
Protokół Nr 14/2012

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
w dniu 25 stycznia 2012 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 remontu budynku szkoły przy Zespole Szkół nr 1 im. J. Pawła II 

oraz  budowy  Centrum  Edukacyjno-Kulturalnego  –  Hala  w  Czerwionce-
Leszczynach.

5. Sprawy bieżące.

Ad. 4
Przewodniczący Komisji poprosił Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów pana 
Grzegorza Kowalskiego o przedstawienie koncepcji remontu szkoły przy Zespole 
Szkól Nr 1 w Czerwionce-Leszczynach.

Naczelnik  Wydziału  Inwestycji  i  Remontów  poinformował,  że  według  niego 
inwestycja będzie kosztowała ok. 1 mln 700 tyś – 2 mln złotych. 300 tyś w budżecie 
potrzebne jest na prace rozbiórkowe i utylizację, tj. rozbiórka starego budynku szkoły, 
pozostawienie wyłącznie ścian parteru budynku.  Należy wykonać nowy żelbetowy 
strop nad parterem. 
Poinformował,  że  w  zeszłym  tygodniu  wnioskował  u  Burmistrza  
o dodatkowe 500 tyś złotych, aby zakończyć inwestycję do czerwca 2013 roku.
Dobudowany  zostanie  nowoczesny  przeszklony  łącznik.  Powstanie  4-5  sal 
lekcyjnych. Poddasze będzie mogło być wykorzystane jedynie na pomieszczenia na 
archiwum. Na przebywanie na poddaszu osób nie pozwalają przepisy PPOŻ.

Dyrektor  ZEAS-u  pani  Barbara  Pifczyk-Suchy poinformowała,  że  w  salkach 
katechetycznych są wykorzystywane 3 pomieszczenia.

Następnie Naczelnik Wydziału I i  R przeszedł do omawiania inwestycji  związanej  
z budową Hali w Czerwionce-Leszczynach.
Naczelnik  wyjaśnił,  że  w  najbliższych  dniach  zostanie  przedstawiona  ostateczna 
koncepcja budowy. Inwestycja będzie kosztowała 14 mln 900 tyś złotych, z czego ok. 
900  tyś  to  prace  projektowe.  Do  25  marca  2012  roku  należy  wykonać  prace 
projektowe wraz z pozwoleniami. Koniec całej inwestycji to 15 maj 2013 roku. 

Przewodniczący  Komisji zapytał  ile  będzie  kosztować  wykończenie  części 
środkowej.

Naczelnik Wydziału IiR poinformował,  że będzie to koszt  ok.  10-11 mln złotych. 
Będzie  tam sala  widowiskowo-teatralna na 350 osób wraz  z węzłem sanitarnym. 
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Pomieszczenia  techniczne.  Scena  będzie  podpiwniczona.  W  obiekcie  będzie  się 
znajdować  5  central  wentylacyjnych.  Na  parterze  znajdować  się  będzie  sala  
o powierzchni ok. 200 m2 na ok. 25 osób. Będzie również boisko do badmintona. Na 
ścianie będą umieszczone lustra, co będzie służyło prowadzeniu zajęć baletowych. 
Pełny  węzeł  szatniowy  i  sanitarny.  Na  piętrze  część  konferencyjna  -  3  sale 
klimatyzowane. 

Przewodniczący Komisji zapytał czy w salach konferencyjnych przewidziane są 
dodatkowe urządzenia techniczne, np. do tłumaczeń, prowadzenia konferencji.

Naczelnik  Wydziału  IiR  odpowiedział,  że  jest  przewidziany,  rzutnik,  np.  system 
audio. Nie będzie zakupu mebli-koszt niekwalifikowany. Sala widowiskowo-teatralna 
będzie posiadać kompleksowe wyposażenie.  W budynku będzie winda do obsługi 
osób  niepełnosprawnych.  Wygospodarowano  2-3  pomieszczenia  na  zaplecze 
administracyjne.

Przewodniczący Komisji  zapytał  czy zaplecze administracyjne MOK-u przeniesie 
się do Hali.

Naczelnik Wydziału IiR  poinformował,  że prawdopodobnie tak,  ale za wcześnie  
o tym mówić. Nie zostało to jeszcze do końca omówione.

Radny Artur Szwed zapytał czy kwota, za którą firma ma wykonać inwestycję jest 
ostateczna.

