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Protokół Nr 29/2017 
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

  w dniu 22 listopada 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 projektu budżetu na 2018 rok. 
5. Omówienie bieżącej działalności MOK-u, MOSiR-u i Biblioteki Publicznej. 
6. Sprawy bieżące. 

 
Ad. 1 
Porządek obrad został przyjęty „jednogłośnie” – głosowało 12 radnych. 
 
Ad. 2 
Protokół Nr 28/2017 z posiedzenia Komisji w dniu 25 października 2017 roku przyjęto    
przy 2 głosach „wstrzymujących” – głosowało 12 radnych. 
 
Ad. 3 
Komisja omówiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia z Miastem Rybnik dotyczącego zasad prowadzenia Punktu 
Katechetycznego przy Chrześcijańskiej Społeczności WINNICA Kościół Boży                       
w Chrystusie, który zaopiniowała pozytywnie. 
Do pozostałych projektów uchwał zawartych w porządku obrad najbliżej sesji nie 
zgłoszono uwag. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji Iwona Flajszok poinformowała, 13 listopada trafiła                               
do podpisu prezydenta ustawa o finansowaniu zadań oświatowych. Większość jej 
zapisów wejdzie w życie 1 stycznia 2018 roku. Dot. ona wszystkich aspektów                          
i zadań realizowanych przez Wydział Edukacji, m.in. dotacji szkolnej, 
podręcznikowej, dofinansowania placówek oświatowych, zmian w karcie nauczyciela, 
czasu pracy nauczycieli specjalistów i pedagogów, rezygnacji ze stanowiska 
asystenta. Zmiany te wiążą się z podjęciem odpowiednich uchwał.  
 
Radna Grażyna Strzelecka poinformowała, że na przyszłą Komisję przygotuje 
najważniejsze zmiany na piśmie. Powiedziała, że zmiany te nie są korzystne dla 
nauczycieli. Może okazać się, że dyrektorzy nie będą chcieli pełnić swoich funkcji.  
Następnie poruszyła temat konieczności regulacji płac pracowników administracji                   
i obsługi w placówkach oświatowych. Powiedziała, że różnice w wynagrodzeniu na 
poszczególnych stanowiskach są zbyt duże. Dobrze by było dać choć po 200 zł 
podwyżki tym pracownikom. Mając 228 etatów, potrzeba by było na to ok 800 tys. zł 
rocznie.  
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Przewodnicząca Komisji poinformowała, że odbył się objazd boisk szkolnych. 
Komisja zdecydowała, że w 2018 roku wyremontowane zostanie boisko przy SP 4                             
w Czerwionce.  
 
Ad.5 
Mariola Czajkowska Dyrektor MOK poinformowała, że 19 listopada odbył się 
Koncert Pieśni Liturgicznych wraz z biesiadą. Udział w tym wydarzeniu wzięło 152 
uczestników. Dodał, ze nasza orkiestra miejska szykuje specjalny koncert na         
uroczystości związane ze 100-leciem odzyskania niepodległości. 
Poza tym na bieżąco są realizowane zaplanowane wydarzenia t. j.: obchody Święta 
Niepodległości, wystawa grafiki M. Frąckowiak, wystawa kanarków i ptaków 
egzotycznych, spotkania podsumowujące inicjatywy lokalne.  
 
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że 9 listopada w CEK odbyły się 
uroczystości z okazji 50-lecia Biblioteki Publicznej. Podziękowała  za przygotowanie 
tak wspaniałego wydarzenia. 
 
Dyrektor Biblioteki Publicznej Aleksandra Pietruszewska omówiła bieżącą 
działalność Biblioteki. Obecnie zamykamy projekt od książki do sztuki. 24 listopada 
odbędzie się spotkanie autorskie z Andrzejem Kapłankiem, z kolei 25 listopada 
spotkanie z aktorką i pisarką Magdalena Zawadzką. Zamknięcie projektu nastąpi                
27 listopada spotkaniem z Thomasem Arnoldem, autorem kryminałów.  W ramach 
projektu "pre_tekst:od książki do sztuki" 20 listopada  najmłodsi aktorzy z Czerwionki-
Leszczyn wzięli udział w warsztatach teatralnych pn. "Czego aktorzy szukają                        
w bibliotece", które poprowadził sekretarz literacki Teatru Śląskiego im. Stanisława 
Wyspiańskiego w Katowicach - Miłosz Markiewicz.  
Biblioteka Publiczna w Czerwionce-Leszczynach jest także partnerem projektu 
Kultura Na Widoku. Od 2 listopada w Bibliotece Centralnej w Czerwionce-
Leszczynach czeka na użytkowników plakat z dostępem do najnowszych e-książek                      
i innych utworów. Znajdują się na nim linki i kody dzięki którym można te książki 
pobrać.  
 
Michał Cichoń Dyrektora MOSiR poinformował, że w ostatnim czasie odbyły się                 
2 rajdy rowerowe oraz 2 turnieje szachowe. MOSiR na swoim fanpage'u organizuje 
różnego rodzaju konkursy, w których nagrodami są wejściówki na mecze 
Jastrzębskiego Węgla. Zorganizowano także konkurs na nazwę kąpieliska – wygrała 
nazwa „u Grzyba”. Obecnie trwają przygotowania do wyjazdów na narty. Orliki 
otwarte będą do 15 grudnia. Jeżeli chodzi o sekcję szachową to do Mistrzostw Polski 
awansowało sześcioro dzieci.   
 
Ad.6 
W sprawach bieżących Przewodnicząca Komisji poinformowała, że 13 listopada 
odbył się szkolny etap pieśni patriotycznych. 
 
Radna Grażyna Strzelecka przedstawiła informacje na temat rodziny wybranej                  
do szlachetnej paczki.  
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Ad. 5  
Radny Bogdan Knopik poprosił o przygotowanie na Komisję Budżetu w dniu                         
5 grudnia informacji dlaczego w przyszłorocznym budżecie jest taki duży wzrost 
wydatków na oświatę. 
  
Skarbnik GiM odnosząc się do wniosku o podwyżki dla pracowników administracji                   
i obsługi powiedział, że nie mamy w przyszłoroczny budżecie wolnych środków                       
w wysokości 800 tys. zł. Nie stać nas na nowe etaty i podwyżki.  
 
Radny Michał Stokłosa powiedział, że jeżeli chodzi o wynagrodzenia, to należałoby 
zrobić przegląd we wszystkich jednostkach gminnych, a nie skupiać się tylko                      
na oświacie.  
 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała:        
Sylwia Gruszkiewicz 

 

 

Przewodnicząca Komisji 

             Radna Stefania Szyp 


