
Protokół Nr 17/2012

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
w dniu 25 kwietnia 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 sprawy naboru dzieci do przedszkoli w roku przedszkolnym 2012/2013.
5. Omówienie sprawozdania za I kwartał 2012 roku z wykonania harmonogramu imprez 
wynikających z działalności statutowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
6. Omówienie sprawozdania z realizacji zadań Rocznego Programu Współpracy Gminy 
i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 roku.
7. Sprawy bieżące.

Ad. 3
Dyrektor MOSiR Alojzy Klasik omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na  oddanie  części  nieruchomości  w  najem  dotychczasowemu  najemcy. 
Poinformował,  że  dotyczy  to  części  działki  na  stadionie  w  Czerwionce.  Najemca 
wyraził chęć korzystania z garażu na w/w gruncie. Stawka czynszu to 12,50 zł/m2.
Następnie omówiono sprawę wynajmu lokalu na sklep RTV przy ul. Wolności.
Komisja „jednogłośnie” pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały – głosowało 5 
radnych.

Pracownik  Wydziału  Edukacji  pani  Danuta  Banach  omówiła  projekty  uchwał 
dotyczących:
- zmiany  Uchwały  Nr  IV/51/99  Rady  Miejskiej  w  Czerwionce-Leszczynach  

z dnia 15 marca1999r. w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum 
Nr 5 w Czerwionce-Leszczynach ul. Gliwicka 2,

- zmiany Uchwały Nr IV/48/99 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z 
dnia 15 marca 1999r. w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum 
Nr 2 w Czerwionce-Leszczynach ul. Ogrodowa 6.

Poinformowała,  że z przeprowadzonych rozmów z rodzicami,  okazało się,  że jest 
więcej chętnych dzieci,  które chcą uczęszczać do Gimnazjum 2 niż dojeżdżać do 
Rybnika.

Komisja „jednogłośnie” pozytywnie zaopiniowała w/w projekty uchwał – głosowało 5 
radnych.

Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło omówił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały 
Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2012, szczególnie zmiany 
dotyczące działalności Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
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Dyrektor  Miejskiego  Ośrodka  Kultury  Mariola  Czajkowska omówiła  projekt 
uchwały  w  sprawie przyjęcia  i  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach za rok 2011,

Komisja „jednogłośnie” pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały – głosowało 4 
radnych

Ad.5 
Dyrektor  MOSiR  Alojzy  Klasik  omówił  sprawozdanie  za  I  kwartał  2012  roku  
z  wykonania  harmonogramu  imprez  wynikających  z  działalności  statutowej 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (załącznik do protokołu).
Sprawozdanie dotyczy głównie okresu zimowego.
Dyrektor  poinformował,  że jest  coraz więcej  chętnych do gry w tenisa stołowego, 
stwierdził,  że należy zadać pytanie czy stać MOSiR na zorganizowanie ligi tenisa 
stołowego.  MOSiR  w  przyszłym  roku  będzie  się  starał  stworzyć  taką  ligę.  Na 
początku zacznie od ligi młodzieżowej. Poinformował o warunkach i sprzęcie, którym 
dysponuje MOSiR. Aktualnie każdy chętny może skorzystać i  wypożyczyć  stół  do 
tenisa (5zł brutto/h).
Poinformował,  że  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Marek  Profaska  proponuje 
zorganizowanie turnieju tenisa stołowego na wzór turnieju siatkówki.
Dyrektor  poinformował  Komisję  o  turnieju  rowerowym  na  rozpoczęcie  sezonu 

rowerowego.  Meta  znajdowała  się  na  nowym  obiekcie  w  Dębieńsku. 
Mankamentem jest to, że trasy rowerowe na terenie naszej gminy potrzebują 
remontu. Otrzymano zgodę z Nadleśnictwa na trasę rowerową, która będzie 
biegła  przez  Rzędówkę  
w  Leszczynach-Malenie  ul.  Lompy-przejazd  kolejowy  w  okolicy  Zakładu 
Odsalania-Czuchów-Dębieńsko-Las-autostrada przejście dla zwierząt-kierunek 
Góra Ramża-trasy rowerowe Jaśkowickie i Orzeskie.

