
 Protokół Nr 33/2014
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

w dniu 26 lutego 2014 r.

Na posiedzeniu Komisji obecni byli Radni - członkowie Komisji oraz zaproszeni 
goście wg załączonej listy obecności. Obrady prowadziła radna Stefania Szyp – 
wiceprzewodnicząca Komisji, która powitała wszystkich zebranych i  przedstawiła 
następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
4. Sprawy bieżące.

Porządek obrad został przyjęty „jednogłośnie” - głosowało 4 Radnych.

Ad. 2 
Protokół Nr 31/2013 z posiedzenia Komisji w dniu 11 grudnia 2013 r. został przyjęty 
„jednogłośnie” – głosowało 4  Radnych.
Protokół Nr 32/2014 ze wspólnego posiedzenia wszystkich Komisji w dniu 
29 stycznia 2014 r. został przyjęty „jednogłośnie” – głosowało 4  Radnych.

Ad. 3
W materiałach na sesję nie było  projektów uchwał związanych z działalnością 
Komisji. 

Członkowie Komisji zapoznali się ze sprawozdaniem z wysokości średnich 
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, 
w szkołach prowadzonych przez  jednostkę samorządu terytorialnego, opracowanym 
zgodnie z przepisem art. 30a Karty Nauczyciela. 

Ad. 4
W sprawach bieżących Wiceprzewodnicząca Komisji Stefania Szyp 
poinformowała, że w przedszkolach naszej gminy została przeprowadzona ewaluacja 
w różnych zakresach przez Kuratorium w Rybniku. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Iwona Flajszok powiedziała, że w większości 
przedszkoli na terenie naszej gminy zostały przeprowadzone kontrole planowe 
i ewaluacje. Każda ewaluacja kończy się podsumowaniem, podsumowanie jest 
określone literą - im  ta litera jest bardziej z początku alfabetu, tym ocena pracy 
danego przedszkola jest wyższa. Przedszkole Nr 10 otrzymało tą najwyższą ocenę, 
czyli literę A. 

Wiceprzewodnicząca Komisji Stefania Szyp powiedziała, że brała udział 
w spotkaniu z przedstawicielami Kuratorium w Przedszkolu Nr 7 w Czuchowie oraz 
w Przedszkolu Nr 10 w Czerwionce. Dodała, że raporty na temat przeprowadzonych 
kontroli można zobaczyć na stronie Kuratorium. 
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Poinformowała, że:
• 10 grudnia 2013 r w Ministerstwie Edukacji w Warszawie odbyła się 

uroczystość wręczenia Krajowych Certyfikatów Szkoły Promującej Zdrowie. 
Wśród laureatów  znalazła się Szkoła Podstawowa w Stanowicach. Szkoła ta 
jest w gronie najlepszych 13 szkół z całego kraju. 

• uczniowie SP w Książenicach nakręcili teledysk stanowiący reklamę szkoły, 
pełniący funkcję promocyjną i integracyjną. Włączyli  się  do tego również 
rodzice oraz nauczyciele.  Teledysk został zgłoszony do konkursu Ministra 
Edukacji Narodowej pt. "Mam sześć lat".

• w grudniu odbył się Wojewódzki Konkurs Piosenki Śląskiej "Karolinka", 
którego organizatorem było ognisko pracy pozaszkolnej "Przygoda" 
w Rybniku. Koncert galowy odbył się DK w Chwałowicach. Wśród laureatów 
byli również uczniowie z naszej gminy.  Artykuł na ten temat można 
przeczytać w Kurierze. 

• Poinformowała, że w CKE odbędzie się Regionalny Przegląd Pieśni "Śląskie 
Śpiewanie".

Dyrektor MOK Mariola Czajkowska powiedział, że Przegląd  odbędzie się 
27 marca br. W tym roku zmienia się jego konwencja. Organizatorem będzie MOK, 
a patronat obejmie Zespól Pieśni i Tańca "Śląsk". Klasyfikacja do koncertu galowego 
odbędzie się już u nas i będzie robił to juror z Zespołu Pieśni i Tańca. 

Wiceprzewodnicząca Komisji Stefania Szyp poinformowała również, 
• że została poszerzona działalność UTW. Na dzień dzisiejszy mamy 200 

członków. Obecnie rozpoczął się  II semestr. Doszedł język włoski, 
zwiększono ilość lektoratów, doszły zajęcia aquaaerobiku, a w planach 
są zajęcia nauki malarstwa i rysunku, 

• że dzięki Wydziałowi Gospodarowania Odpadami do wszystkich przedszkoli 
zawitali aktorzy Studia Małych Form Teatralnych "Sztuka", ze spektaklem 
o tematyce ekologicznej. Jednym z celów spektaklu jest wykształcenie 
w najmłodszych widzach umiejętności sortowania odpadów.  Jest to sukces 
w zakresie edukacji i ekologii. 

Radny Bernard Strzoda zapytał czy program ekologiczny  objął również oddziały 
przedszkolne. 

Naczelnik  Wydziału Edukacji  Iwona Flajszok  odpowiedziała, że tak. Wynika to 
z podstawy programowej, w której są ujęte działania proekologiczne. 

Wiceprzewodnicząca Komisji Stefania Szyp poprosiła Dyrektora  MOSiR 
o informacje na temat otwarcia krytej pływalni i przyznania stypendiów sportowych. 