Naczelnik Wydziału IiR wyjaśnił, że tak, ponieważ jest to ryczałt.

Przewodniczący  Komisji  poprosił,  aby  wraz  z  zakończeniem  docelowej 
dokumentacji  prowadzonej  inwestycji,  tj.  25  marca  br.  Komisja  OKiS  została 
zapoznana.

Naczelnik  Wydziału  IiR  poinformował,  że  na  Komisji  kwietniowej  przedstawi 
dokumentację.

Naczelnik  Wydziału  Rozwoju  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  pani 
Krystyna  Jasiczek  poinformowała,  że  zgodnie  z  zapisami  projektu  uchwały  
w sprawie zmiany uchwały Nr LI/600/10 z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie trybu 
powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego na terenie Gminy i  Miasta Czerwionka-Leszczyny ( Dz. Urz. 
Woj. Śl.  Nr 216 z 2010 r.  poz. 3155 ),  w GRDPP powinno znajdować się dwóch 
przedstawicieli  Rady  Miejskiej.  Na  Komisji  Działalności  Gospodarczej,  Promocji  
i  Rozwoju  zaproponowano  panią  Jolantę  Szejka,  zaproponowano  również,  aby 
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu wybrała drugiego przedstawiciela spośród swoich 
członków.

Przewodniczący Komisji  poprosił  panią Naczelnik Wydziału RGiM o wyjaśnienie, 
co to jest Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego.

Naczelnik Wydziału RGiM wyjaśniła, że GRDPP spełnia rolę organu opiniującego 
dokumenty  planistyczne  planów  i  programów  gminy.  W  czerwcu  2010  roku 
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uchwalono uchwałę, w której nie określono ilości członków w/w Rady. Na przyszłej 
sesji zostanie zaproponowany projekt uchwały, gdzie jest określona liczba członków 
Rady.  Ustawa  mówi,  że  50% Rady  powinni  stanowić  przedstawiciele  organizacji 
pozarządowych.  Burmistrz  GiM proponuje  9 członków.  5  członków Rady będą to 
przedstawiciele  organizacji  pozarządowych,  2  członków wskazuje  Rada Miejska,  
2  członków  wskazuje  Burmistrz.  Projekt  uchwały  był  również  konsultowany,  nie 
zgłoszono uwag w wyznaczonym terminie.

Radny Bernard Strzoda przedstawił kandydaturę Przewodniczącego Komisji OKiS 
radnego Arkadiusza Adamczyka.

Przewodniczący Komisji przyjął propozycję.

Komisja  KOiS  „jednogłośnie”  podjęła  wniosek  o  zgłoszeniu  kandydatury 
osoby radnego Arkadiusza Adamczyka na członka Gminnej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego. Głosowało 4 radnych.

Ad. 3
Dyrektor  MOK  pani  Mariola  Czajkowska omówiła  projekt  uchwały  w  sprawie 
statutu  Miejskiego  Ośrodka  Kultury  w  Czerwionce-Leszczynach.  Wyjaśniła,  że 
projekt został stworzony głównie ze względów porządkowych. 

Przewodniczący Komisji zapytał  czy  MOK dopłaca do  wycieczek  rekreacyjnych 
organizowanych dla dzieci w okresie ferii.

Dyrektor MOK odpowiedziała, że 1/3 całości kosztów zostaje dopłacona przez MOK.
Jest duże zainteresowanie, gdyż cena jest bardzo atrakcyjna. 

Przewodniczący  Komisji  stwierdził,  że  jest  to  dosyć  dyskusyjna  sprawa,  gdyż 
mając w gminie basen, wywozimy młodzież do innego miasta na kąpielisko.

Dyrektor MOK wyjaśniła, że w Tarnowskich Górach w aqua parku jest o wiele więcej 
atrakcji,  czego  brakuje  na  gminnym  kąpielisku.  Formy,  które  proponuje  MOK są 
ofertami sprawdzonymi.

Radny Marek Profaska zapytał, jakiego rzędu są to kwoty.

Dyrektor MOK wyjaśniła, że wypoczynek dzieci i młodzieży w czasie 1 roku gminę 
kosztuje 9 tyś zł, transport to ok. 3 tyś zł.

Radny Artur Szwed poinformował, że według niego koszt 25 zł za wyjazd dziecka 
do  aqua  parku,  to  niewielki  koszt,  na  taki  wyjazd  mogą  sobie  pozwolić  również 
uboższe rodziny, których nie stać na wyjazd prywatny za ok. 80 zł.

