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Protokół Nr 34/2018 
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

  w dniu 23 maja 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 8 radnych. 
 
Ad. 2 
Protokół Nr 33/2018 z posiedzenia Komisji w dniu 18 kwietnia 2018 roku przyjęto  
jednogłośnie 8  głosami „za” – głosowało 8 radnych. 
 
Ad. 3 
Komisja zapoznała się z projektem uchwały do prowadzenia na sesję Rady Miejskiej 
w sprawie rozpatrzenia petycji dot. zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz opłat 
z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, budynków i budowli oraz ich części 
zajętych na prowadzoną na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad 
dziećmi w wieku do lat 3 działalność gospodarczą w zakresie działalności placówek 
opiekuńczo-wychowawczych (żłobków i klubów dziecięcych) ze skutkiem                                
od 1 stycznia 2018 roku.  
Uchwała szczegółowo zostanie omówiona na Komisji Budżetu i Finansów. 
Do pozostałych materiałów zawartych w porządku obrad najbliższej sesji nie 
zgłoszono uwag.  
 
Przewodnicząca Komisji poprosiła o informacje dot. rekrutacji do przedszkoli oraz 
projektów organizacyjnych placówek oświatowych. 
Naczelnik Wydziału ED Iwona Flajszok powiedziała, że nie przyjęto do przedszkoli 
49 dzieci, jednak mamy 45 miejsc wolnych w dodatkowych oddziałach. Do rodziców 
dzieci nieprzyjętych w wybranej przez nich placówce skierowano oferty z propozycją 
miejsca w placówce najbliżej położonej. Część rodziców się zgodziła, część się 
zastanawia.  
Jeżeli chodzi o arkusze organizacyjne to do 25 kwietnia jest wymagana opinia 
kuratorium oraz związków zawodowych. Wszystkie arkusze zostały zatwierdzone, 
dwa warunkowo ze wskazaniem do zmian. Nie będzie kłopotu z ich uwzględnieniem.  
Radny Bogdan Knopik powiedział, że głośno było w sprawie dzieci nieprzyjętych 
do przedszkola w Dębieńsku. 
Z-ca Burmistrza Andrzej Raudner wyjaśnił, że sześcioro rodziców przyjęło ofertę 
miejsca w innym przedszkolu, inni się zastanawiają. Przez szereg lat 
przygotowywaliśmy się do tego, że sześciolatki pójdą do szkół, dużo nas                               
to kosztowało. Poza tym nie my znieśliśmy rejonizację do przedszkoli. Kryteria 
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rekrutacji wynikają z ustawy i nie możemy ich zmienić. Rok temu otworzyliśmy                         
7 dodatkowych oddziałów, które utrzymaliśmy w tym roku. Możliwości lokalowe 
mamy wykorzystane do granic możliwości. Trzeba pamiętać, że dla sześciolatka                    
w szkole subwencja wynosi 5 tys. zł, w przedszkolu jest to 1500 zł. Jako gmina 
zrobiliśmy wszystko, żeby wyjść rodzicom naprzeciw.  
Radna Grażyna Strzelecka powiedziała, że gmina podeszła do zabezpieczenia 
miejsc dla przedszkolaków bardzo odpowiedzialne, na tle okolicznych gmin. 
Zrobiliśmy wszystko, a nawet więcej niż musieliśmy.  
 
Ad. 4 
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że zostało wykonanych 50% prac przy 
rozpoczętych termomodernizacjach szkół i przedszkoli.  
Zostanie także wybudowane boisko przy szkole na ul. Furgoła. We wrześniu 
odbędzie się otwarcie. 
Radny Bogdan Knopik zapytał co z biblioteką w Leszczynach. 
Z-ca Burmistrza powiedział, że będzie wyprowadzona z zameczku. 
Wyremontujemy pomieszczenia przy ul. Mostowej.  
 
Ad. 5 
Dyrektor MOSiR Michał Cichoń poinformował, że odbyły się: 

 27 kwietnia młodzieżowa mistrzostwa w pływalni, 

 29 kwietnia turniej szachowy,  

 1 maja turniej skata, 

 3 maja wycieczka d Czech, 

 11 maja rajd górski Wiosna, 

 12 maja rajd kolarski, 

 2 czerwca w Leszczynach odbędzie się bieg charytatywny dla Alanka                             
i Kubusia. 

Jeżeli chodzi o inwestycje, to kończy się budowa szałasów na kąpielisku. 
Utwardzono teren przed boiskiem w Bełku. Maj/czerwiec odbywają się remonty na 
obiekcie w Leszczynach. 
 
Dyrektor MOK Mariola Czajkowska poinformowała, że odbyły się: 

 Parada mażoretek,  

 Mistrzostwa Polski mażoretek, 

 Dziecięcy Festiwal Teatralny 

 XXV edycja konkursu plastycznego Ocalić od zapomnienia, 

 3 dniowy plener malarski na pojezierzu w Palowicach. 

 Śląskie Śpiewanie. 
Przed nami: 

 2 czerwca Festiwal ATR, 

 9 czerwca Industriada, 

 10 czerwca Festiwal Orkiestr Dętych, 

 23 czerwca 115 lat pożarnictwa w Książenicach. 
 
Dyrektor Biblioteki Publicznej Aleksandra Pietruszewska poinformowała,          
że w ramach Tygodnia Bibliotek odbyło się spotkanie autorskie z podróżnikiem  
Piotrem Kulczyną. Udział w nim wzięli uczniowie kl. V Sp. Nr 6. 19 kwietnia  odbył się 
wernisaż malarski Czesława Fojcika, 27 kwietnia w ramach obchodów Dnia Ziemi 
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odbyły się lekcje biblioteczne w filii w Leszczynach. Także w filii Nr 1 Strażnicy 
Miejscy oraz pracownicy Wydziału GO czytali dzieciom bajki. Dyrektor Biblioteki 
zaprosiła wszystkich na spotkanie z Andrzejem Raudnerem, zastępcą burmistrza, 
który opowie o swojej podróży do Czarnobyla. Odbędzie  się ono 30 maja                              
w Bibliotece głównej. 
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że odbył się przegląd recytatorski Bliskie 
Spotkania,  a także między-przedszkolny przegląd recytatorski „Magiczne Wiersze 
Juliana Tuwima”. Odbyła się również gala Festiwalu Młodzieżowego. 
 
 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała:        
Sylwia Gruszkiewicz 

Przewodnicząca Komisji 

             Radna Stefania Szyp 