Wyjaśnił, że niektóre miasta i gminy ościenne wyznaczyły sobie trasy rowerowe bez 
sąsiedzkiego  porozumienia.  Dobrze  by  było  gdyby  gminy  te  kontaktowały  się  
i omawiały sposób przeprowadzenia tras rowerowych, aby efekt był szerszy.
Następnie przedstawił sytuację basenu krytego. Poinformował, że są wykonywane 
remonty bieżące. Frekwencja od 2 lat jest na stałym poziomie.

Przewodniczący Komisji zapytał  jak Dyrektor ocenia wykonanie planu dochodów 
ze wstępów na krytą pływalnię.

Dyrektor MOSiR Poinformował, że najlepszy sezon to miesiące: IV, V, VI, IX i X.

Radny Waldemar  Mitura zapytał  czy  są  plany  utwardzenia  parkingu  przy  krytej 
pływalni.

Z-ca Burmistrza GiM Andrzej Raudner wyjaśnił, że będzie to wykonane wraz z 
inwestycją, która powstanie obok tego terenu w przyszłym roku.

Radny Waldemar Mitura zapytał czy atrakcyjność obiektu ma wpływ na frekwencję.

Dyrektor MOSiR stwierdził, że z całą pewnością, tak. Dwa lata temu przystąpiono do 
konkursu. Miała powstać nowa sauna, dżakuzi,  wymiana kafli,  folii.  300 000 zł  to 
wkład gminy i 2 mln zł Urząd Marszałkowski. Zajęliśmy miejsce rezerwowe.
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Przewodniczący  Komisji  zapytał,  jakie  są  koszty  utworzenia  sekcji  tenisa 
stołowego.

Dyrektor MOSiR poinformował, że jest to koszt 20 000 zł na rok, przy czym młodzież 
kupowałaby sobie sprzęt. Poinformował również, że w zeszłym roku nie utworzono 
sekcji pływackiej, ponieważ nie było chętnych.

Komisja  zwróciła  się  „jednogłośnie”  z  wnioskiem  do  Burmistrza  GiM,  aby 
poprzez odpowiednie jednostki gminne nawiązać kontakt z innymi gminami  
w celu lepszego wyznaczenia tras rowerowych – głosowało 5 radnych.

Radny  Bogdan  Knopik stwierdził,  że  prace  związane  z  koniecznością  odnowy 
basenu krytego, to priorytet, jeżeli chodzi o inwestycje sportowe. Zapytał kiedy jest 
możliwe zamontowanie ławek na boisku w Dębieńsku i zaoferował pomoc Klubu Dąb 
Dębieńsko.

Przewodniczący  Komisji  poinformował,  że  otrzymał  telefoniczny  wniosek  od 
mieszkańców Dębieńsko o zainstalowanie krawężników, aby woda z ulicy Asnyka nie 
spływała na boisko treningowe.

Radny  Bogdan  Knopik  też  chciał  o  tym  poinformować,  jak  również  poprosił  
o zabezpieczeniu wejścia na obiekt, tak, aby nie można by go otworzyć w późnych 
porach wieczornych, ponieważ niedawno pobito tam klubowicza. Poinformował, że 
będzie tam zamontowana profesjonalna kamera monitorując całe boisko. Uważa, że 
przydałaby się na obiekcie również atrapa kamery oraz tablica z informacją „uwaga 
obiekt monitorowany”.

Dyrektor MOSiR  przypomniał,  że nie można pobierać opłat  za wstęp na boisko  
w  Dębieńsku.  Poinformował,  że  przekazanie  obiektu  MOSiR-owi  odbędzie  się  
w  najbliższym  czasie.  Zaplanowano  40  000  zł  na  zakup  ławek.  Oferent  jest  już 
wybrany. 

