
Protokół Nr 13/2011

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
w dniu 14 grudnia 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. Omówienie  projektów  budżetów  jednostek  oświatowych,  MOK,  MOSiR  
i Biblioteki na 2012 rok.
5. Sprawy bieżące.

Ad. 3
Sekretarz GiM Józef Zaskórski omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na  zawarcie  porozumienia  z  Miastem  Żory  dotyczącego  pokrycia  kwoty  dotacji 
udzielonej  na  dzieci  mieszkańców  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny 
uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego „Wesołe Krasnoludki” w Żorach przy 
ulicy Osińskiej 80. 
Następnie  Przewodniczący Komisji poinformował  o  zaplanowanych  300 tyś.  zł  
w budżecie na 2012 rok, które ma być przeznaczone na remont „starego” budynku 
szkoły przy Zespole Szkół nr 1 w Czerwionce-Leszczynach. Przewodniczący zapytał, 
co zostanie zrobione w ramach 300 tyś. zł , czy dzieci aktualnie uczące się w salkach 
katechetycznych będą mogły, we wrześniu 2012 roku, uczyć się w wyremontowanej 
szkole. 

Skarbnik  GiM Zbigniew  Wojtyło poinformował,  że  według  jego  wiedzy 
zaplanowane  środki  w  budżecie  na  rok  2012  pozwolą  na  rozpoczęcie  remontu, 
natomiast podjęcie nauki przez dzieci będzie prawdopodobnie możliwe we wrześniu 
2013 roku.

Naczelnik Wydziału Edukacji pani Iwona Flajszok poinformowała, że nie doszło 
jeszcze  do  rozmów  z  proboszczem  parafii  w  Leszczynach,  co  do  dalszego 
użytkowania salek przez ZS1. Wspomniała,  że proboszcz informował  o kłopotach 
natury  technicznej  w  budynku  salek  katechetycznych.  Szkoła  nie  działa  od  2008 
roku. Im szybciej zostanie zrealizowany remont szkoły, tym lepiej.

Przewodniczący  Komisji  odczytał  pismo,  które wpłynęło  do  Przewodniczącego 
Rady Miejskiej od Rady Rodziców ZS1, w sprawie remontu „starej szkoły” przy ZS1 
oraz  niepokojących  pogłosek  w  sprawie  zmian  struktury  placówek  oświatowych  
w  gminie.  Przewodniczący  poinformował,  iż  odpowiedzi  na  pismo  udzieli 
Przewodniczący RM. 

Komisja  KOiS „jednogłośnie”  zwróciła  się  z  wnioskiem do Burmistrza GiM  
o przedstawienie na sesji w dniu 16 grudnia 2011 roku informacji o koncepcji 



remontu budynku szkoły przy Zespole Szkół Nr 1 w Czerwionce-Leszczynach. 
Głosowało 6 radnych.

Skarbnik GiM poinformował, że w ustawie o finansach publicznych wprowadzono 
bardzo  rygorystyczne  zmiany  dotyczące  utrzymania  deficytu  jednostek 
samorządowych w ryzach. Nie można pogłębiać deficytu.

Przewodniczący Komisji powiedział, że musimy w ramach możliwości zrealizować 
zadanie,  aby dzieci  aktualnie uczące się w salkach miały możliwość korzystania  
z  takiego  samego  poziomu  edukacji,  co  pozostałe  dzieci  (brak  dostępu  do  sali 
gimnastycznej, biblioteki).

Naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że Dyrektor ZS1 radzi sobie z tymi 
trudnościami.

Przewodniczący  Komisji  powiedział,  że  wyraża  swoje  zadowolenie,  że  
w  budżecie  znalazło  się  miejsce  na  realizację  zadania,  ale  chce  wiedzieć,  jak 
merytorycznie będzie wyglądało jego wykonanie.
Przewodniczący Komisji poprosił o omówienie projektu uchwały budżetowej na rok 
2012 zaczynając od jednostek oświatowych, MOSiR a na końcu MOK.

