
Protokół Nr 34/2014
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

w dniu 26 marca 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 7 Radnych.

Ad. 2 
Protokół Nr 33/2014 z posiedzenia Komisji w dniu 26 lutego 2014 r. został przyjęty 
„jednogłośnie” – głosowało 7  Radnych.

Ad. 3
Komisja omówiła następujące projekty uchwał:
1. zmiany Uchwały Nr XXIX/378/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 

z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie  podziału środków na doskonalenie 
zawodowe nauczycieli placówek oświatowych, dla których organem 
prowadzącym  jest Gmina       i Miasto Czerwionka-Leszczyny,

Naczelnik Wydziału Edukacji Iwona Flajszok powiedziała, że taką uchwałę trzeba 
podejmować  corocznie. Uchwala się maksymalną kwotę dofinansowania oraz 
specjalności, jakie są zdiagnozowane. Kwota dofinansowania nie zmieniła się od 
dwóch lat. Grupa nauczycieli doskonalących się zewnętrznie jest coraz mniej liczna, 
ponieważ nauczyciele są już coraz lepiej wykształceni. Kwota dofinansowania 
wynosi 900 zł. 
2. ustalenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym, będących 
w posiadaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czerwionce-
Leszczynach,

Dyrektor MOSiR Alojzy Klasik powiedział, że taka uchwała musi być przyjęta, 
ponieważ pomiędzy jednostkami (szkołami a MOSiR) nie mogą być zawierane 
umowy, i nie mogą się one obciążać kosztami. Dlatego żeby szkoły mogły korzystać 
z basenu, zamiast umowy, ustala się harmonogram korzystania krytej pływalni.
3. przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej 

w Czerwionce-Leszczynach za rok 2013,
Dyrektor Biblioteki Publicznej Gabriela Cisek powiedziała, 
że sprawozdanie  składa  się  z  części  merytorycznej  i  finansowej.  W  ramach 
sprawozdania merytorycznego są opisane wydarzenia kulturalne, promocyjne 
i warsztaty edukacyjne, jakie odbywały  się  w Bibliotece. Odbywały  się  również 
imprezy dla dzieci szkolnych i przedszkolaków. W sprawozdaniu jest wykazane 
zróżnicowanie czytelników pod względem wieku.  W ramach sprawozdania 
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finansowego poinformowała, że Biblioteka otrzymała darowiznę od Karbonii, 
Biblioteki Narodowej. Dochody Biblioteki to około 985 tys zł z czego 54 tys to środki 
zewnętrzne. Biblioteka zakończyła rok wynikiem finansowym dodatnim w wysokości 
około 1158 zł. 

Ad. 4
W sprawach bieżących:
Wiceprzewodnicząca Stefania Szyp poinformowała, że trwa rekrutacja do 
przedszkoli. Do 16 kwietnia muszą być sporządzone listy dzieci przyjętych. Później 
zostaną podjęte decyzje, gdzie będą otwarte oddziały dodatkowe.

Naczelnik Wydziału Edukacji Iwona Flajszok powiedziała, że to będzie wiadomo 
dopiero po rekrutacji. W tym roku pierwszy raz idą do szkoły sześciolatki urodzone 
do lipca. Stwarza to całkiem nową sytuację. A od 2015 roku obowiązek przedszkolny 
będą miały dzieci czteroletnie. 

Radny  Bogdan  Knopik zapytał  jak  wygląda  przygotowanie  szkół  na  przyjecie 
sześciolatków. 

Naczelnik Wydziału  Edukacji  Iwona  Flajszok  powiedziała,  że  szkoły  były 
przygotowywane już w latach ubiegłych. Jeżeli będzie to możliwe, to będą tworzone 
klasy na bazie sześciolatków. Nie będą one liczniejsze niż 25 uczniów. Oddziałów 
klas  pierwszych  będzie  więcej.  Z  informacji  przekazanych  przez  dyrekcję  szkół 
wynika,  że  nie  ma  przeszkód  technicznych  aby  te  dzieci  przyjąć.  Szkoły  są 
kontrolowane  np.  pod  względem  zapewnienia  opieki  dzieciom  sześcioletnim 
w świetlicach. Bardzo dobrze są przygotowane szkoły sołeckie. 

Radny Bogdan Knopik zapytał czy będą odrębne klasy dla  dzieci sześcioletnich 
jeżeli będzie ich mało.

Naczelnik Wydziału Edukacji  Iwona Flajszok  odpowiedziała,  że nie ma takiego 
obowiązku.  Są jedynie zalecenia,  żeby różnica wiekowa między dziećmi  była  jak 
najmniejsza. A zdarza się, że niejednokrotnie dziecko sześcioletnie lepiej sobie radzi 
w szkole,  niż  siedmiolatek.  Problem może  być   z  dziećmi  urodzonymi  w  drugiej 
połowie roku, jeżeli rodzice zdecydują  się posłać je do szkoły. Może zdarzyć się tak, 
że zmienią oni decyzję w trakcie roku i odeślą dziecko z powrotem do przedszkola. 
I wtedy takiemu dziecku należy zapewnić miejsce. 