Z-ca Burmistrza GiM stwierdził, że połowa maja br. jest to realny termin.
 
Radny Waldemar  Mitura wspomniał  o  siedziskach  zakupionych  przez  gminę  za 
symboliczną cenę ze Stadionu Śląskiego.

Dyrektor MOSiR  stwierdził, że wspomniane siedziska są w różnym stanie, ale na 
tego rodzaju obiekt się nie nadają, jedynie może na jakieś boisko treningowe.

Radny Marek Paluch zauważył, że następny okres finansowania to lata 2014-202 
minie  ok.  3-4  lata  zanim  pojawi  się  program na  renowację  basenu,  więc  gmina 
będzie  musiała  zabezpieczyć  środki  na  utrzymanie  obiektu  w  stanie 
niepogorszonym. 

Dyrektor MOSiR  poinformował, że na dzień dzisiejszy konieczna byłaby wymiana 
folii.  Obiekt posadowiony jest  na terenie po szkodach górniczych,  więc występują 
pęknięcia. W miarę udało się wyprostować nieckę.

3



Komisja „jednogłośnie” zwróciła się z wnioskiem o przygotowanie informacji 
na temat kosztów niezbędnych remontów na basenie krytym, tj. wymiana folii 
i kafelek, pod kątem budżetu na rok 2013 – głosowało 5 radnych.

Przewodniczący Komisji  poinformował, że odbyło się spotkanie Burmistrza GiM  
z  wszystkimi  Prezesami  Klubów Piłkarskich  w  naszej  gminie.  Kluby  przedstawiły 
swoje  problemy.  Ustalono,  że  odbędzie  się  objazd  gminnych  boisk  pod 
przewodnictwem  W-ce  Przewodniczącej  Komisji  pani  Stefanii  Szyp.  Informacje  
z przeprowadzonych oględzin będą przedstawione na następnej Komisji OKiS.
Chciałby,  aby  członkowie  Komisji  uczestniczyli  w  objeździe.  Chęć  uczestnictwa  
w objeździe wyrazili: Radny Marek Profaska, Bogdan Knopik, na boiskach wiejskich 
– Bernard Strzoda. Przewodniczący zaproponował, aby radna Szyp i Dyrektor Klasik 
ustalili harmonogram.

Ad.4
Z-ca  Burmistrza  GiM  zaznaczył,  że  dane,  które  przedstawi  nie  są  jeszcze 
ostateczne.  Poinformował,  że  są  rodzice,  którzy  zapisali  dzieci  zarówno  do 
przedszkola  jak  i  do  szkoły.  Jest  wzrost  dzieci  nieprzyjętych  do  przedszkoli  
w  stosunku  do  roku  poprzedniego.  Poinformował,  że  308  dzieci  nie  zostało 
przyjętych  do  przedszkoli.  Jest  to  wzrost  o  ok.  100  dzieci.  Są  trudności  w 
odnalezieniu niektórych dzieci 5 i 6-letnich, które są zameldowane na terenie gminy, 
ale nie przebywają w miejscu zameldowania a miejsca w przedszkolach muszą być 
zapewnione dla tych dzieci. Dzieci 6-letnich jest 388, więcej niż dzieci nieprzyjętych 
do  przedszkoli.  Stwierdził,  że  nieporozumieniem jest,  że  pozwala  się  decydować 
rodzicom w sprawie wyboru, gdzie dziecko ma uczęszczać, a samorząd stawia się 
w tak trudnej  sytuacji.  Jest  przeciwny,  aby połowa dzieci  poszła do przedszkola  
a  druga  połowa  do  szkoły.  Kilkanaście  osób  zadeklarowało  pójście  dziecka  do 
szkoły.
Stwierdził,  że zadaje się pytania,  co samorząd zrobił,  aby dzieci  poszły do szkół. 
Uważa, że należy być ostrożnym przy namawianiu rodziców, aby wysyłali dzieci do 
szkoły, ponieważ jest to proces nieodwracalny.
Oświadczył, że są pomysły na rozwiązanie sytuacji.