Naczelnik  Wydziału  Edukacji dodała,  że  projekt  uchwały  nr  14,  który  będzie 
wprowadzony na sesji,  dotyczy dwójki  dzieci  z naszej  gminy uczęszczających do 
przedszkola  w  Żorach.  Koszt  jednego  dziecka  w  przedszkolu  to  408  złotych. 
Poinformowała również, że w sprawie przygotowania uchwały w sprawie utworzenia 
1  SP  i  1Gim.  w  Czerwionce,  czeka  na  decyzje  Burmistrza  GiM  Czerwionka-
Leszczyny.

Ad.4
Skarbnik GiM  omówił  projekt uchwały budżetowej na 2012 rok. Poinformował,  że 
zmiany w projekcie nr 5,  w sprawie  zmiany Uchwały Budżetowej  Gminy i  Miasta 
Czerwionka-Leszczyny  na  rok  2012  dotyczą  również  jednostek  oświatowych  
a mianowicie dotyczy to poszukiwania środków na remont budynku szkoły przy ZS1. 
Po analizie wynagrodzeń z października i listopada stwierdzono, że możliwe będzie 
zmniejszenie wysokości wynagrodzeń przede wszystkim w ZS2. 
Pozostałe  zmiany  dotyczą  termomodernizacji  w  ZS3  -  ze  względu  na  procedury 
przetargowe środki  na inwestycje  zostają  przesunięte pomiędzy latami,  tj.  rokiem 
2011 i 2012.

Radny Szwed zapytał czy 300 tyś. wynika tylko z wynagrodzeń na 2012 rok.

Pani  Barbara  Pifczyk  –  Suchy Dyrektor  ZEAS poinformowała,  że  tak  oraz,  że 
wszystkie sprawy z tym związane zostały skonsultowane z Dyrektorem szkoły.

Przewodniczący  Komisji zapytał,  dlaczego  budowa  Hali  w  Czerwionce-
Leszczynach mieści się w dziale Kultury Fizycznej i Sportu.

Skarbnik GiM odpowiedział, że zadanie tak zostało sklasyfikowane. 



Przewodniczący Komisji poprosił o informacje o koncepcji merytorycznej w związku 
z budową Hali, co będzie budowane w poszczególnych latach.

Sekretarz GiM poinformował, że rozpoczęcie robót dotyczących Hali ma nastąpić  
w kwietniu 2012 roku a zakończenie w maju 2013 roku. 

Skarbnik GiM poinformował, że w sprawie remontu ZS1, w br. mają być wykonane 
prace rozbiórkowe.

Dyrektor  MOSiR Alojzy  Klasik poinformował,  że w Hali  będzie  część kulturalna 
(scena + widownia) i sportowa. Na poziomie parteru znajdować się będzie sala, która 
ma służyć artystom, aktorom do rozgrzewki przed występem.

Komisja „jednogłośnie”  zwróciła się z wnioskiem o zaproszenie na następne 
posiedzenie  Komisji  KOiS  Naczelnika  Wydziału  Inwestycji  i  Remontów. 
Posiedzenie będzie dotyczyło m. in. omówienia remontu budynku szkoły przy 
Zespole  Szkół  nr  1  oraz  budowy Centrum Edukacyjno-Kulturalnego – Hala  
w Czerwionce-Leszczynach. Głosowało 5 radnych.

Skarbnik GiM na prośbę Przewodniczącego Komisji poinformował o kwotach, jakie 
zostały przeznaczone na poszczególne zadania w ramach otwartego konkursu ofert 
na realizację zadań publicznych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych 
z budżetu gminy w 2012 roku.(załącznik do protokołu). 

Radny Bernard Strzoda zapytał na ile jest realny remont obiektu Klubu Sportowego 
w Palowicach.

Skarbnik GiM poinformował, że wszystkie potrzeby będą uwzględnione, gdy pojawią 
się środki finansowe w gminie. Aktualnie dąży się do ograniczenia deficytu. 

Przewodniczący  Komisji zapytał  czy  dodatkowe  dochody  gminy,  to  dochody 
pochodzące z Karbonii.

Skarbnik GiM odpowiedział, że jest to możliwe, ale dzisiaj jest za wcześnie, aby  
o tym mówić. 

Przewodniczący Komisji zapytał Dyrektora MOSiR czy posiada środki na remonty 
obiektów  sportowych  w  gminie  i  jak  wyglądają  plany  z  tym  związane. 
Przewodniczący prosi o informacje w związku z dwoma inwestycjami.  

