
Protokół Nr 08/2011

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
w dniu 31 sierpnia 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 nt. relacji inwestycji: „Orlik” w Leszczynach i boisko  w Dębieńsku.
5. Sprawy bieżące.

Ad. 3
Członkowie Komisji zapoznali się z projektem uchwały w  sprawie  wyrażenia zgody 
na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik dotyczącego pokrycia  kwoty dotacji 
udzielanej  na  dzieci  mieszkańców  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny 
uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola Językowego „Bim Bom”  w Rybniku.

Komisja „jednogłośnie” - głosowało 6 radnych, pozytywnie  zaopiniowała w/w 
projekt uchwały.

Zapoznano się również z projektem uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej, 
w zakresie dotyczącym branżowo działalności Komisji. 

Ad. 4
Grzegorz Kowalski Naczelnik Wydz. I i R  poinformował, że przetarg na budowę 
„Orlika”  w  Leszczynach  został  rozstrzygnięty,  plac  budowy  został  przekazany 
wyłonionej w przetargu firmie, zdjęto wszystkie wadliwie wykonane elementy. Prace 
posuwają się, termin zakończenia budowy planowany jest na  18 listopada br. Przed 
świętami obiekt powinien być oddany do użytku. 
Przewodniczący pytał  kto  zapłaci  za  uporządkowanie  terenu  po  poprzednim 
wykonawcy.
Grzegorz Kowalski poinformował, że koszty te ponosi gmina. Wszelkie roszczenia 
zgłoszono  do  prawników,  którzy  zgłosili  to  syndykowi.  Roszczeń  jest  na  ponad 
1 mln. zł., prawdopodobnie sprawa trafi do sądu.
Radny  Bogdan  Knopik pytał  czy  w  ramach  planowanej  na  to  zadanie  kwoty, 
w specyfikacji były ujęte roboty porządkowe.
Grzegorz Kowalski  poinformował,  że w planie  było  1.970  tys.  zł.,  po przetargu 
została kwota 1.800 tys. zł., w tym 120 tys. zł. stanowią roboty naprawcze.  
Przewodniczący pytał czy uwzględniono mankamenty, które ujawniły się w trakcie 
korzystania z „Orlika” w Czerwionce.



        
Grzegorz Kowalski poinformował, że zostało to uwzględnione.
Następnie przedstawił  informacją o budowie boiska w Dębieńsku. Inwestycja  jest 
prowadzono metodą zaprojektuj  i  wybuduj.  Wykonano nasyp,  kompletny  drenaż, 
ułożono  warstwę  piasku  i  okrawężnikowano.   W  stosunku  do  planu  wystąpiło 
4  tygodniowe  opóźnienie,  spowodowane  warunkami  pogodowymi,  ale  planowany 
termin zakończenia nie jest zagrożony.  
Radny Bogdan Knopik pytał o dodatkowe urządzenia – ławeczki, bramki.
Grzegorz Kowalski poinformował, że w ramach środków na inwestycję nie może to 
być ujęte. Nie można też zlecać dodatkowych robót z  wolnej ręki. Urządzenia może 
zakupić MOS i R w ramach swoich środków. 
Grzegorz Wolnik Peł. Ds. PRiG stwierdził,  że być może uda się te wydatki  ująć 
w budżecie 2012 r.
Przewodniczący pytał czy w tym roku są jeszcze środki na zakup wyposażenia.
Alojzy  Klasik  Dyrektor  MOSiR poinformował,  że  w tym roku dysponuje  jeszcze 
pewnymi ale niewielkimi środkami, natomiast nie może je wydatkować na zakupy dla 
Dębieńska, bo obiekt nie jest jeszcze na stanie MOSiR. 
Radny Bogdan Knopik zwrócił uwagę na to aby temat ten nie został zapomniany 
i w przyszłym roku zostało to zrealizowane. 
Przewodniczący zaproponował podjęcie wniosku.

Wniosek
Komisja „jednogłośnie” (głosowało 6 radnych) zwróciła się o podjęcie działań 
mających  na  celu,  do  połowy marca  2012  r.,  kiedy  to  boisko  w Dębieńsku 
będzie  uruchomione  (przed  nowymi  rozgrywkami),  zakup  niezbędnych 
sprzętów tj. bramki, piłkochwyty,  trybuny przenośne w ilości co najmniej 100 
plastikowych siedzisk. 
                                       