Przewodniczący Komisji zapytał czy są środki finansowe na otwarcie dodatkowych 
oddziałów przedszkolnych.

Z-ca Burmistrza GiM przyznał, że liczba 308 dzieci nieprzyjętych do przedszkoli jest 
za  wysoka.  Poinformował,  że  w  przedszkolach  jest  1108  dzieci.  Procentowo  
w stosunku do wszystkich dzieci, gmina może się poszczycić jednym z większych 
wskaźników (ok.68%-70%).

Przewodniczący Komisji  poprosił o przygotowanie wskaźników. Zapytał jak liczba 
nieprzyjętych dzieci przedstawia się w rozbiciu na dzielnice i sołectwa. Zapytał czy 
w dz. Leszczyny i dz. Czerwionka istnieją możliwości lokalowe na otwarcie nowych 
oddziałów.

Z-ca Burmistrza  GiM  poinformował,  że  zrodził  się  pomysł,  nawet,  jeżeli  nie  ma 
możliwości lokalowych, aby uruchomić oddziały popołudniowe (od 13.00 do 18.00). 
Z sygnałów od rodziców wynika,  że takie rozwiązanie miałoby rację bytu.  Jest to 
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tańsze niż otwieranie całkiem nowego oddziału. Przy tej ilości dzieci nieprzyjętych 
trzeba pomyśleć o otwarciu nowych oddziałów. 

Pani  Danuta  Banach pracownik  Wydziału  Edukacji poinformowała,  że  
w  przedszkolach  w  dz.  Leszczyny  (P1,  P11)  jest  43  dzieci  nieprzyjętych,  w  dz. 
Czerwionka (P6, P7, P10) jest tych dzieci 45 z rocznika 2008. 
Z rocznika 2009 w dz. Leszczyny jest 72 dzieci nieprzyjętych i z tego rocznika w dz. 
Czerwionka jest 87 dzieci nieprzyjętych.
W Sołectwach:
Bełk – z rocznika 2008 nie przyjęto 11 dzieci, z rocznika 2009 nie przyjęto 11 dzieci,
Palowice – z rocznika 2009 nie przyjęto 13 dzieci,
Przegędza – z rocznika 2009 nie przyjęto 4 dzieci,
Stanowice – z rocznika 2009 nie przyjęto 3 dzieci.
W dz. Dębieńsko nie przyjęto dzieci z rocznika 2009 w liczbie 22 dzieci. Przyjęto 10 
dzieci z rocznika 2009 i 26 dzieci z rocznika 2008. 

Z-ca Burmistrza GiM zaznaczył, że to, iż w Leszczynach i w Czerwionce jest tak 
wiele  dzieci  nieprzyjętych,  jest  spowodowane  tym,  że  wiele  dzieci  jest 
dowożonych  
z sołectw. W przedszkolach nie ma rejonizacji.

Radny Marek Paluch  ile dzieci  zostało przyjętych  w dz. Czerwionka z roczników 
2009.  Chciał  się  również  dowiedzieć  skąd  bierze  się  dysproporcja  w 
przyjmowaniu  3-latków.  Jakie  są  możliwości  lokalowe  jeżeli  chodzi  o 
Czerwionkę  i  Leszczyny  
w sprawie otwierania nowych oddziałów.

Pani Danuta Banach poinformowała, że w P6 przyjęto 9 dzieci, w P7 przyjęto 24 
dzieci, w P10 przyjęto 1 dziecko z w/w rocznika. W P1 przyjęto 11 dzieci, w P3 
przyjęto 6 dzieci, w P11 przyjęto 2 dzieci z rocznika 2009.

Z-ca Burmistrza GiM poinformował, że w P6, P10,P11 są możliwości lokalowe.
 
Radny  Bernard  Strzoda stwierdził,  że  uruchomienie  oddziałów  popołudniowych 
byłoby dobrze przyjęte przez rodziców.