Dyrektor MOSiR Alojzy Klasik powiedział, że 
• pływalnię, po remoncie,  otwarto 2 tygodnie temu. Jest tam zainstalowana 

nowa wanna, sauna, jest nowa niecka basenowa. Basen funkcjonuje w miarę 
poprawnie, a małe mankamenty staramy się usunąć wspólnymi siłami. 
Powiedział, że te dwa tygodnie są wielkim zaskoczeniem, bo takiej frekwencji 
nie było nigdy. W  ciągu weekendu dochody były na poziomie jednego 
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miesiąca przed remontem. Opinie na temat basenu są dobre. Remont 
spowodował podniesienie temperatury powietrza i wody. Dodatkowym plusem 
jest rozdzielenie dużej niecki od małej, dlatego w małej niecce  można 
podnieść temperaturę wody nawet do  34 stopni. 

• W temacie kąpieliska, to niecka jest dobrze zrobiona, została odgrodzona od 
plaży basenowej, trzeba do niej  wejść przez prysznice czy nogomyjki. 
Kolejnym zadaniem do realizacji jest budowa brodzika, gdyż stary nie został 
ujęty w planach remontu. Żeby wszystko oddać w jednym terminie, remont 
musiałby ruszyć od połowy marca. Wykonawca zostawił po sobie bałagan, 
plaża jest bardzo rozjeżdżona, ale będziemy starali się to zrobić. 

• Stypendia sportowe przydziela Burmistrz GiM,  za wybitne osiągnięcia 
sportowe, na podstawie złożonych wniosków,. Kryteria są bardzo 
wymagające. Dotyczą one i zawodników i trenerów. W przyznaniu stypendiów 
Burmistrz posiłkuje się opinią MOSiR. Regulamin jest bardzo szczegółowy, ale 
życie go weryfikuje i trzeba będzie dodać nowe kryteria. 

Wiceprzewodnicząca Komisji Stefania Szyp poinformowała, że 16 stycznia odbyła 
się uroczystość  uhonorowania młodych sportowców z GiM Czerwionka-Leszczyny 
i na podstawie ściśle określonych kryteriów Burmistrz przyznał trzy stypendia oraz 
pięć nagród za wybitne osiągnięcia w sporcie. 

Radny Bernard Strzoda zapytał jaki był zakres remontu jeżeli chodzi o saunę.  

Dyrektor  MOSiR Alojzy  Klasik odpowiedział, że sauna jest całkowicie nowa, 
wcześniej jej nie było. Jest przeznaczona dla 4 osób.  Była sugerowana na 6 osób, 
tak jak wanna, jednak i  sauna i  wanna są  mniejsze. Wszystkie  uzgodnienia były 
poczynione  przez  Wydział  Inwestycji  i  Remontów,  MOSiR  był  jedynie  głosem 
doradczym. 

Radny Artur Szwed zapytał jaki będzie koszt brodzika na kąpielisku.

Dyrektor MOSiR Alojzy  Klasik odpowiedział, że prawdopodobnie w piątek będzie 
projekt i kosztorys. Najprawdopodobniej zejdziemy poniżej progu zamówień 
publicznych. Z tym, że w projekcie brodzik ma być mniejszy, w kształcie wieloboku 
foremnego, głębokości 50 cm, na równi z wejściem, tak, że dziecko nie będzie 
musiało przekraczać czy schodzić po schodkach. Będzie nowa instalacja, będzie 
wyłożony folią, będzie mała zjeżdżalnia.  

Radny Artur Szwed  zapytał co z dewastacją terenu na kąpielisku  przez 
wykonawcę.

Dyrektor  MOSiR Alojzy  Klasik odpowiedział, że wykonawca po prostu nie 
posprzątał do końca po sobie. Będzie spotkanie z wykonawcą i temat ten będzie 
poruszony. 

Radny Grzegorz Wolny zapytał czy są już wdrożone zajęcia dla kilkumiesięcznych 
maluchów na krytej pływalni.
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Dyrektor MOSiR Alojzy Klasik odpowiedział, że wszystko jest gotowe, jest to tylko 
kwestia chętnych, a informacja na ten temat ukaże się na stronie. Wszystko zależy 
od zapotrzebowania. 

Radny Artur Szwed zapytał  jak  wygląda  sprawa  z  nowym  klubem  KP  Piast 
Leszczyny, gdyż teraz na obiekcie funkcjonują dwa kluby. Ponadto budynek gdzie 
mieszczą się szatne jest w tragicznym stanie. 

Dyrektor  MOSiR Alojzy  Klasik  odpowiedział,  że  obiekt  jest  własnością  gminy, 
w  trwałym  zarządzie  MOSiR.  I  MOSiR  musi  go  utrzymywać  na  jakimś  poziomie 
użytkowania.  Powiedział,  że  będą  się  starali  w  jakiś  sposób  budynek  na  boisku 
wyremontować. Klub także powinien się w to zaangażować. 

Radny Bernard Strzoda powiedział,  że w takim przypadku może również pomóc 
Rada Dzielnicy, tak jak to było w Palowicach. Poza tym funkcja stowarzyszenia jest 
taka, żeby członkowie sami z siebie coś dali. 
Zapytał  także  jaką  częścią  parku  w  Palowicach  administruje  MOSiR,  ponieważ 
chciałby tam zainstalować urządzenia ruchowe, a sprawy administrowania parkiem 
są nieuregulowane. 

Dyrektor MOSiR Alojzy Klasik odpowiedział, że  musi spojrzeć na mapkę. 

Wiceprzewodnicząca Komisji  Stefania Szyp zapytała w imieniu radnego Marka 
Profaski co wiemy na temat budowy przyszkolnych boisk sportowych.

Dyrektor MOSiR Alojzy Klasik  odpowiedział,  że Ministerstwo Sportu nie ogłosiło 
tego konkursu, więc środków zewnętrznych nie będzie. 

Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.

Protokołowała 
Sylwia Gruszkiewicz

Wiceprzewodnicząca Komisji 
   Oświaty, Kultury i Sportu
      Radna Stefania Szyp
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