie derby śląska 
01.04 – XXI Rajd pieszo-kolarski „Ramżów”  
09.04 – XX rozpoczęcie sezonu rowerowego – Kobiór, 
11.04 – zawody pływackie dla SP i Gimnazjów, 
Ponadto w kwietniu odbyły się dwa turnieje halowe tenisa stołowego w ramach 
amatorskiej ligi tenisa stołowego, a także 3 turnieje szachowe.  
 
Z-ca Burmistrza Andrzej Raudner poinformował także, że będzie projekt uchwały 
do wprowadzenia pod obrady sesji Rady Miejskiej w sprawie apelu do Rządu 
Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącego podjęcia skutecznych działań mających na 
celu poprawę jakości powietrze w Polsce. 
  
 
 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała:        
Sylwia Gruszkiewicz 

 

 

Przewodnicząca Komisji 

             Radna Stefania Szyp 