Ad. 5
Przewodniczący Komisji  poruszył kwestie dotacji do stowarzyszeń i sposobu ich 
rozliczania. Zwrócił się  o rozważenie aby dotacje dla stowarzyszeń związanych ze 
sportem halowym  były rozpatrywane np. od kwietnia do kwietnia.
Z-ca Burmistrza  stwierdził,  że jest to do rozważenia ale dokumentacja składana 
przez kluby  i tak musi podlegać obróbce przez pracowników Urzędu. 
Przewodniczący przedstawił pismo  rodziców dot. propozycji łączenia klas  w szkole 
w Czuchowie.
Z-ca Burmistrza poinformował, że nie było planu łączenia klas.
Iwona Flajszok Naczelnik Wydz. Edukacji przedstawiła informację nt. przedszkoli – 
wydłużono  czas  pracy  w  przedszkolach  w  Stanowicach,  Palowicach 
i  Szczejkowicach,  uruchomiono  dodatkowy  oddział  w  Przedszkolu  nr  6  tj. 
25  dodatkowych  miejsc.  Wydłużono   również  czas  pracy  w  Przedszkolu  nr  1. 
Pozostały  wszystkie  oddziały  integracyjne,  nie  powołano  nowych,  decyzję   w  tej 
sprawie odsunięto o rok.  Nadal brakuje miejsc dla 195 dzieci.
Z-ca Burmistrza dodał, że w ubiegłym roku nie przyjęto 210 dzieci wg. złożonych 
przez rodziców deklaracji. 
Iwona Flajszok poinformowała,  że jeżeli  chodzi  o stołówki   to tam gdzie nie ma 
kuchni posiłki będą dowożone z innej szkoły. Jeżeli chodzi o zmiany organizacyjne to 
nie  ma  żadnych  postanowień,  będą  kolejne  analizy,  informacje  zostaną 
przedstawione z wyprzedzeniem, na dziś nie ma zmian w sieci szkół.
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Przewodniczący pytał  o  przygotowanie  szkół  do przyjęcia  małych  dzieci,  czy są 
place zabaw przy szkołach.
Z-ca Burmistrza G i M  poinformował, że place zabaw będą oddane w tym roku, 
w sierpniu przeprowadzono przetargi.   
Iwona Flaszok poinformowała, że w zakresie przyjmowania 6-latków od czerwca nic 
się nie zmieniło, w 100% przygotowane są szkoły w sołectwach. 
Za-ca  Burmistrza poinformował  o  treści  ustawy  o  opiece  medycznej,  która 
zobowiązuje  aby  w  szkołach  gabinety  lekarskie  były  na  parterze,  to  wymusza 
realizację prac remontowych związanych z przeniesieniem gabinetów. 
Radny  Bogdan  Knopik pytał  o  realizację  inwestycji  dot.  budowy  przedszkola 
w Bełku i remonty starego budynku ZS nr 1.
Z-ca  Burmistrza poinformował,  że  budowa  przedszkola  została  zgłoszona  do 
projektu  i  znalazła  się  na  liście  rezerwowej.  Zakończenie   remontu  w  ZS  nr  1 
planowane jest na 1 września 2012 r. Aktualnie realizowana jest termomodernizacja 
budynków Gimnazjum nr 2 i Zespołu Szkół w Bełku.
Przewodniczący  zwrócił  się  o  przedstawienie  informacji   dot.  realizacji 
tegorocznego   budżetu  oraz  propozycji  do  budżetu  przyszłorocznego  Miejskiego 
Ośrodka Kultury i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Wniosek: 
Komisja „jednogłośnie” (głosowało 6 radnych) zwróciła się o przygotowanie na 
kolejne  posiedzenie  informacji  na  temat  realizacji  tegorocznego  budżetu 
w zakresie dochodów i wydatków (jakie zadania planuje się jeszcze zrealizować 
w tym roku) oraz potrzeb pod kątem budżetu 2012 r.,  gminnych jednostek – 
MOK i MOSiR. 

Przewodniczący  poruszył kwestie  nowych  form  głosowania  w  najbliższych 
wyborach parlamentarnych skierowanych do osób niepełnosprawnych.
Józef  Zaskórski  Sekretarz  G  i  M omówił   formy  głosownia  z  których  można 
skorzystać .

Wniosek: 
Komisja „jednogłośnie” (głosowało 6 radnych) zwróciła się o przygotowanie po 
wyborach  parlamentarnych,  informacji  ile  osób  z  terenu  gminy  skorzystało 
z  nowych  form  głosowania  skierowanych  do  osób  niepełnosprawnych 
(głosowanie korespondencyjne,  przez pełnomocnika itd.) 

Ad. 2
Protokół  Nr   07/2011  z  posiedzenia  Komisji  w  dniu  15  czerwca  2011  r.   został 
przyjęty bez uwag „jednogłośnie”- głosowało 6 radnych.

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała: 
Alina Kuśka                   

        Przewodniczący Komisji

      radny Arkadiusz Adamczyk
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