
Protokół Nr 3/2011

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
w dniu 23 lutego 2011 r.

Na  posiedzeniu  Komisji  obecni  byli  Radni  -  członkowie  Komisji  oraz  zaproszeni 
goście wg załączonej listy obecności.
Obrady prowadził  radny Arkadiusz Adamczyk  - przewodniczący Komisji, który na 
wstępie powitał wszystkich zebranych i stwierdził, że w posiedzeniu Komisji bierze 
udział  liczba  radnych  stanowiąca  quorum.  Następnie  przedstawił  następujący 
porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
4. Informacja  na  temat  budowy  boiska  sportowego  w  dzielnicy  Dębieńsko 

i budowy „Orlika” w Leszczynach.
5. Informacja na temat planu realizacji budżetów w roku bieżącym (MOK, ZEAS, 

Biblioteka Publiczna)
6. Sprawy bieżące.

Ad. 1
Porządek  posiedzenia  został  przyjęty  bez  uwag  -  „jednogłośnie”  -  głosowało 
6 Radnych.

Ad. 5
Gabriela Cisek Dyrektor Biblioteki  Publicznej przedstawiła informacje na temat 
realizacji  budżetu  Biblioteki  w roku bieżącym.  W związku z  mniejszymi  środkami 
dokonano ograniczeń 3 etatów. 

Ad. 4
Roman Herdzina Prezes LKS Dąb Dębieńsko stwierdził, że przetarg na budowę 
boiska  został  rozstrzygnięty  ale  niektóre  rzeczy  zostały  dodatkowo  do  ujęcia  np. 
oświetlenie, trybuny.
Grzegorz  Kowalski  Naczelnik  Wydz.  I  i  R  poinformował,  że  to  są  dodatkowe 
zadania,  do  osobnej  realizacji  nie  w  ramach  zadania  ujętego  w  przetargu. 
30 listopada ma być zrealizowana inwestycja dot. budowy boiska, jeżeli to zostanie 
wykonane  a  będą  środki  to  przystąpi  się  do  wykonania  dokumentacji  tych 
dodatkowych spraw a następnie do ich realizacji.  
Roman Herdzina Prezes LKS Dąb Dębieńsko  zwrócił uwagę, że zakupiono 300 
szt. krzesełek dlatego chciałby aby zamontowano więcej niż 100 szt.
Grzegorz Kowalski Naczelnik Wydz. I i R poinformował, że wykonano kosztorys na 
wykonanie 3 segmentów krzesełek i jest to koszt ok. 50 tys. zł.
Roman Herdzina Prezes LKS Dąb Dębieńsko stwierdził, że potrzebne są jeszcze 
bramki aluminiowe dla trampkarzy i piłkochwyty od strony złomowiska.
Radny Bogdan Knopik stwierdził,  że   boisko  będzie  służyło  wszystkim  klubom, 
będzie  to  jedyne  boisko  pełnowymiarowe  ze  sztuczną  nawierzchnią  dlatego 



        
wykonanie oświetlenia jest tak ważne i celowe. Jeżeli nie można tego teraz wykonać 
to nie można od tego odejść,  gdyż  boisko nie będzie spełniało swojego zadania. 
Obiekt będzie wspaniały ale jest potrzeba wykonania oświetlenia i zakupu siatki na 
piłkochwyty.
Alojzy Klasik Dyrektor MOS i R poinformował, że koszt siatki to ok.10 tys. zł. 
Radny Bogdan Knopik dodał, że wniosek dot. oświetlenia boiska w Dębieńsku jest 
bardzo istotny i dalej powinien być powielany.
Roman  Herdzina  poruszył  kwestie  wymiaru  kontenera,  może  być  to 
niewystarczające. Poinformował, że np. w Rybniku są kontenery łączone.
Grzegorz  Kowalski  Naczelnik  Wydz.  I  i  R poinformował,  że  w  Dębieńsku  jest 
planowany  kontener  o  jeden  moduł  większy  niż  przy  Orliku  i  to  powinno  być 
wystarczające dla dwóch drużyn.
Radny Bogdan Knopik przypomniał, że w styczniu zgłoszono wniosek  dot. zakupu 
sprzętu potrzebnego do utrzymania Orlików, od Burmistrza uzyskał  informację, że 
będzie to zakupione.
Przewodniczący  Komisji stwierdził,  że  wniosek  w  tej  sprawie  został  podjęty. 
Następnie poruszył kwestie dot.  podbudowy pod siedziska na boisku w Dębieńsku.
Grzegorz Kowalski Naczelnik Wydz. I i R poinformował, że nie ma tego w zakresie, 
natomiast  będą  prowadzone  rozmowy  z  wykonawcą  aby  przy  pracach  ziemnych 
usypano wał. Natomiast wykonanie podbudowy zostanie wykonane odrębnie.     
Wniosek:
Komisja  „jednogłośnie”  -  głosowało  6  „radnych”,  podjęła  wniosek  aby 
w budżecie 2011 r. wygospodarować 60 tys. zł.  na dodatkowe wykonanie na 
boisku w Dębieńsku, podbudowy pod siedziska oraz zamontowanie siatki od 
strony złomowiska 