Dyrektor  MOSiR Alojzy  Klasik poinformował,  że  wszystkie  obiekty  sportowe  na 
terenie  gminy  wymagają  modernizacji.  Najtańsze  inwestycje  związane  
z modernizacją płyt boisk, z którymi się zapoznał i zostały przeprowadzone w innych 
miastach  Polsce,  to  koszt  350  tyś  złotych.  W  Palowicach  wykonano  pomiary 
geodezyjne, z których wynika, że płyta boiska ma 2.40 m spadku. Według niego, aby 
wykonać modernizację boisk w gminie MOSiR nie posiada wystarczających środków. 
Na wykonanie remontu boiska w Palowicach,  jest  potrzebne ok.  400 tyś  złotych. 
Poinformował, że wykonano piłkochwyt w Palowicach. Na rok 2011 środki finansowe 
na remonty w posiadaniu MOSiR-u wynosiły  50 tyś  złotych.  Na rok 2012 rok na 
remonty zaplanowano 100 tyś złotych. 



W  listopadzie  i  grudniu  br.  specjaliści  w  zakresie  klimatyzacji  na  obiekcie  krytej 
pływalni po wykonaniu oględzin, poinformowali, że przewidują żywotność klimatyzacji 
do połowy 2012 roku. 
Reszta  wydatków  MOSiR-u  to  podstawowe  remonty  na  obiektach.  
W  roku  2012  roku  nie  ma  planu  remontów.  Dyrektor  poinformował,  że  będzie 
wybierał w pierwszej kolejności priorytetowe zadania.. 
W  temacie  wydatków:  na  nowych  obiektach,  tj.  boisku  w  Dębieńsku  i  Orliku  
w Leszczynach zostały postawione kontenery. Brak na tych obiektach wyposażenia 
szatni, dlatego do końca grudnia zostaną zakupione ławeczki, zaplanowano na ten 
cel 10 tyś zł.
Wynagrodzenia  pracowników MOSiR-u  na  rok  2012 pozostały  na  poziomie  2011 
roku. Nie ma środków finansowych na zatrudnienie osób na Orliku w Leszczynach 
ani  na  boisku  w  Dębieńsku.  Dyrektor  zasugerował,  że  Klub  Dąb  Dębieńsko  
w  ramach  programu  mógłby  zaplanować  zatrudnienie  gospodarza  na  obiekcie  
w  Dębieńsku.  Z  nowego  obiektu  będą  mogli  korzystać  również  inni  użytkownicy 
oprócz Klubu Dąb Dębieńsko.  Uważa,  że osoba zatrudniona przynajmniej  na 0,5 
etatu powinna być obecna na obiekcie. 
Na  obiekcie  Orlik  w  Leszczynach  istnieje  wymóg,  że  przez  10  lat  gmina  jako 
użytkownik obiektu nie może pobierać opłat a dodatkowo obiekt musi być otwarty 
przez  cały  rok,  a  w  weekendy  musi  być  dostępny  od  godzin  rannych.  Szkolny 
Związek Sportowy finansuje pracownika zatrudnionego na 0,5 etatu. Drugą połowę 
etatu lub więcej powinien finansować właściciel, w tym przypadku MOSiR. W obecnej 
sytuacji nie ma na to środków. 
 
Radny Marek Profaska podziękował, że znalazły się środki na zakup podstawowych 
elementów na obiektach. 

Radny Bernard Strzoda dodał, że we wcześniejszej wypowiedzi,  mając na myśli 
budynki w Palowicach, miał na myśli budynki, które pozostały po OSP a przekazane 
w użytkowanie Klubu Sportowego, aby w jakiś sposób obiekt zabezpieczyć. Jeżeli 
chodzi o boisko w Palowicach sołtys poinformował, że ma pełną świadomość, że są 
to drogie inwestycje  i  ze względu na ich stan we wrześniu pojawił  się intencyjny 
wniosek, aby przynajmniej 1 boisko wyremontować na rok, w takim celu, aby były 
spełnione  wymogi.  Należy  realizować  inwestycje  związane  z  remontami  boisk.  
W  Palowicach  należy  wziąć  pod  uwagę,  że  jest  to  boisko  wielofunkcyjne  gdyż 
korzysta z niego również szkoła. 

