
Protokół Nr 24/2013
Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

w dniu 20 lutego 2013 r.

Na posiedzeniu Komisji OKiS, które odbyło się na terenie MOSiR-u przy ulicy 
3 Maja, obecni byli  członkowie Komisji  oraz zaproszeni goście wg załączonej listy 
obecności. 
Obrady prowadził Przewodniczący Komisji Arkadiusz Adamczyk, który po powitaniu 
wszystkich zebranych 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 inwestycji na krytej pływalni i otwartym basenie.
5. Wizytacja budowy centrum kulturalno-edukacyjnego.
6. Sprawy bieżące.

Członkowie Komisji zapoznali się:

- ze  sprawozdaniem  z  wysokości  średnich  wynagrodzeń  nauczycieli  na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych 
przez jednostkę samorządu terytorialnego,

- z wykazem planowanych remontów i inwestycji realizowanych przez MOSiR 
na lata 2013-2020,

Zwrócono  się  do  Dyrektora  MOSiR  Alojzego  Klasika  o  oszacowanie  kosztów 
finansowych poszczególnych zadań.

- z odpowiedzią na przekazane wnioski Komisji Rady Miejskiej dotyczące 
budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Palowicach, terminu 
przeprowadzenia termomodernizacji Przedszkola nr 1 oraz Przedszkola nr 3 
w Leszczynach jak również inwestycji krytej pływalni i na otwartym basenie  
w Czerwionce-Leszczynach,

Zostały przegłosowane jednogłośnie następujące wnioski:

Wniosek zgłoszony przez Przewodniczącego Komisji Arkadiusza Adamczyk, aby 
w prognozie budżetowej na lata 2014-2015 przeznaczyć środki na całość inwestycji 
budowy przedszkola w Bełku.

Wniosek zgłoszony przez radnego Bernarda Strzodę, aby w budżecie na rok 2014 
przeznaczyć  środki  na  wykonanie  dokumentacji  technicznej  budowy  sali 
gimnastycznej w Palowicach.

Wniosek zgłoszony przez  radnego Bogdana Knopik,  aby zwrócić się do Komisji 
rozliczającej  dotacje  dla  klubów  sportowych,  aby  systematycznie  przekazywać 
informację Komisji OKiS na temat drużyn zgłaszanych przez kluby we wnioskach  
o dotacje oraz ilości drużyn przedstawianych następnie w rozliczeniach częściowych 
i końcowych z realizacji dotacji.



Wniosek  zgłoszony  przez  radnego  Marka  Profaskę,  aby  zwiększyć  kontrolę 
merytoryczną nad działalnością klubów sportowych.

Wniosek  zgłoszony  przez  Przewodniczącego  Komisji  OKiS  Arkadiusza 
Adamczyk, aby na następną Komisję OKiS zaprosić przewodniczącego Komisji do 
spraw dotacji Pana Jana Grzegorzycę.

Członkowie  Komisji  OKiS  zapoznali  się  ze  stopniem  zaawansowania  prac  na 
budowie Centrum Kulturalno-Edukacyjnego w Czerwionce-Leszczynach.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokołowała:
Wiceprzewodnicząca Komisji OKiS
radna Stefania Szyp
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