
Protokół Nr 22/2012

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
w dniu 5 grudnia 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  raportu  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych  Gminy  i  Miasta 
Czerwionka-Leszczyny za rok szkolny 2011/2012.
4. Omówienie  zakresu  prac  i  harmonogramu  remontu  Szkoły  Podstawowej  nr  1  
w  Leszczynach  oraz  budowy  Przedszkola  w  Bełku,  oraz  informacja  na  temat 
planowanych inwestycji na gminnych obiektach sportowych.
5.   Omówienie projektu budżetu na rok 2013.
6.   Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej
7.   Sprawy bieżące.

Ad.4
Naczelnik Wydziału Inwestycji  i  Remontów Grzegorz Kowalski  omówił  zakres 
prac budowlanych Szkoły Podstawowej nr 1 Leszczynach. 
Poinformował,  że  umowa  została  podpisana  w  lipcu  2012,  koniec  realizacji  ma 
nastąpić pod koniec października 2013 roku.
Kwota, na jaką podpisano umowę to ok. 1.775.405, 00 zł.
Dotychczas wykonano rozbiórki, nadmurówki, częściowo strop nad parterem.
Następnie będą realizowane prace murarskie z piętrem. Reszta zależy od pogody. 
Termin realizacji został przedłużony o 3 miesiące. Nie jest zagrożony. 

Przewodniczący Komisji zapytał czy nie ma zagrożenia w związku z przetargiem.
Czy firma realizowała już jakieś zadanie. Następnie zapytał, kiedy dzieci rozpoczną 
naukę. Co wchodzi w rzeczowy wymiar inwestycji.

Naczelnik  Wydziału  Inwestycji  i  Remontów  Grzegorz  Kowalski  zapewnił,  że  
z tym nie ma problemu, firma wykazała się wcześniejszą realizacją zadań dla sektora 
publicznego. Organem założycielskim jest Minister Sprawiedliwości. 
Ok. listopada 2013 roku.
Inwestycja obejmuje wszystkie instalacje wewnętrzne, stropy nad piwnicami, iniekcje 
ścian, ocieplenie ścian podziemia przeciwwilgociowa. Po wykonaniu całego budynku-
ocieplenie budynku. Stropy żelbetowe przeciwogniowe, więźba dachowa, stolarka.
Będą  4  klasy.  Jest  również  pomieszczenie  świetlicowe.  Poddasze  będzie 
nieużytkowe. Projekt był konsultowany z Dyrektor szkoły.

Następnie Naczelnik Wydziału IiR przeszedł do omawiania inwestycji  Przedszkola
w Bełku. Na razie udało się wykonać przyłącze energetyczne na potrzeby przyszłej 
budowy-5700 zł. Na przyszły rok zaplanowana jest kwota 2 400 000, 00 zł., na rok 
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2014  kwota  2  600  000,00  zł.  Prawdopodobnie  na  przyszły  rok  będzie  miał  do 
dyspozycji 600 000,00 zł.
Realizacja nastąpi w 3 latach budżetowych. Stan techniczny placówki jest bardzo zły.
Podsumowując,  jeżeli  zadanie  będzie  realizowane  z  gminnych  środków,  wtedy 
będzie ono zrealizowane w 3 latach budżetowych, natomiast, jeżeli będzie możliwe 
uzyskanie dotacji, wtedy w 2 latach budżetowych.

Następnie  Naczelnik  IiR  omówił  zakończone  termomodernizacje  na  obiektach 
oświatowych.

Termomodernizacja w Zespole Szkół Nr 5 w Czerwionce-Leszczynach:
Termin realizacji- 04.XI.2011 r.-12.VI.2012 r.
Kwota umowy:1.722.000,00zł + koszty dokumentacji projektowej

Termomodernizacja w Zespole Szkół Nr 5 w Bełku:
Termin realizacji-21.VI.2011 r.- IX.2011 r.
Kwota umowy: 1.200.243,00 zł + koszty dokumentacji projektowej+ kary umowne.
4 tygodnie opóźnienia.

Termomodernizacja w Gimnazjum 2 w Czerwionce-Leszczynach:
Termin realizacji-14.VI.2011 r. – 27.X.2012 r.
Kwota umowy: 1.162.140,00 zł + koszty dokumentacji projektowej + kary umowne
4 tygodnie opóźnienia.

