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Protokół Nr 26/2013 
 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
w dniu 8 maja 2013 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. Sprawozdanie z przeprowadzonego naboru do przedszkoli na rok szkolny 
2013/2014. 
5. Sprawy bieżące. 

 
Ad. 3 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Mariola Czajkowska omówiła projekt 
uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach za rok 2012. 
 
Radny Bernard Strzoda podziękował wszystkim pracownikom MOK-u za dobre 
zorganizowanie imprez w 2012 roku związanych z obchodami 50-lecia nadania praw 
miejskich Czerwionce-Leszczynom. 
 
Przewodniczący Komisji zapytał, czy w związku z przyszłym otwarciem hali 
widowiskowej MOK planuje zmianę obszaru swej działalności. W jaki sposób 
wykorzysta halę. Czy ZYGZAK będzie korzystał z nowych pomieszczeń. 
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Mariola Czajkowska wyjaśniła, że będzie to 
praca w bardzo dobrych warunkach. Hala widowiskowa będzie umożliwiała 
organizację imprez, które dotychczas nie mogły być organizowane  
w pomieszczeniach MOK-u. Stwierdziła, że ZYGZAK będzie na pewno korzystał  
z nowych pomieszczeń. 
 
Następnie Dyrektor Biblioteki Publicznej Gabriela Cisek omówiła projekt uchwały 
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej 
w Czerwionce-Leszczynach za rok 2012. 
 
Dyrektor MOSiR Alojzy Klasik zapytał czy istnieje jakiś schemat podziału 
finansowego pomiędzy poszczególne placówki. Osobiście korzysta z Biblioteki  
w Czerwionce, która posiada większy zasób książek. Stwierdził, że obsługa  
w bibliotekach zarówno w Leszczynach i w Czerwionce jest bardzo dobra. 
 
Dyrektor Biblioteki Publicznej Gabriela Cisek wyjaśniła, że w tych bibliotekach, 

gdzie jest najwięcej czytelników, tam ich zasób jest uzupełniany. 
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Przewodniczący Komisji stwierdził, że również korzysta z biblioteki w Czerwionce. 

Poinformował również, że wielokrotnie powtarzał, że jego zdaniem, na terenie gminy 
powinna istnieć jedna biblioteka doskonale wyposażona. 
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekty uchwał – głosowało 5 
Radnych. 
 
Inspektor Wydziału Edukacji Danuta Banach omówiła projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Żory dotyczącego pokrycia 
dotacji udzielanej na dzieci mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
uczęszczające do Punktu Przedszkolnego „Tęczowe” w Żorach przy a. Zjednoczonej 
Europy 20. 
 
Projekt ten również został zaopiniowany przez Komisję pozytywnie 5 głosami „za”. 
 
Ad. 4 
Inspektor Wydziału Edukacji Danuta Banach przedstawiła wyniki naboru dzieci do 
przedszkoli na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny. 
 

L.p. Nazwa 
placówki 

Ilość miejsc  
w przedszkolu 

Ilość wniosków Ilość dzieci 
przyjętych 

Ilość dzieci 
nieprzyjętych 

1. Przedszkole nr 1 115 190 111 46 

2 Przedszkole nr 3 100 185 97 54 

3 Przedszkole nr 6 150 233 149 44 

4 Przedszkole nr 7 100 145 99 46 

5 Przedszkole nr 8 125 133 124 9 

6 Przedszkole nr 
10 

165 268 165 69 

7 Przedszkole nr 
11 

145 238 143 87 

8 Przedszkole  
w Bełku 

75 116 74 38 

9 Przedszkole  
w Książenicach 

50 48 48 0 

10 Przedszkole  
w Palowicach 

50 60 49 11 

11 Przedszkole  
w Przegędzy 

25 25 25 0 

12 Przedszkole  
w Stanowicach 

25 27 24 3 

13 Przedszkole  
w 

Szczejkowicach 

50 60 49 11 
 

Wyjaśniła, że w niektórych przedszkolach pozostające wolne miejsca, są to miejsca 
dla dzieci będących w obwodzie danego przedszkola a które jeszcze nie zostało tam 
zapisane. Dopiero w sierpniu będzie dalsza weryfikacja w tych przedszkolach. 
 

Przewodniczący Komisji zapytał czy w związku z bardzo dużą liczbą dzieci 
nieprzyjętych do przedszkoli będą prowadzone dodatkowe działania. 
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Z-ca Burmistrza Andrzej Raudner poinformował, że władze gminy będą się starały 

złagodzić problem. W Leszczynach i w Czerwionce jest planowane otwarcie 
dodatkowych oddziałów, ale jeszcze nie wiadomo, w których przedszkolach. 
Stwierdził, że problem jest podobny do zeszłego roku. Mimo utrzymania otwartych 
oddziałów w zeszłym roku, problem nadal pozostał. Wyjaśnił, że minimalna ilość 
rodziców jest zdecydowana wysłać dzieci 6 - letnie do szkół. 
 