Ad. 3
Członkowie Komisji zapoznali się z następującymi projektami uchwał:
1) wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu,

2) wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu,

3) opłat za świadczenia w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny,
Radny  Marek  Paluch pytał  czy  są  przewidziane  ulgi  dla  dzieci 
niepełnosprawnych.
Iwona Flajszok Naczelnik Wydz. Edukacji  poinformowała, że treść uchwały 
nie może być inna, nie ma możliwości ujęcia takich zapisów.
Komisja  „jednogłośnie”  -  głosowało  6  „radnych”,  pozytywnie 
zaopiniowała w/w projekt uchwały.

4) zmiany Uchwały Nr XXXI/269/05 Rady Miejskiej  w Czerwionce-Leszczynach 
z  dnia  29  kwietnia  2005  r.  w  sprawie  podziału  środków  na  doskonalenie 
zawodowe  nauczycieli  placówek  oświatowych,  dla  których  organem 
prowadzącym  jest  Gmina  i  Miasto  Czerwionka-Leszczyny  z  późniejszymi 
zmianami,
Przewodniczący  Komisji zwrócił  się  o  przygotowanie  informacji,  jakich 
specjalistów brakuje w placówkach oświatowych  w zakresie rewalidacji dzieci 
niepełnosprawnych.  
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Komisja  „jednogłośnie”  -  głosowało  6  „radnych”,  pozytywnie 
zaopiniowała w/w projekt uchwały.

5) zmiany uchwały Nr XXIX/252/05 Rady Miejskiej w Czerwionce- Leszczynach 
z  dnia  4  marca  2005  r.  w  sprawie  przyjęcia  „Regulaminu  określającego 
wysokość  oraz  szczegółowe  warunki  przyznawania  nauczycielom  dodatku 
mieszkaniowego w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
i Miasto Czerwionka-Leszczyny”,

Przewodniczący Komisji zwrócił się o przygotowanie informacji, jakie koszty 
ponoszono w związku z wypłatami dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli 
wg  stawek  dotychczas  obowiązujących,  a  jakie  to  będą  koszty  wg  nowych 
stawek. 
Komisja  „jednogłośnie”  -  głosowało  6  „radnych”,  pozytywnie 
zaopiniowała w/w projekt uchwały.

6) zmiany  Uchwały  Rady  Miejskiej  dotyczącej  udzielania  i  rozmiaru  zniżek 
tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  dyrektorów i  wicedyrektorów 
oraz  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  zajęć  nauczycieli  o  różnym 
tygodniowym  obowiązkowym  wymiarze  godzin  a  także  tygodniowego 
obowiązkowego  wymiaru  zajęć  dla  pedagogów,  psychologów  i  logopedów 
w  szkołach,  dla  których  organem  prowadzącym  jest  Gmina  i  Miasto 
Czerwionka-Leszczyny,
Radny Bogdan Knopik  zgłosił  wniosek aby zmienić  zapis  w paragrafie  2 
projektu,  odnoszący się do wicedyrektorów przedszkoli,  aby przy liczbie 4-5 
oddziałów było stanowisko wicedyrektora. 
Iwona  Flajszok  Naczelnik  Wydz.  Edukacji  stwierdziła,  że  dyrektorzy  nie 
zgłaszali takiej potrzeby.
Andrzej  Raudner  Z-ca  Burmistrza zwrócił  uwagę,  że  spowoduje  to 
dodatkowe koszty placówek a celem jest obniżenie kosztów. Dodał, że są to 
decyzje daleko idące i budżet może nie zostać zrealizowanych. 
Zbigniew  Wojtyło  Skarbnik  G  i  M  zwrócił  uwagę,  że  należy  zdać  sobie 
sprawę w jakich realiach budżetowych żyjemy. 
Wniosek:
Członkowie  Komisji  3  głosami  „za”,  1  „przeciw”,  3  „wstrzymującymi” 
podjęli  wniosek  o  zmianę  zapisu  projektu  w  taki  sposób  aby 
w przedszkolach o liczbie oddziałów od 4 było stanowisko wicedyrektora. 