Następnie  poinformował,  że  nie  ma  w  budżecie  przewidzianych  środków  na 
inwestycje związane z obiektami sportowymi.
Uważa,  że  w  zeszłych  latach  położono  nacisk  na  budowę  nowych  obiektów 
sportowych w gminie:  Orlik  w Czerwionce i  w Leszczynach,  nowoczesne boisko  
w Dębieńsku, boisko przy Szkole Podstawowej w Stanowicach.
 
Z-ca Burmistrza GiM Andrzej Raudner stwierdził, że jest jeszcze ZS4 w Czuchowie 
też jest potrzeba boiska. Władze myślą o tym. 

Przewodniczący  Komisji  poinformował,  że  Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  nr  3 
Żelazny wnioskuje o wymianę parkietu na sali gimnastycznej. Czy jest planowane.

Naczelnik Wydziału IiR  poinformował,  że Dyrektor realizuje zadania we własnym 
zakresie. Wspomniał o potrzebie remontu kotłowni w ZS4 w Czuchowie.

Z-ca Burmistrza GiM Andrzej Raudner stwierdził, że ze SP3 należałoby poczekać 
na kompleksową termomodernizację. Uważa, że należy się zastanowić nad budową 
sali gimnastycznej w Palowicach. Należy ustalić, kiedy zrealizować zadania.
Priorytetem jest remont kotłowni w Czuchowie.

Radny Bernard Strzoda podziękował za słowa Burmistrzowi. Stwierdził, że młodzież 
szkolna nie posiada boiska i korzysta z boiska ŁKS Orzeł Palowice.

Radny Marek Profaska stwierdził, że jest szereg problemów do rozwiązania na już. 
Kompleksowe  rozwiązania  są  najbardziej  korzystne.  Stwierdził,  że  weryfikuje  to 
wszystko budżet.
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Z-ca Burmistrza GiM Andrzej Raudner stwierdził, że cieszą go te słowa. Należy się 
zastanowić skąd wziąć pieniądze, aby je wydać. 

Radny  Bogdan  Knopik  przeprowadzono  3  duże  inwestycje,  które  wypracowują 
oszczędności. Poinformował, że złożył wnioski do budżetu na rok 3013. 

Skarbnik  GiM  wyjaśnił,  że  większość  inwestycji  realizowanych  jest  ze  środków 
zewnętrznych. Wyjątkiem jest SP1. 

Naczelnik Wydziału IiR  przedstawił kalkulację kosztów jakie poniosła gmina na te 
inwestycje:
ZS3 – gmina wydała 79 508,00 zł
G2 – gmina wydała 217 000 zł
ZS 5 – gmina wydała 42 000,00 zł.

Radny  Marek  Profaska  stwierdził,  że  w  roku  2014  nie  wiadomo,  jak  będzie 
wyglądała kwestia dotacji unijnych.

Z-ca Burmistrza GiM Andrzej Raudner poinformował, że pozyskiwane są środki na 
projekty oświatowe i kulturowe. Starania idą również w kierunku pozyskania środków 
na 4 edycję AROUND THE ROCK.

Radny  Marek  Profaska  pogratulował  w  imieniu  mieszkańców  za  pracę  przy 
projektach tzw. miękkich, które są mniej zauważalne przez mieszkańca i za pracę 
przy projektach tzw. twardych, które są od razu dostrzegalne przez mieszkańca.

Przewodniczący Komisji  stwierdził,  że jest  potrzeba stworzenia listy  priorytetów. 
Zadania  drogowo-chodnikowe  przewyższają  często  inwestycje  na  obiektach 
sportowych.

Radny Artur Szwed zwrócił uwagę, że przedszkola mają stare place zabaw.

Z-ca Burmistrza GiM Andrzej Raudner  stwierdził, że wszystkie przedszkola mają 
place zabaw dostosowane do obecnie panujących standardów. Pojawiły się również 
ogólnodostępne place zabaw. 

Radny Bogdan Knopik również uważa, że należy takie priorytety wypracować.
Uważa,  że  radni  muszą  być  wtedy  zgodni,  aby  się  nie  licytować  na  sesjach  
i Komisjach na budowę boisk przyszkolnych nie złożono żadnych wniosków.
Wspomniał o boisku przyszkolnym przy SP8 w Dębieńsku.

Radny  Marek  Profaska  stwierdził,  że już  w  2007  roku  omawiał  ten  problem  
z Dyrektorem.