Przewodniczący  Komisji przypomniał,  że  w  gminie  nie  ma  żadnego  obiektu 
sportowego, gdzie można by przeprowadzić imprezę masową.
Przewodniczący powrócił do tematu gospodarowania na nowych obiektach. Zapytał 
czy jest możliwość przesunięcia środków na zatrudnienie osób do pełnienia opieki na 
wspomnianych wcześniej nowych obiektach.

Skarbnik  GiM poinformował,  że  możliwość  zawsze  istnieje,  ale  należy  się 
zastanowić,  co  jest  ważniejsze,  oszczędności  czy  wypłacanie  dodatkowych 
wynagrodzeń, gdyż w dalszym ciągu gmina ma problem z zatrudnieniami. Stwierdził, 
że nie będzie zatrudnień nowych osób. Skarbnik poinformował, że jedynym dla niego 
sensownym wyjściem jest  zatrudnienie w ramach przesunięć w obrębie jednostek 
gminy.  Według  Skarbnika  GiM są  jednostki  w  gminie,  gdzie  konieczne  są  ruchy 
kadrowe. 



Radny  Bogdan  Knopik wspomniał,  że  spotkał  się  z  Burmistrzem  i  doszli  do 
porozumienia,  że gdy obiekt w Dębieńsku zostanie dopuszczony do użytkowania, 
Klub Sportowy Dąb Dębieńsko jest gotowy, aby zaopiekować się nowym Boiskiem 
w Dębieńsku. Z obserwacji radnego wynika, że obiekty powinny być strzeżone ze 
względów bezpieczeństwa, aby nie dopuścić do dewastacji obiektu. Według radnego 
należy  się  spotkać  i  omówić  kwestię  ewentualnych  obowiązków,  które  będą 
spoczywać na Stowarzyszeniu a które na osobie pełniącej rolę gospodarza. 

Przewodniczący Komisji zapytał, że jeżeli osoba gospodarza byłaby zatrudniona, 
to kiedy obiekty mogłyby zacząć działać.

Dyrektor  MOSiR  Alojzy  Klasik poinformował,  że  w  piątek  (16  grudnia  br.) 
przyjeżdża  Inspektor  Nadzoru  Budowlanego  na  nowe  obiekty  w  celu 
przeprowadzenia odbioru budowlanego.  Po jego wizycie  dopuszcza się  obiekt  do 
użytkowania.  Pozostaje jedynie kwestia przekazania obiektu użytkownikowi.  Jeżeli 
na nowych obiektach nie będzie widoczne, że są one użytkowane może to grozić 
dewastacją m.in. płotów. 

Komisja  „jednogłośnie”  podjęła  wniosek  o  pilne  uregulowanie  kwestii 
gospodarowania na terenie nowo powstałych obiektów sportowych, tj. boiska 
w dzielnicy  Dębieńsko  i  Orlika  w  dzielnicy  Leszczyny  Osiedle  (zatrudnienie 
osób,  które  będą  pełnić  rolę  gospodarzy  na  w/w  obiektach  z  możliwością 
zatrudnienia  w  ramach  przesunięć  etatów  pomiędzy  jednostkami  gminy). 
Głosowało 6 radnych.

Przewodniczący Komisji zapytał  czy na obiektach w Czerwionce,  Leszczynach  
i  Dębieńsku  możliwe  jest  ich  zaopatrzenie  w  kilka  lamp,  w  ramach  oświetlenia 
hybrydowego,  aby  przedłużyć  czas  użytkowania  tych  obiektów.  Wykonanie 
oświetlenia byłoby zasadne ze względów bezpieczeństwa, zapobiegnięcia efektom 
wandalizmu.

Radny Knopik poinformował, że jeżeli  obiekt w Dębieńsku zacznie funkcjonować,
Stowarzyszenie  rozważa  założenie  oświetlenia  we  własnym  zakresie.  Zdaniem 
radnego problem oświetlenia musi być rozwiązany, gdyż inaczej obiekt nie będzie 
działał w należyty sposób. 