Ad.5 
Przewodniczący Komisji wyjaśnił, że wszyscy członkowie Komisji otrzymali 

odpowiedź na wniosek z poprzedniej Komisji w sprawie obowiązujących kryteriów 
oceny wniosków o dotacje oraz protokoły, jak poszczególne kryteria były punktowane 
przez Komisję Dotacyjną w 2013 roku z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy  
i miasta oraz zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy na 
2013 rok Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 
Poprosił radnych, aby zapoznali się z w/w dokumentem i aby zaprosić na następną 
Komisję pana Jana Grzegorzycę, z którym zostanie omówiony temat. 
 
Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił nową propozycję planowanych 

remontów i inwestycji realizowanych przez MOSiR na lata 2013-2020 na obiektach 
sportowych, na podstawie planu przedstawionego na poprzednich Komisjach przez 
Dyrektora Alojzego Klasika. Do w/w harmonogramu prac dodano jedno nowe 
zadanie, tj. doświetlenie boiska w Dębieńsku i pełne zagospodarowanie pozostałego 
terenu. (załącznik do protokołu) 
 

Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany harmonogram prac na obiektach 
sportowych – głosowało 5 Radnych.   
 

Radny Bogdan Knopik zapytał, jaka jest sytuacja z Klubem Sportowym PIAST 

Leszczyny. Poprosił również, aby przy pojawiających się w przyszłości projektach 
unijnych dotyczących budowy obiektów sportowych, skorzystać z tych programów, 
szczególnie w stosunku do obiektów przyszkolnych. 
 

Dyrektor MOSiR Alojzy Klasik wyjaśnił, że zapewniono młodzieży dalszy rozwój 
sportowy. Część młodzieży przeszła do MKS MOSiR a najmłodsze dzieci grają  
w piłkę nożną w szkółce piłkarskiej pod opieką MOSiR-u. 
 
Następnie Komisja jednogłośnie podjęła wniosek o przygotowaniu 
harmonogramu inwestycji i remontów sportowych obiektów przyszkolnych  
w oparciu o środki unijne – głosowało 5 Radnych. 
 
Następnie wyznaczono podkomisję do stworzenia harmonogramu w składzie: 
Radna Stefania Szyp – Przewodnicząca, 
Radny Bogdan Knopik – członek, 
Radny Bernard Strzoda – członek. 
 
Komisja zadecydowała, że objazd obiektów przyszkolnych według harmonogramu 
odbędzie się w czerwcu br.  
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Ad. 2  
Protokół Nr 25/2013 z posiedzenia Komisji w dniu 20 marca 2013 r. został przyjęty 
„jednogłośnie” – głosowało 5 Radnych. 
 
Na tym posiedzenie zakończono.  
Protokołowała: 
Bożena Zawalska 

 Przewodniczący Komisji 

        radny Arkadiusz Adamczyk 
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PLANOWANE REMONTY I INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ MOSiR NA 
LATA 2013-2020 

 

L.p. Rodzaj zadania Planowana data 
realizacji 

  Obiekty sportowe 

1. Remont zaplecza na boisku piłkarskim w 
Palowicach 

2013-2015 (100 000,00) 

2. Budowa studni głębinowych na terenie 
obiektów MOSiR 

2013-2020 (300 000,00) 

3. Budowa ogrodzenia zewnętrznego na obiekcie 
sportowo-rekreacyjnym w Bełku 

2014 (60 000,00) 

4. Remont dachu budynku klubowego w Bełku) 2014 (25 000,00) 

5. Modernizacja płyty boiska w Palowicach 2014 (600 000,00) 

6. Budowa panelowego zaplecza sportowo-
socjalnego na obiekcie w Leszczynach ul. 
Brzozowa (10 kontenerów) 

2015 (350 000,00) 

7. Remont boiska treningowego w Czerwionce 2015 (500 000,00) 

8. Remont trybun – stadion w Czerwionce 2015 (200 000,00) 

9. Zakup zaplecza sanitarnego – stadion 
Czerwionka 

2015 (30 000,00) 

10. Remont płyty boiska w Szczejkowicach 2016 ( 600 000,00) 

11. Wykonanie oświetlenia na boisku w Dębieńsku 
i pełne zagospodarowanie pozostałego terenu. 

2016 (500 000,00) 

12. Remont nawierzchni boiska w Czerwionce 2017 (300 000,00) 

13. Remont ogrodzenia zewnętrznego i płyty 
głównej – obiekt sportowo-rekreacyjny w 
Czuchowie 

2017 (650 000,00) 

14. Budowa trybuny – obiekt sportowo-rekreacyjny 
w Czuchowie 

2017 (40 000,00) 

15. Wykonanie posadzek, izolacja ścian budynku – 
obiekt sportowo-rekreacyjny w Stanowicach 

2017 (30 000,00) 

16. Remont płyty boiska w Bełku 2018 (600 000,00) 

17. Budowa obiektu rekreacyjno-sportowego w 
Książnicach – system boisk do koszykówki, 
siatkówki, kort tenisowy 

2019 ( 500 000,00) 
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Czerwionka-Leszczyny, dnia 10.05.2013 r. 

 

BR.0012.4.05.2013 

 

 

Pan Alojzy Klasik 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu  

i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach 

 

 

 

Biuro Rady w załączeniu przesyła zaproponowany w dniu 8 maja br.  przez 

Komisję Oświaty, Kultury i Sportu harmonogram planowanych remontów i inwestycji 

realizowanych przez MOSiR na lata 2013-2020. 