Radny  Marek  Paluch stwierdził,  że  jeżeli  są  możliwości  lokalowe  należałby  
w pierwszej kolejności uruchomić dodatkowe oddziały. Poprosił o przyjęcie wniosku 
intencyjnego, aby w tym kierunku podjąć działania.

Z-ca Burmistrza GiM  wyjaśnił,  że władze gminy prowadzą działania na bieżąco  
i  sytuacja  jest  ciągle  monitorowana.  Poinformował,  że  od  przyszłego  tygodnia 
rozpoczęte  będą  konsultacje  z  rodzicami  dzieci  nieprzyjętych  na  ile  pomysł 
oddziałów popołudniowych pomógłby rozładować problem. Po uzyskanej diagnozie 
władze gminy będą się zastanawiać, nie nad tym czy otworzyć oddział dodatkowy, 
bo to jest oczywiste, ale nad tym skąd pozyskać na to środki.
Wyjaśnił,  że  koszty  stałe  utrzymania  placówek  nie  są  porażające.  Utrzymanie 
oddziałów  popołudniowych  byłoby  trochę  tańsze,  ponieważ  w  takiej  sytuacji  nie 
planuje się zatrudnienia dodatkowych nauczycieli, w tym wypadku mieliby wypłacane 
godziny nadliczbowe. 
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Na ten temat można będzie podyskutować na Komisji OKiS przed sesją majową.

Radny Artur Szwed stwierdził, że mogą być takie sytuacje, że rodzice przenieśliby 
swoje dzieci z pierwszej zmiany na drugą popołudniową.

Radny Waldemar Mitura poinformował,  że cieszy się,  że jest kontynuacja 3 i  4-
latków. Poinformował również, że Dyrektor Przedszkola 11 w Leszczynach otrzymała 
informację,  że  jeżeli  znajdą  się  pieniądze  w  budżecie  to  od  stycznia  2012  roku 
zostanie tam otwarty oddział, jednak takie pieniądze się nie znalazły. W tym roku jest 
jeszcze gorsza sytuacja. Był program unijny MALUCH, którym gmina się szczyciła.

Z-ca  Burmistrza  GiM  poinformował,  że  oddziały  z  programu  MALUCH  będą 
utrzymane przez gminę. Wspomniał swoją wypowiedź z przed roku, że jeżeli 6-latki 
pójdą do szkoły, to w przedszkolach będą wolne miejsca. To jest dowód, że władze 
działają  na  konkretnych  przeanalizowanych  danych.  Zaznaczył,  że  nie  do 
przewidzenia było, że Rząd wycofa się z reformy oświatowej.

Radny Bogdan Knopik  podsumował  wcześniejsze  wypowiedzi,  że  wiadoma jest 
sprawa, że władze będą robić wszystko, aby poprawić sytuację w przedszkolach. 

Z wypowiedzi wynikły 3 warianty:
- prawdopodobieństwo utworzenia oddziałów popołudniowych,
- P6, P11 – warunki lokalowe na utworzenie w/w oddziałów,
- Kwestia dzieci, które sa zapisane zarówno do przedszkola, jak i do szkoły

Z-ca Burmistrza GiM poinformował, że w zeszłym roku kilkadziesiąt miejsc znalazło 
się dopiero we wrześniu po ruchach rodziców (ponad 1 oddział).  Przypomniał,  że 
odbyła się kontrola NIK, która zarzuciła władzom, że istnieją oddziały, gdzie są 3, 4 
i 5-latkowie. Jest to uchybienie. Według niego 3-latkowi w takiej grupie nie dzieje się 
krzywda, ponieważ w takiej  sytuacji  dziecko 3-letnie jest bardziej stymulowane do 
rozwoju niż w sytuacji, gdy przebywa tylko z dziećmi 3-letnimi.