Radny Marek Profaska poprosił,  aby przegłosować wniosek,  ponieważ  słupy na 
obiekcie w Dębieńsku są, cała infrastruktura, więc w ramach możliwości finansowych 
należy się starać, aby takie oświetlenie było wykonane.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że na obiektach w Czerwionce i w Leszczynach 
należy  także takie  oświetlenie  wykonać.  W Leszczynach  są  słupy  energetyczne  
a w Czerwionce można lampy założyć na budynku. 

Radny Bernard Strzoda  uznał  za zasadny wniosek i  uważa,  że Stowarzyszenia 
powinny wykazać własną inwencję i postarać się, aby takie oświetlenie wykonano.



Przewodniczący  Komisji stwierdził,  że  oświetlenie  powinno  być  wykonane, 
ponieważ  w  przeciwnym  razie  gmina  będzie  płacić  za  naprawę  elementów 
zdewastowanych.
Komisja  „jednogłośnie”  podjęła  wniosek  o  przeanalizowanie  możliwości 
wykonania  oświetlenia  obiektów  sportowych  w  Leszczynach,  Czerwionce  
i  Dębieńsku  a  w  związku  z  tym  przeanalizowanie  kwestii  wykorzystania 
oświetlenia hybrydowego na w/w obiektach. Głosowało 6 radnych.

Radny  Szwed  zapytał,  do  kiedy  jest  ważny  projekt  budynku  na  terenie  Klubu 
Sportowego w Leszczynach.

Przewodniczący Komisji odpowiedział, że projekt jest ważny, ale uzgodnienia są 
nieważne. Kwestia uzgodnień to kwota kilku tysięcy. 
Stwierdził,  że  niedługo  staniemy  przed  sytuacją,  aby  zdecydować,  co  zrobić  ze 
Świetlicą  Środowiskową  w  Leszczynach,  gdyż  stan  techniczny  Zameczku  nie 
odpowiada zadaniom, jakie pełni Świetlica. Przewodniczący złożył propozycję, aby 
w momencie pojawienia się środków finansowych, wybudować obiekt, który będzie 
spełniał rolę zaplecza dla Klubu Sportowego, Świetlicy Środowiskowej oraz Biblioteki 
Publicznej. 

Radny  Knopik zapytał  czy  harmonogram  przeprowadzenia  termomodernizacji 
obiektów gminnych jest wiążący. Czy kolejność jest przypadkowa w harmonogramie.

Skarbnik GiM odpowiedział, że jeżeli chodzi o wprowadzenie jakiejkolwiek inwestycji 
do budżetu może zainicjować  to  jedynie  Burmistrz  GiM. Następnie Rada Miejska 
decyduje czy dana inwestycja będzie przeprowadzona. 

Przewodniczący Komisji przypomniał, że termomodernizacja budynku Klubu była 
wielokrotnie umieszczana w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym (WPI) i  ostatecznie 
wielokrotnie nie była uwzględniana. 

Radny  Bernard  Strzoda również  wspomniał  o  sali  gimnastycznej  w  szkole  
w Palowicach, o którą sołtys zabiega od 16 lat. Inwestycja ta również wielokrotnie 
była  zamieszczana  w  WPI,  ale  niestety  jej  jeszcze  nie  zrealizowano.  Cały  plan 
budowy  sal  gimnastycznych  został  zrealizowany  oprócz  sali  gimnastycznej  
w Palowicach.

Radny Bogdan Knopik wrócił w dyskusji do swojej wypowiedzi na sesji w dniu 25 
listopada  br.  Stwierdził,  że  ma  ogromne  szczęście  jako  radny,  że  prowadząc 
inwestycję budowy boiska w Dębieńsku, że żadna z Rad Miejskich trzech kadencji 
nie wycofała tej inwestycji z WPI. 
 
Kierownik  Biblioteki  Publicznej  pani  Gabriela  Cisek omówiła  projekt  budżetu 
Biblioteki  na  rok  2012.  Poinformowała,  że  nie  przewiduje  się  redukcji  etatów 
(przeprowadzona redukcja etatów w 2010 roku). 

Przewodniczący Komisji zapytał, jakie są plany, co do zakupów nowych książek.

