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Protokół Nr 37/2018 
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

  w dniu 26 września 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. Sprawozdanie z działalności Komisji w VII kadencji Rady Miejskiej  2014-2018. 
6. Sprawy bieżące. 

 
Ad. 1 
Porządek obrad został przyjęty „jednogłośnie” – głosowało 10 radnych. 
 
Ad. 2 
Protokół Nr 36/2018 z posiedzenia Komisji w dniu 29 sierpnia 2018 roku przyjęto  
jednogłośnie 10  głosami „za” – głosowało 10 radnych. 
 
Ad. 3 
Radna Grażyna Strzelecka poinformowała, że na Komisji Prawa była omawiana 
skarga na dyrektora SP 8, która dotyczy także Komisji Oświaty. Omawiał ją radca 
prawny. Jednak dobrze byłoby podjąć wniosek, aby na sesji prawnik powtórzył swoją 
opinię, gdyż nie wszyscy radni brali udział w posiedzeniu Komisji Prawa.  
Radna Jolanta Szejka powiedziała, że prawnik wszystko wytłumaczył, zarzuty skargi 
nie są w kompetencji Rady. Jest do sprawa dla sądu. 
Przewodniczący RM powiedział, że wszystko było już omówione na Komisji Prawa 
w sierpniu. Ale pewne grupy chciały się jeszcze wypowiedzieć. Poszło pismo                       
do stron o złożenie wyjaśnień na piśmie. Wszystkie materiały zostały przekazane 
Komisji Prawa i Przewodniczącemu.  
Z-ca Burmistrza Andrzej Raudner dodał, że Komisja usłyszała z ust mecenasa 
jakie są kompetencje Komisji i Rady. Dlatego ze dziwieniem usłyszał, że Komisja 
podjęła wniosek o głosowanie tej skargi. Poszczególne elementy leżą w zupełnie 
innych kompetencjach. 

 Komisja podjęła wniosek o przedstawienie na sesji RM opinii prawnej dot. 
kompetencji Rady do rozpatrzenia zarzutów zawartych w skardze na 
Dyrektora SP Nr 8 w Dębieńsku.  

 
Przewodnicząca Komisji zapytała jakie działania musi podjąć przyszła Rada                    
w związku z realizacją 
 reformy oświaty. 
Naczelnik Wydziału ED Iwona Flajszok powiedziała, że już szereg uchwał zostało 
podjętych. Jednak do 30 listopada 2019 roku należ podjąć uchwały dot. likwidacji 
gimnazjów. Jednak najlepiej byłoby to zrobić do końca sierpnia.  
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Ad. 4. 
Dyrektor Biblioteki Publicznej Aleksandra Pietruszewska poinformowała,                      
że 10 września odbyło się  Narodowe Czytanie z udziałem dziennikarki Marty 
Manowskiej. Nasza Biblioteka będzie także rozdawać wyprawki czytelnicze dla dzieci 
urodzonych w 2005 roku, w których znajdzie się także poradnik dla rodziców. Wraz  
ze Stowarzyszenia "Najważniejsza jest tradycja" realizujemy projekt "Ślonski 
Miszong", który ma na celu kultywowanie gwary śląskiej. Organizujemy także 
działania w ramach projektu Biblioteka – tu się dziej.  Pracujemy także nad 
gabinetami literatów: Szewczyka, Krawczyka i Pietrasa. 
 
Dyrektor MOK Mariola Czajkowska poinformowała, że sezon imprez plenerowych 
kończyły takie wydarzenia jak Festiwal Organizacji Pozarządowych i Zielona Wyspa 
Śląsk. W ramach obchodów 100 lat Niepodległej odbywają się różne imprezy                      
tj. lekcja historii czy Festyn Niepodległościowy w Bełku.  21 września odbył się 
kolejny konkurs o złote Cygaro Wilhelma Szewczyka, na który nadesłano 500 

tekstów. 30 września będziemy obchodzić jubileusz 90-lecia Orkiestry Miejskiej 
Dębieńsko, 6 października koncertem Grzegorza Turnaua rozpoczniemy kolejny 
sezon artystyczny, a 7 października swoje 35-lecie będzie obchodził Klub Kultury 
Japońskiej. 
 
Dyrektor MOSIR Michał Cichoń poinformował, że w ostatnim czasie odbył się 
turniej szachowy, VII Nocny Bieg Uliczny, górski rajd Ramżów, Dzień piłkarza 
zorganizowany przez Decor Bełk. 5 października odbędzie się Mecz Piłki Siatkowej 
pomiędzy Reprezentacją NORWEGII u-20 a drużyną Żorskiej Akademii Talentów 
Jastrzębskiego Węgla. Poinformował, że trzech reprezentantów Polski, w tym dwóch 
z naszej gminy weźmie udział w szkolnych Mistrzostwach Europy w szachach                      
w Czarnogórze.  
 
Ad. 5 
Przewodnicząca Komisji przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji w VII 
kadencji Rady Miejskiej  2014-2018. 
 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała:        
Sylwia Gruszkiewicz 

 

 

Przewodnicząca Komisji 

             Radna Stefania Szyp 