Radny Marek Profaska zapytał ilu jest chętnych na takie wyjazdy.

Dyrektor MOK poinformowała, że jednorazowo jadą dwa autokary.
W terenie przez całe dwa tygodnie są prowadzone zajęcia dla dzieci i młodzieży.
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Przewodniczący Komisji poinformował, że niepokoi go to, że przez ostatnie lata 
MOSiR  nie  stara  się  o  środki  zewnętrzne  na  cele  związane  z  wypoczynkiem 
młodzieży,  gdyż  9  tyś  wkładu  własnego  gminy  mogłoby dać  szansę  na  większe 
przedsięwzięcie związane z wypoczynkiem dzieci i młodzieży w gminie.
Poinformował, że w tym roku będzie się apelować do Dyrektora Klasika, aby 
wznowić starania o dotacje zewnętrzne.

Komisja „jednogłośnie” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie statutu 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach. Głosowało 4 radnych.

Pracownik  Wydziału  Edukacji  pani  Danuta  Banach omówiła  projekt  uchwały  
w sprawie:

• wyrażenia  zgody  na  oddanie  części  nieruchomości  w  najem 
dotychczasowemu najemcy,

 
Komisja  „jednogłośnie”  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  w  w/w 
sprawie. Głosowało 4 radnych.

• wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik dotyczącego 
pokrycia  kwoty dotacji  udzielanej  na dzieci  mieszkańców Gminy i  Miasta 
Czerwionka-Leszczyny  uczęszczające  do  Niepublicznego  Punktu 
Przedszkolnego Montessori „Bajtuś” w Rybniku,

Komisja  „jednogłośnie”  pozytywnie  zaopiniowała  w/w  projekt  uchwały. 
Głosowało 4 radnych.

• w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  z  Gminą 
Ornontowice dotyczącego pokrycia kosztów dotacji udzielanej przez Gminę 
Ornontowice  na  uczniów  będących  mieszkańcami  Gminy  i  Miasta 
Czerwionka-Leszczyny  uczęszczających  do  Katolickiego  Przedszkola 
Niepublicznego  Sióstr  Służebniczek  NMP  NP  im.  Aniołów  Stróżów  
w Ornontowicach przy ul. Zamkowej 2.

Pani Banach poinformowała, że koszt pobytu dziecka w przedszkolu kosztuje 
355 zł/m-c.
Komisja  „jednogłośnie”  pozytywnie  zaopiniowała  w/w  projekt  uchwały. 
Głosowało 4 radnych.

Przewodniczący Komisji  zapytał  czy jest planowany przetarg na sprzedaż Domu 
Kultury przy ulicy Furgała w Czerwionce-Leszczynach.

Sekretarz GiM pan Józef Zaskórski poinformował, że już kilkakrotnie próbowano 
sprzedać nieruchomość, ale niestety nie ma chętnych.

Przewodniczący  Komisji  zwrócił  się  do  Skarbnika  GiM  w  kwestii  znalezienia 
dodatkowych 500 tyś zł na remont szkoły przy ZS1 w Czerwionce-Leszczynach.

Skarbnik  GiM pan Zbigniew Wojtyło poinformował,  że jeszcze nie ma żadnych 
decyzji w tej sprawie. Stwierdził, że należy ciąć wydatki bieżące.
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Przewodniczący  Komisji zapytał,  jakie  koszty  gmina  poniesie  w  związku  
z wyrównaniami dla nauczycieli. 

Dyrektor ZEAS pani Barbara Pifczyk-Suchy poinformowała, że będzie to kwota nie 
mniejsza niż 1mln 600 tyś zł.

Przewodniczący Komisji  zwrócił  się do Skarbnika GiM, co należy zrobić, aby te 
wydatki były mniejsze.

Radny Profaska stwierdził, że m.in. polityka kadrowa powoduje, tak wielkie kwoty 
wyrównań. Poprosił o pisemną informację i zestawienie kwot wyrównań z podziałem 
na placówki. 

Dyrektor ZEAS pani Barbara Pifczyk-Suchy  wytłumaczyła, z czego wynika taka 
kwota wyrównań dla nauczycieli.