Kierownik Biblioteki Publicznej odpowiedziała, że na zakup książek zaplanowano 
5,5 tysiąca złotych w projekcie budżetu na 2012 rok. Biblioteka stara się we własnym 



zakresie  uzyskiwać  dodatkowe  fundusze,  np.  z  Fundacji  Pomocy  Bibliotekom, 
Biblioteka  stara  się  również  o  dotację  z  Ministerstwa  Kultury  i  Dziedzictwa 
Kulturowego.  Na  zakup  książek  uzyskano  55  tyś  złotych  w  formie  darowizny 
książkowej. Są to książki nowe z listy bestsellerów. 

Przewodniczący  Komisji zapytał  czy  istnieje  wspólna  baza  zasobu  bibliotek  
w gminie.

Kierownik Biblioteki Publicznej odpowiedziała, że istnieje taki katalog.

Radny Marek Profaska stwierdził, że jest pod wrażeniem, że udało się pozyskać tak 
wielkie  środki  na  zakup  książek.  Stwierdził,  że  biblioteki  są  wielkim  dobrem  dla 
wszystkich obywateli gminy. Poprosił, aby w momencie, kiedy pojawią się środki, aby 
wspomóc biblioteki.

Skarbnik GiM zaapelował, że należy się zastanowić czy sieć bibliotek w gminie jest 
taka, jaka powinna być. Uważa, że sieć powinna być mniejsza. Stwierdził, że należy 
się zastanowić, co gmina chce płacić, wynagrodzenia czy wykonać inne zadania.

Przewodniczący Komisji przyznał rację Skarbnikowi GiM panu Wojtyło.

Radny Marek Profaska przypomniał, że biblioteka pełni również funkcje kulturowe, 
dzieci realizują w nich swoje zainteresowania.

Skarbnik GiM powiedział, że silna gmina, to gmina o silnej podstawie ekonomicznej.

Przewodniczący  Komisji  stwierdził,  że  w  następnym  roku  należałoby  się 
zastanowić  czy  jedna  lub  dwie  biblioteki  w  gminie  nie  spełniałyby  lepiej  swoich 
obowiązków niż obecna sieć. 

Kierownik  Biblioteki  Publicznej  podała  przykład  bibliotek  w  sołectwach  
i dzielnicach, gdzie biblioteka jest jedynym miejscem, gdzie dzieci mogą darmowo 
czytać. Zapytała czy radni będą mieli odwagę zamknąć w tych miejscach biblioteki.
Zapytała  skąd  wzięła  się  dysproporcja  wysokości  wynagrodzeń  do  wydatków 
rzeczowych.  Zawsze  wynagrodzenia  były  w  wysokości  minimalnej,  obcinano  
z wydatków rzeczowych. Proszę porównać wynagrodzenia w bibliotekach w szkołach 
a w bibliotekach publicznych.

Skarbnik GiM poinformował, że nie myśli o zamykaniu bibliotek, ale o sieci bibliotek.
Trzeba się zastanowić czy stać gminę na to, aby na biblioteki szkolne i publiczne 
wydawać taką ilość pieniędzy, jaka jest teraz wydawana.

Sekretarz  GiM  Józef  Zaskórski zwrócił  się  do  Kierownik  Biblioteki  czy  na 
przestrzeni 30 lat czytelnictwo w gminie się zwiększyło czy zmniejszyło i jak się to 
odnosi do liczby osób zatrudnionych w bibliotekach.

Radny Bernard Strzoda stwierdził, że połączenie bibliotek w małych środowiskach 
jest tematem do przedyskutowania i przyniósłby wiele oszczędności. Prosi, aby nie 
szukać już oszczędności w sołectwach.



Skarbnik GiM poinformował,  że 2 lata temu zatrudnienie w gminie było większe  
o  150  etatów.  Gdyby  zatrudnienie  pozostało  w  stanie  sprzed  2  lat  można  by 
zapomnieć o jakichkolwiek inwestycjach w gminie. 

Przewodniczący  Komisji  stwierdził,  że  jest  zwolennikiem centralizacji  instytucji  
w gminie. 

