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Protokół Nr 28/2017 
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

  w dniu 25 października 2017 r. 
 
 Na posiedzeniu Komisji obecni byli Radni - członkowie Komisji oraz 
zaproszeni goście wg załączonej listy obecności. Obrady prowadziła radna Grażyna 
Strzelecka – Wiceprzewodnicząca 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 9 radnych. 
 
Ad. 2 
Protokół Nr 27/2017 z posiedzenia Komisji w dniu 27 września 2017 roku przyjęto          
jednogłośnie – głosowało 9 radnych. 
 
Ad. 3 
Komisja omówiła projekty uchwał w sprawie:  

1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 
2017,  

2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny, 

w zakresie branżowym Komisji.  
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali powyższe projekty uchwał. 
Do pozostałych projektów uchwał zawartych w porządku obrad najbliżej sesji nie 
zgłoszono uwag. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji Iwona Flajszok poinformowała, że zakończył się 
pierwszy etap prac związany z rozpoczęciem roku szkolnego po reformie oświaty. 
Zostały jeszcze drobne sprawy doraźne.  Rozpoczyna się teraz zadanie związane                 
z refundacją kształcenia młodocianych pracowników. 
Wiceprzewodnicząca Komisji podziękowała za ogrom pracy w tym trudnym 
okresie, powiedziała, że wszystko przebiegło spokojnie i nie zwolniliśmy ani jednego 
nauczyciela.  
Pełnomocnik ds. Społecznych Aleksandra Chudzik przedstawiła informacje dot. 
wykładu profesor Marion Hersh pn. „Komunikacja pomiędzy osobami autystycznymi 
a neurotypowymi”. Marion Hersh jest profesorem Wydziału Inżynierii Biomedycznej 
Uniwersytetu w Glasgow, od dziecka ma poważną krótkowzroczność oraz zespół 
Aspergera. Wykład skierowany był zarówno do rodziców dzieci ze spektrum 
zaburzeń autystycznych, jak i pedagogów czy terapeutów. Po swoim wykładzie                     
M. Hersh odpowiadała na liczne pytania uczestników konferencji.  
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Ad.4 
Dyrektor Biblioteki Publicznej Aleksandra Pietruszewska omówiła działalność 
Biblioteki Publicznej. 29 września biblioteka przyłączyła się do Ogólnopolskiego Dnia 
Głośnego Czytania, w ramach którego odbyły się także lekcje biblioteczne.                            
2 października odbyło się kolejne spotkanie autorskie, tym razem  z Andrzejem 
Pilipiukiem, autorem bestsellerowych powieści z kręgu literatury fantastycznej.                                
6 października w Bibliotece Publicznej w Czerwionce-Leszczynach odbył się wieczór 
gier fantasy. Z kolei 25 listopada o godzinie 18.00 w Centrum Kulturalno-
Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach odbędzie się spotkanie autorskie 
z Magdaleną Zawadzką, autorką książki pt. „Moje Szczęśliwie Wyspy”. Przed 
spotkaniem odbędą się warsztaty teatralne, które poprowadzi sekretarz literacki 
Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach - Miłosz Markiewicz   
 
Barbara Fojcik wz. Dyrektora MOSiR poinformowała, że w ostatnim czasie MOSiR 
zorganizował 5 wycieczek rowerowych oraz międzyszkolny turniej szachowy. 
Obecnie trwają przygotowania do sezonu zimowego. MOSiR zamierza zorganizować 
półkolonie narciarskie. Jeżeli chodzi o remonty, to zamontowano nowe siatki na 
piłkochwytach na obiekcie w Dębieńsku.  
 
Grzegorz Wolny wz. Dyrektor MOK przedstawił kalendarz imprez jakie w ostatnim 
czasie zorganizował MOK.  
1.X koncert Teresy Wener, 
2.X inauguracja roku akademickiego UTW, 
3.X spotkanie z młodzieżą w ramach programu Erasmus Plus, 
4.X konferencja prasowa z marszałkiem województwa śląskiego Wojciechem 

Saługą 
6.X spotkanie z biskupem pomocniczym Archidiecezji Katowickiej Adamem 

Wodarczykiem,  
6.X podsumowanie Kampanii Zielona Wyspa Śląsk, 
7.X koncert Kasi Kowalskiej, 
11.X Gminny Dzień Edukacji, 
13.X 20-lecie  Grupy Mocarta, 
15.X spektakl dla dzieci: „Plastusiowy pamiętnik i plamy”, 
17.X Ogólnopolski Tydzień Kariery, 
18.X projekt kinoszkoła, 
19.X  wernisaż wystawy poplenerowej „Odkrywamy piękno Czerwionki-Leszczyn”, 
20.X inauguracja pierwszego roku akademickiego studiów podyplomowych                             

w Czerwionce-Leszczynach, 
20.X III Gminny Zjazd Seniorów. 
Obecnie trwa etap domykania przyszłego sezonu artystycznego.  
 
Wiceprzewodnicząca Komisji dodała, że organizatorem studiów podyplomowych 
jest Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych                       
w Warszawie. Podczas  inauguracji roku akademickiego obecni u nas byli goście                      
z Warszawy i Katowic, którzy zachwycili się budynkiem CKE, ludźmi oraz atmosferą.  
 
Ad.5 
Wiceprzewodnicząca Komisji przedstawiła wniosek Sołtysa Gabriela Breguły                       
w sprawie budowy boiska szkolnego w Przegędzy. Powiedziała, że z tą sprawa musi 
się zapoznać także Komisja Budżetu i Finansów.  
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Gabriel Breguła zapytał czy biblioteka publiczna w szkole w Przegędzy zostanie? 
Aleksandra Pietruszewska powiedziała, że mimo tego, iż bibliotekę ograniczamy                  
do jednego pomieszczenia, to zostanie tam ona.  
Radny Bogdan Knopik zapytał na co konkretnie przeznaczono kwotę 1.600 tyś zł 
jeżeli chodzi o oświatę. 
Skarbnik GiM wyjaśnił, że przy projektowaniu budżetu bierze on kwotę                                 
za październik i mnoży razy 13. Taką też kwotę wpisuje do budżetu. Jednak dopiero 
pod koniec roku wiadomo jak te wynagrodzenia rzeczywiście się kształtują. Poza tym                                
w tym roku inaczej wygląda organizacja oświaty, 
Iwona Flajszok dodała, że wynika to także m.in. z awansów zawodowych 
nauczycieli, dodatkowych 7 oddziałów przedszkolnych, zwiększenia czasu pracy 
oddziałów czy zapewnienia uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  
 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała:        
Sylwia Gruszkiewicz 

 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji 

             Radna Grażyna Strzelecka 