Komisja „jednogłośnie” zwróciła się do Burmistrza z wnioskiem o udzielenie 
informacji,  jakie  działania  są  planowane,  aby  wyrównania  dla  nauczycieli  
w kolejnych latach były mniejsze. Głosowało 4 radnych.

Skarbnik GiM stwierdził,  że należy oszczędzać w oświacie,  bo uważa, że w tym 
sektorze można jeszcze dokonać oszczędności. 

Radny Profaska stwierdził, że polityka kadrowa w oświacie powoduje obecny stan 
finansowy w tym sektorze.

Komisja „jednogłośnie” zwróciła się z wnioskiem do Burmistrza o dokonanie 
przesunięć w budżecie na 2012 rok i dodanie kwoty 500 tyś zł na remont szkoły 
przy ZS1 w Czerwionce-Leszczynach. Głosowało 4 radnych.

Radny  Profaska zwrócił  się  do  Skarbnika  GiM  z  zapytaniem  czy  przesunięcie 
wspomnianej kwoty w budżecie na rok 2012, jest możliwe.

Skarbnik GiM poinformował, że w WPF w/w inwestycja jest ujęta. Tylko Burmistrz 
może złożyć taki projekt uchwały. Należy zmniejszyć wydatki bieżące i przeznaczyć 
oszczędności na wydatki inwestycyjne. Jedynym wymogiem ustawowym jest to, że 
dochody bieżące muszą się równać bądź być większe od wydatków bieżących.
Wspomniał o indywidualnym wskaźniku limitu zadłużenia, którego na razie gmina nie 
spełnia. Przytoczył  art. 243 ustawy o finansach publicznych Przepisy tego artykułu 
obowiązywać zaczną od projektu budżetu na rok 2014.

Radny  Profaska poprosił  o  materiały,  według  których  można  wyliczyć  wskaźnik 
limitu zadłużenia. 

Ad.5
Dyrektor  MOK  omówiła  przygotowania  do  obchodów  50-lecia  nadania  praw 
miejskich.  W  organizację  imprez  włączyły  się  wszystkie  jednostki  organizacyjne 
gminy. Odbędą się dwie duże imprezy: 18 lipca br. (data nadania praw miejskich) 
odbędzie się uroczysta msza w kościele w Leszczynach i spotkanie w Domu Kultury 
w Leszczynach. Będzie również impreza plenerowa, której data nie została jeszcze 
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do  końca  ustalona,  8  września  br.  odbędzie  się  kumulacja  wszystkich  wydarzeń 
związanych  z  obchodami  jubileuszu  50-lecia.  Początek  to  uroczysta  sesja  Rady 
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach następnie przemarsz z MOK-u do kościoła na 
uroczysta  mszę.  Odbędą  się  również  prezentacje  sołectw  i  dzielnic  Czerwionki-
Leszczyn na scenie w MOK. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że w 2012 roku przypada 90 –lecie Klubu 
Sportowego  PIAST  Leszczyny  i  chciałby  przyłączyć  się  w  organizację  imprez 
związanych z nadaniem praw miejskich. 
Zapytał  czy Halę Targowa w dzielnicy Czerwionka będzie można wykorzystać do 
projekcji filmów czy meczy w związku z EURO 2012.

Dyrektor  MOK poinformowała,  że  na  pewno  hala  będzie  służyć  imprezom 
plenerowym. 

Dyrektor Biblioteki Publicznej pani Gabriela Cisek poinformowała, że Biblioteka 
w ramach obchodów 50-lecia nadania praw miejskich organizuje spotkania cykliczne 
z  ciekawymi  ludźmi  z  gminy.  Spotkanie  z  panem  Tomaszem  Zającem,  który 
przedstawi  młodzieży  historię  lokalną.  Spotkanie  z  Dyrektorem  Kapłankiem  – 
podróżnikiem oraz podróżnikiem panem Bieńkiem. Zostanie ogłoszony konkurs na 
pieczęć  okolicznościową,  którą  będą  pieczętowane  książki,  będące  nagrodami  
w konkursach. Planowana jest również wystawa zdjęć z życia ludzi z terenu gminy 
z czasów dawnych i dzisiejszych.

Ad.2
Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji w dniu 14 grudnia  2011 r. został przyjęty 
„jednogłośnie”- głosowało 4 radnych.

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała:
Bożena Zawalska

Przewodnicz cy Komisjią

radny Arkadiusz Adamczyk
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