Kierownik  Biblioteki  Publicznej  poinformowała,  że  sprawozdania  z  działalności 
Biblioteki  Publicznej  są  przekazywane  w  styczniu.  Znajdują  się  tam  żądane 
informacje.  Działalność  kulturalna  Biblioteki  Publicznej  jest  prowadzona  
w  centrali,  czyli  w  dzielnicy  Czerwionka.  Są  organizowane  imprezy,  spotkania 
autorskie, ale mimo wysyłanych zaproszeń mało kto jest zainteresowany. 

Przewodniczący Komisji  stwierdził, że nie jest prawdą, że imprezy organizowane 
w Bibliotece Publicznej nie są zauważane, tylko nie zawsze można znaleźć na nie 
wolnego czasu.

Skarbnik GiM poinformował, że ze względu na sytuację gminy wszystkie budżety 
jednostek gminy są niższe. 

Komisja  podjęła  wniosek  o  udzielenie  informacji,  w  kwestii  poziomu 
czytelnictwa  w  dzielnicach  i  sołectwach  gminy  w  odniesieniu  do  liczby 
mieszkańców  oraz  informacji,  w  jaki  sposób  Biblioteka  Publiczna  i  jej  filie 
spełniają rolę kulturową. Wniosek został przyjęty 5 głosami „za” i  1 głosem 
„wstrzymującym”.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Mariola Czajkowska  przedstawiła projekt 
MOK na 2012 rok. Budżet MOK-u pozostał na poziomie 2011 roku. Poinformowała, 
że zostały zabezpieczone środki na organizację w sierpniu 2012 roku jest dożynek 
powiatowych. 
Zatrudnienie  w  MOK-u w 2012  roku  będzie  mniejsze  o  0,5  etatu  (zwolnienie  za 
porozumieniem). 
Rok 2012, to rok jubileuszowy, tj 50-lecie nadania praw miejskich – kulminacja we 
wrześniu.
Dyrektor poinformowała, że Ośrodek Kultury w Dębieńsku przeniósł swoją siedzibę 
do szkoły-oszczędności w wysokości paru tyś zł. 

Przewodniczący  Komisji  powitał  Z-cę  Burmistrza  pana  Andrzeja  Raudner  na 
posiedzeniu i podziękował za umieszczenie w budżecie gminy na rok 2012 300 tys zł 
na remont budynku szkoły przy ZS1. Zapytał jak będzie realizowany remont. Jakie 
prace będą wykonane w 2012 roku a jakie w 2013 oraz kiedy dzieci  będą mogły 
wrócić do szkoły. 

Z-ca Burmistrza odpowiedział, że prace związane z remontem szkoły kontroluje pan 
Wolnik  –  Pełnomocnik  ds.  PRiG.  Poinformował,  że  władze  gminy  są  już 
przygotowane do przeprowadzenia rozmów z proboszczem parafii  w Leszczynach 
Krzysztofem Fulkiem., aby dzieci jeszcze w roku 2012 uczyły się nadal w salkach 
natomiast  w  roku  2013  dzieci  na  pewno  będą  uczęszczać  do  wyremontowanej 
szkoły.



Przewodniczący Komisji  poprosił, aby zorganizować zebranie z rodzicami w celu 
ich poinformowania o pracach remontowych w ZS1. Przewodniczący stwierdził, że 
wcześniej Burmistrz GiM pan Wiesław Janiszewski poinformował, że dzieci w już  
w  roku  2011  będą  uczęszczać  do  wyremontowanej  szkoły.  Warto  poinformować 
rodziców.

Z-ca Burmistrza prosi, aby zwrócić uwagę, w jakich warunkach i atmosferze władze 
miny szukają pieniędzy na remont szkoły przy ZS1. 

Burmistrz GiM poinformował,  że jest jeszcze inne zadanie oświatowe w gminie,  
tj.  budynek  przedszkola  w Bełku  jest  w bardzo złym stanie  technicznym.  Trzeba 
określić, które zadania w gminie są najważniejsze.

Ad.2
Protokół Nr 12/2011 z posiedzenia Komisji w dniu 23 listopada 2011 r. został przyjęty 
„jednogłośnie”- głosowało 6 radnych.

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała:
Bożena Zawalska

Przewodnicz cy Komisjią

radny Arkadiusz Adamczyk
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