Radny Bernard Strzoda  wspomniał o sesji tematycznej oświatowej, gdzie została 
podjęta  uchwała  o  realizacji  inwestycji  oświatowych,  została  podjęta  decyzja  
o budowie sal gimnastycznych.
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Komisja  „jednogłośnie”  podjęła  wniosek  o  utworzenie,  z  udziałem  Rady 
Miejskiej, listy priorytetowych zadań inwestycyjno-remontowych na obiektach 
sportowych  w  poszczególnych  dzielnicach  i  sołectwach  na  lata  2013-2020  
– głosowało 5 Radnych.

Z-ca Burmistrza GiM Andrzej Raudner stwierdził, że w szkołach będzie coraz mniej 
dzieci w szkole. Wykluczył zamykanie szkół. Stwierdził, że należałoby wzorować się 
na tym,  aby zapewnić najmłodszym dzieciom możliwość uczęszczania do szkoły  
w swojej miejscowości a dzieci starsze dowozić do szkół miejskich.

Radny Bernard Strzoda zauważył, że odbywa się migracja ludzi na tereny wiejskie.

Z-ca  Burmistrza  GiM Andrzej  Raudner  przyznał  rację  i  stwierdził,  że  jesteśmy 
gminą, która utrzymuje liczbę mieszkańców na stałym poziomie.

Ad. 3
Inspektor Wydziału Edukacji Anna Witała omówiła raport o stanie realizacji zadań 
oświatowych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok szkolny 2011/2012.

Przewodniczący  Komisji  zapytał,  jaki  procent  dzieci  6-letnich  podjął  naukę  
w szkole. Następnie poprosił, aby przygotować to na następne posiedzenie Komisji 
OKiS.

Z-ca Burmistrza GiM Andrzej Raudner  poinformował, że rodzice niezbyt chętnie 
posyłali  dzieci  do  szkoły.  Stwierdził,  że  gdyby  wszystkie  6-latki  poszłyby  do 
szkoły, wtedy byłyby miejsca w przedszkolach. Na dzieci, które poszły do szkoły 
byłaby subwencja oświatowa, poprawiłaby się sytuacja szkół.

Komisja „jednogłośnie” pozytywnie zaopiniowała w/w raport – głosowało 4 Radnych.

Ad.6
Sekretarz  GiM  omówił  projekty  uchwał  w  sprawie  ogłoszenia  tekstu  jednolitego 

uchwały  w  sprawie  określenia  obwodu  publicznego  Gimnazjum  Nr  5  
w  Czerwionce-Leszczynach  ul.  Gliwicka  2  oraz  w  sprawie  ogłoszenia  tekstu 
jednolitego uchwały w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 2 
w Czerwionce-Leszczynach ul. Ogrodowa 6, 

Komisja „jednogłośnie” pozytywnie zaopiniowała w/w projekty uchwał – głosowało 4 
Radnych

Następnie Komisja przeszła do omawiania projektów uchwał w sprawie określenia 
wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub 
kluby dziecięce na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz w sprawie 
ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Przewodniczący  Komisji odczytał  wniosek  pani  Agnieszki  Malcher-Sulowskiej  
o podjęcie na najbliższej sesji  RM uchwały dotyczącej przyznania dotacji  celowej  
z  budżetu  gminy  na  objęcie  opieką  dzieci  w  prywatnym  Klubie  Malucha  „Bajtel” 
mieszczącym się w Dębieńsku.
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Inspektor Wydziału Edukacji Anna Witała  wyjaśniła, że dotacja celowa dla osób, 
które prowadza żłobki wynosiłaby 400 zł/m-c/dziecko, dla osób prowadzących Kluby 
dziecięce dotacja celowa wynosiłaby 250 zł/m-c/dziecko.
Warunkiem jest to, że dziecko musi być objęte w żłobku minimum 6- godzinną opieką 
dzienną zaś w Klubie dziecięcym 5- godzinną opieka. Drugim warunkiem jest to, że 
opłata  miesięczna  pobierana  od  rodziców  nie  powinna  być  wyższa  niż  450  zł  
w przypadku żłobków zaś w przypadku Klubów dziecięcych 300 zł.

Przewodniczący  Komisji  zapytał  czy  Wydział  Edukacji  będzie  miał  prawo 
kontrolować pracę żłobków i klubów dziecięcych.

Inspektor  Wydziału  Edukacji  Anna  Witała poinformowała,  że  ustawa  narzuca 
obowiązek kontroli  nad tymi placówkami nawet nad tymi,  które nie będą jeszcze  
w rejestrze, który będzie prowadził Burmistrz GiM. Jeżeli chodzi o wpis do rejestru, 
musi powstać Komisja, która dokona odbioru tych placówek.

