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Protokół Nr 33/2018 
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

  w dniu 18 kwietnia 2018 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 9 radnych. 
 
Ad. 2 
Protokół Nr 32/2018 z posiedzenia Komisji w dniu 21 marca 2018 roku przyjęto  
jednogłośnie 8  głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym” – głosowało 9 radnych. 
 
Ad. 3 
Komisja omówiła projekty uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu 
Żory z przeznaczeniem na wydatki bieżące I Liceum Ogólnokształcącego                   
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Żorach. 
 

Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali uchwałę. 
 

Do pozostałych projektów uchwał zawartych w porządku obrad najbliższej sesji      
nie zgłoszono uwag.  
 

Ad. 4 
Dyrektor MOK Mariola Czajkowska poinformowała, że w ostatnim czasie odbył się 
Jarmark Wielkanocny, przedstawicielki kół gospodyń z Bełku i Książenic 
uczestniczyły w Jarmarku w Sokołowie Podlaskim. W Starej Piwnicy miał miejsce 
monodramat Piotra Adamczyka, odbyła się Biesiada Leszczyńska. W najbliższym 
czasie odbędzie się między innymi Festiwal Mażoretek, finał konkursu pt. „Ocalić od 
zapomnienia”, obchody Święta 3 Maja.  
 
Dyrektor Biblioteki Publicznej Aleksandra Pietruszewska poinformowała,          
że w ostatnim czasie w Bibliotece miało miejsce spotkanie autorskie z Anną Gudzik, 
w filii w Bełku odbyło się ogólnopolskie czytanie Jeżycjady Małgorzaty Musierowicz, 
prowadzono lekcje biblioteczne. Dziś odbędzie się wernisaż wystawy malarstwa 
Czesława Fojcika. 
 
Dyrektor MOSiR Michał Cichoń poinformował, że w ostatnim czasie odbył się  
Amatorski Turniej Ligii Tenisa Stołowego, Rajd Pieszo-Kolarski, rozpoczął się sezon 
kolarski. 22 kwietnia odbędzie się wycieczka Przez Zielony Rybnik, 29 kwietnia 
Turniej Szachowy, 1 maja Turniej Skatowy. Poinformował, że Sekcja Szachowa 
awansowała do Ekstraligi Śląska Juniorów 
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Ad. 5 
Przewodnicząca Komisji pytała o informacje dotyczące przebiegu rekrutacji           
do przedszkoli oraz o to, czy roku szkolnym 2018/2019 będą nauczyciele łączący 
etaty w szkołach. 
Naczelnik Wydziału ED Iwona Flajszok poinformowała, że trwa  postępowanie 
rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w naszej gminie, obecnie 
prowadzona jest weryfikacja zgód rodziców na zakwalifikowanie dzieci                     
do przedszkola. Będą wysyłane indywidualne listy do rodziców dzieci, które nie 
zakwalifikowały się tam gdzie chciano, z innymi propozycjami. Konkretne informacje 
przedstawi na kolejnym posiedzeniu Komisji 
Następnie przekazała informację dot. wdrożenia procedury uzupełnień wymiaru 
etatów nauczycieli w roku szkolnym 2018/2019 zgodnie z Kartą Nauczyciela.           
Do sierpnia 2019 roku obowiązuje przepis  umożliwiający łączenie pensum w innej 
jednostce. W roku szkolnym 2018/2019 wykazanych jest 10 łączeń pensum,               
w obecnym roku było ich 12. Nie ma nauczycieli zwolnionych. 
Przewodniczący Rady pytał czy będą przedszkolne oddziały popołudniowe. 
Naczelnik Wydziału ED poinformowała, że oddziały będą takie same jak w ubiegłym 
roku. 
Przewodnicząca Komisji w związku z tym, iż dzisiaj miał miejsce konkurs na 
stanowisko Dyrektora Przedszkola Nr 6, prosiła o informacje w tym temacie. 
Sekretarz G i M Justyna Domżoł przedstawiła informację na temat przebiegu 
konkursu. 
Przewodnicząca Komisji poinformowała o konferencji „Sztuka na kółkach”, która 
była zorganizowana przez SP Nr 5 w Czerwionce, Regionalny Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej WOM Rybnik oraz UGiM Czerwionka-
Leszczyny. Członkowie Komisji zostali powiadomieni również o możliwości 
skorzystania uczniów szkół leszczyńskich ze stacji badawczej  Naukobusu, który był 
przy SP Nr 3 dzięki programowi „Nauka dla ciebie”, realizowanemu wspólnie przez 
Centrum Nauki Kopernik i Ministerstwo Nauki  i Szkolnictwa Wyższego.  Przedszkola 
Nr 8 i 10 przeprowadziły akcję zbiórki nasion dla Afryki. 

 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała:        
Alina Kuśka 

Przewodnicząca Komisji 

             Radna Stefania Szyp 