7) zmiany Uchwały Nr XXXV/376/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 
z dnia 27 marca 2009 r. w przyjęcia „Regulaminu określającego wysokość oraz 
szczegółowe warunki  przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 
motywacyjnego,  funkcyjnego  i  za  warunki  pracy  oraz  szczegółowe  warunki 
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych  zastępstw a  także wysokość  wypłacania  nagród w szkołach,  dla 
których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny,
Komisja  „jednogłośnie”  -  głosowało  6  „radnych”,  pozytywnie 
zaopiniowała w/w projekt uchwały.

8) zamiaru utworzenia Zespołu Szkół Nr 7 w Czerwionce-Leszczynach,
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9) zamiaru utworzenia Zespołu Szkół Nr 8 w Czerwionce-Leszczynach,

Andrzej  Raudner  Z-ca  Burmistrza  G  i  M  poinformował,  że  miesiąc  temu  przy 
tworzeniu zespołu w Czerwionce padały różne głosy, po analizie  stwierdzono, że to 
ma sens. Niektórzy dyrektorzy przez wiele miesięcy nie potrafili wskazać pomysł na 
obniżenie kosztów. W Dębieńsku zrobiono to wzorowo, natomiast w Leszczynach to 
co nie potrafili zrobić przez kilka miesięcy, zrobiono w ciągu 2,3 dni. W Leszczynach 
zmiany  dają  oszczędności  ok.  48.800  zł,  dalsze  oszczędności  można  uzyskać 
tworząc zespół szkół. W Dębieńsku  połączenie w zespół obniży koszty o ok. 17.000 
zł miesięcznie, co w skali  roku daje ok. 200.000 zł oszczędności. Ogólnie w skali 
roku oszczędności szacowane są na kwotę ok. 1 mln. zł.   
Radny Bogdan Knopik zwrócił uwagę, że nie ma jeszcze opinii dot. zespołu szkół 
w Czerwionce a już tworzy się nowe. Zwrócił uwagę jaki będzie poziom kształcenia 
w tych placówkach.
Wiesław Janiszewski Burmistrz G i  M wyjaśnił,  że na komisjach i  sesji  padały 
głosy,  skoro  powstaje  zespół  w  Czerwionce,  to  dlaczego  nie  gdzie  indziej. 
Oszczędności to ok. 1 mln zł. Zapewnił, że na pewno nie odbije się to na jakości 
kształcenia. Zwrócił uwagę, że nie zamyka się szkół tylko racjonalizuje zatrudnienie. 
Inny  problem  jest  w  Leszczynach,  inny  w  Czerwionce,  gdzie  jedna  szkoła  się 
wyludniała. Program naprawczy jest, tylko należy go dopasować do rzeczywistości 
oświatowej. Ofiary niestety będą. Dodał, że budżet jest taki jaki jest więcej pieniędzy 
nie  ma  i  dyrektorzy  nie  mają  co  chować  się  za  radnymi.  W czasie  poprzedniej 
kadencji nie tylko nie narobiono długu ale udało się obniżyć deficyt budżetowy. 
Radny Marek Profaska  stwierdził, że dyrektorzy robią wszystko aby zredukować 
wydatki   Zaproponował  aby  podjąć  wniosek  o  wycofaniu  tych  dwóch  projektów 
uchwał z porządku sesji, aby uzyskać czas na zapoznanie się z pełnym spektrum 
informacji o konsekwencjach finansowych takich działań.
Zbigniew Wojtyło Skarbnik G i  M zwrócił uwagę, że rok budżetowy biegnie, skąd 
wziąć środki na zamknięcie budżetu. Rada musi zdecydować co chce zrobić, czy 
chce budżet zamknąć, czy nie. Dyrektorzy wszystkich placówek byli świadomi tego, 
że trzeba oszczędzać. Zwrócił uwagę, że w ostatnim roku w Urzędzie zatrudnienie 
zmalało o kilkanaście osób. W związku z takimi decyzjami należy wskazać z czego 
realizować wydatki. 

Wniosek
Członkowie Komisji  3 głosami „za”, 2 „przeciw”, 1 „wstrzymującym” podjęli 
wniosek o wycofaniu projektów uchwał w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu 
Szkół Nr 7 i Nr 8  w Czerwionce-Leszczynach z porządku obrad najbliższej sesji 
Rady. 

Ad. 2
Uwag do treści protokołu z poprzedniego posiedzenia nie zgłoszono.
Protokół został przyjęty 5 głosami „za”, 1 „wstrzymującym”

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała: 
Alina Kuśka                   

       Przewodniczący Komisji

      radny Arkadiusz Adamczyk
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