Mimo pozytywnego, w stosunku do innych gmin, wskaźnika przyjęcia dzieci do 
przedszkoli w naszej gminie, Komisja „jednogłośnie” zwróciła się z wnioskiem 
do Burmistrza GiM o przygotowanie propozycji  rozwiązań, mających na celu 
zmniejszenie liczby dzieci nieprzyjętych do przedszkoli, w formie dodatkowych 
oddziałów w przedszkolach mających warunki lokalowe, tj. Przedszkole nr 6, 
Przedszkole  nr  11  bądź  utworzenie  oddziałów  popołudniowych  
w Przedszkolach: P1, P3, P6, P10, P11 – głosowało 5 radnych.

Radny  Mitura poinformował,  że  startuje  program  unijny  MALUCH  –  dotacje  na 
otwarcie żłobków. Czy gmina będzie się starać o środki w ramach tego programu.

Z-ca Burmistrza  wyjaśnił, że przystępując do programu, gmina brałaby na własne 
barki inwestycję wybudowania żłobka. Nie można napisać wniosku przy braku lokalu.

Radny  Marek  Paluch  znając  temat  wyjaśnił,  że  było  Działanie  1.5  -  środki  na 
wybudowanie  żłobka  oraz  Działanie  9.5,  które  pozwalało  na  pokrycie  wszystkich 
kosztów związanych na funkcjonowanie żłobka. Zasadne było, aby złożyć wniosek 
w obu Działaniach.
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Z-ca Burmistrza wyjaśnił, że nie do końca tak jest, jak radny Paluch mówi, ponieważ 
rozmawiał  z  człowiekiem  z  CRiS-u.  Nie  było  żadnych  szans  na  napisanie  
2 wniosków, chyba, że ten drugi napisałoby się z wyprzedzeniem na 3 lata, ponieważ 
żłobka nie da się wybudować w ciągu 1 roku. W związku z tym odstąpiono od takich 
planów.

Przewodniczący Komisji zapytał czy możliwe byłoby zaadoptowanie budynku przy 
ulicy Lipowej.

Radny Marek Paluch stwierdził, że należy patrzeć w przyszłość i należy zastanowić 
się czy nie warto byłoby zaadoptować w/w budynek, chociaż w części.

Z-ca Burmistrza stwierdził, że zdaje sobie sprawę, że takie instytucje są potrzebne 
(przykład działającego w gminie Klubu Malucha).  Od tematu się nie ucieknie,  ale 
należy pozwolić,  spokojnie,  ale rozważnie,  niektórym problemom, aby zaczęły się 
rozwiązywać same, trzymając dodatkowo „rękę na pulsie”.

Przewodniczący Komisji  poinformował,  że jeżeli  instytucje są prowadzone przez 
organizacje pozarządowe, to jest to prowadzone taniej. Jest za tym, aby dać szansę, 
w niektórych placówkach, na działania organizacji pozarządowych.

Z-ca Burmistrza  poinformował,  że w gminie  nie  blokuje  się  działań związanych  
z prowadzeniem szkół przez organizacje pozarządowe.
 
Przewodniczący Komisji stwierdził, że z informacji wynika, że w przedszkolach jest 

przyjętych 388 6-latków i 403 5-latków. W związku z tym poprosił o informację 
uzupełnioną  o  kolejne  roczniki,  jak  ta  sytuacja  będzie  się  kształtowała  w 
kolejnych latach.

Ad. 6
Pracownik  Wydziału  Rozwoju  Gminy  i  Miasta  Jan  Grzegorzyca  omówił 

sprawozdanie  z  realizacji  zadań  Rocznego  Programu  Współpracy  Gminy  
i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 roku.

Komisja „jednogłośnie” pozytywnie zaopiniowała w/w sprawozdanie – głosowało 4 
radnych

Ad. 2
Protokół Nr 16/2012 z posiedzenia Komisji w dniu 28 marca 2012 r. został przyjęty 
„jednogłośnie”- głosowało 5 radnych.

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała:
Bożena Zawalska

Przewodniczący Komisji
radny Arkadiusz Adamczyk
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