Komisja  „jednogłośnie”  pozytywnie  zaopiniowała  w/w  projekty  –  głosowało  4 
Radnych.

Inspektor Wydziału Edukacji Danuta Banach omówiła projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia  zgody  na  oddanie  części  nieruchomości  w  najem  dotychczasowemu 
najemcy (SP 3).

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

Dyrektor  Zespołu  Ekonomiczno-Administracyjnego  Szkół  Barbara  Pifczyk 
omówiła  projekt  uchwały  w  sprawie  uchylenia  uchwały  Nr  LIII/636/10  z  dnia  24 
września  2010  r.  w  sprawie  określenia  jednostek  budżetowych,  które  gromadzą 
dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz 
sposobu  i  trybu  sporządzania  planu  finansowego  dochodów  i  wydatków  nimi 
finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania,

Komisja „jednogłośnie” pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały – głosowało 4 
Radnych.
 
Ad. 5
Dyrektor  ZEAS  Barbara  Pifczyk  poinformowała,  że  budżet  na  rok  2013  jest 

porównywalny z budżetem na rok 2012.

Dyrektor MOK Mariola Czajkowska poinformowała, że dotacja na rok 2013 wynosi 
1.500.000,00 zł, w ubiegłym roku wynosiła on 1.623.000,00 zł., w tym dotacja celowa 
na  Festiwal  Around  The  Rock  w  wysokości  58.000,00zł,  plus  dodatkowe  środki 
pozyskane przez MOK.

Radny Bernard Strzoda stwierdził, że kwota na organizację imprez plenerowych dla 
sołectw jest za niska. Często nie można zamknąć budżetu takiej imprezy. Zwrócił się 
o  to,  aby  odnośnie  sołectw  organizujących  imprezy  plenerowe  środki  zostały 
zwiększone, ponieważ nie jest możliwe zorganizowanie takich imprez. Koszty imprez 
ciągle rosną.
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Komisja  „jednogłośnie”  podjęła  wniosek  o  zwiększenie  środków  na 
organizację imprez plenerowych przez sołectwa do 5.000,00zł – głosowało 4 
radnych.

Dyrektor Biblioteki Publicznej Gabriela Cisek  poinformowała, że budżet na 2013 
rok  jest  zbliżony  do  budżetu  na  rok  2012,  na  nowe  księgozbiory  w  2013  roku 
przeznaczona jest kwota 5.500,00 zł, ta kwota daje prawo do uzyskania dotacji na 
rozwój czytelnictwa w kwocie 18.000,00 zł.

Radny  Artur  Szwed zapytał,  kiedy  będzie  zakończony  remont  centralnego 
ogrzewania w Bibliotece w Leszczynach.

Z-ca  Burmistrza  GiM Andrzej  Raudner  poinformował,  że  remont  miał  być 
zakończony do końca grudnia. Poinformował, że zajęcia w Świetlicy Środowiskowej 
są ograniczone.

Radni poprosili, aby prowadzić rozmowy z PEC-em, na jakim etapie są prace i kiedy 
zostaną zakończone.

Pracownik MOSiR Michał Cichoń omówił budżet na rok 2013. poinformował, że na 
remonty zaplanowano 89.000,00zł  z  czego 25.000,00 zł  na remont budynku przy 
ulicy Wolności  2,  gdzie  będzie  miała  siedzibę księgowość  i  Dyrekcja  MOSiR-u  – 
ułatwienie  dostępu  petentów.  Pozostała  część  będzie  przeznaczona  na  remonty 
awaryjne.  Pomieszczenia  pozostałe  po  biurach  na  krytej  pływalni  będą 
prawdopodobnie wynajęte.
50.000,00  zł  zostanie  przeznaczone  na  zakup  klimatyzacji  na  obiekcie  krytej 
pływalni. 20.000,00 zł zostanie przeznaczone na remont dachu w Palowicach. Poza 
tym od wiosny 2013 zostanie rozpoczęty remont krytej  pływalni  przy ulicy 3 Maja 
oraz basenu przy ulicy Furgała.

Skarbnik GiM omówił budżet placówek oświatowych. 

Ad. 2 
Protokół Nr 21/2012 z posiedzenia Komisji w dniu 24 października 2012 r. został 
przyjęty „jednogłośnie” – głosowało 4 Radnych.

Na tym posiedzenie zakończono. 
Protokołowała:
Bożena Zawalska

 Przewodniczący Komisji
radny Arkadiusz Adamczyk
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