Przewodniczący  RM  Marek  Profaska zapytał  w  związku  z  obowiązkiem 
przedszkolnym dla czterolatków, czy ta grupa czterolatków jest znacząca.

Naczelnik Wydziału  Edukacji  Iwona Flajszok  odpowiedziała,  że  musi  się  temu 
przyjrzeć i zrobić rozeznanie. Jest różnie w różnych miejscach w naszej gminie. 

Wiceprzewodnicząca Stefania Szyp poinformowała, że w ZS Nr 1 w Leszczynach 
jest prowadzony nabór uczniów do integracyjnej pierwszej klasy gimnazjum.
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Naczelnik Wydziału  Edukacji  Iwona  Flajszok wyjaśniła,  że  po  konsultacji 
z  Burmistrzem,  dyrektor  G1  podał  do  wiadomości,  że  będzie  utworzona  klasa 
integracyjna,  do  której  są  szczególne  warunki  naboru.  Wszystko  zależy  od 
zainteresowania mieszkańców. Na razie jest zgłoszone jedno dziecko, jednak żeby 
taka  klasa  mogła  powstać  musiałoby  zgłosić  się  jeszcze  dwoje  dzieci.  Klasa 
gimnazjum byłaby kontynuacją klasy integracyjnej w SP w Przegędzy. Wiąże się to 
również z wyższą subwencją. 

Wiceprzewodnicząca Stefania Szyp poinformowała, że w SP Książenicach odbyła 
się   uroczystość   pod  nazwą  "Promocja  zdrowia",   podczas  której  wręczono 
kryształowe i złote  serduszka sponsorom, darczyńcom i przyjaciołom szkoły. 
Poprosiła dyrektora MOSiR o przedstawienie informacji na temat remontu kąpieliska 
i brodzika. 

Dyrektor  MOSiR  Alojzy  Klasik powiedział,  że  został  zakończony  remont  dużej 
niecki basenowej i jest gotowa do otwarcia. Od wczoraj zaczął się remont brodzika. 
Będzie miał on średnicę 10 m, instalację uzdatniania wody, będzie wyłożony folią. 
Prace trwają i może zakończą się w czerwcu.

Radny Artur Szwed zapytał czy dyrektorzy przedszkoli współpracują ze sobą przy 
naborze.

Naczelnik Wydziału Edukacji Iwona Flajszok odpowiedziała, że tak, nie ma z tym 
problemu. W tym roku procedura rekrutacji nie wynika z regulaminu a z ustawy.

Radny Artur Szwed  zapytał,  co w sytuacji  gdy rodzice zapisują do szkoły dzieci 
sześcioletnie  nie  mające  obowiązku  szkolnego  i  później  mogą  zrezygnować  ze 
szkoły, jak rozmawiać z tymi rodzicami.

Naczelnik Wydziału Edukacji  Iwona Flajszok  powiedziała,  że dyrektorzy muszą 
uświadomić  rodzicom  konsekwencje  takiej  decyzji.  Pytanie  na  ile  będzie  to 
skuteczne. Poza tym może okazać się, że dziecko rzeczywiście sobie nie radzi. Jest 
też druga strona, niektórzy rodzice starają się o odroczenie obowiązku szkolnego.

Radny Artur Szwed  zapytał  co z KP Piast,  czy wzięli  się do roboty.  Powiedział, 
że Rada Dzielnicy Przychyliła się do ich wniosku o zakup strojów.

Dyrektor MOSiR Alojzy Klasik  odpowiedział, że jest tam grupa zaangażowanych 
dwóch, trzech osób. Te osoby chcą przywrócić świetność tego obiektu. Trwają prace 
porządkowe. MOSiR wspiera ich w ramach własnych środków. Na razie oficjalnie nie 
wiadomo  czy  będą  brali  udział  w  rozgrywkach.  Nieoficjalnie  wie,  że  mają  być 
seniorzy  grający  w  klasie  C,  grupa  kobieca,  a  także  grupa  młodzieżowa,  którą 
przejęli  od  MOSiR.  Korzystają  z  obiektu,  treningi  trwają.  Współpraca  układa  się 
dobrze.

Przewodniczący RM Marek Profaska zapytał na ile remont pływalni przełożył się na 
frekwencję oraz poruszył problem szafek i instalacji chlorowania wody. Zapytał czy 
zakres remontu obejmował te rzeczy.
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Dyrektor MOSiR Alojzy Klasik  odpowiedział, że w pierwszych dwóch tygodniach 
było zaskakująco dużo osób. Ludzie musieli czekać w kolejce na wejście na basen. 
Stopniowo trochę to ustało, ale i tak jest ich dużo więcej niż przed remontem. Wpływy 
są wysokie. Jeżeli chodzi o wyposażenie, to szafki nie były ujęte w planie remontu, 
ale  z  własnych  środków  staramy  się  je  wymienić.  Do  wymiany  zostały  jeszcze 
w przebieralni  u kobiet.  Należy dodać, że na basenie funkcjonuje depozyt.  Jeżeli  
chodzi  o  uzdatnienie  wody,  to  ciągle  się  tego  uczymy.  Stacje  uzdatniania  wody 
zostały podzielone na dwie części, osobno duża niecka, osobno brodzik i  wanna. 
Duża działa ok, z małą przez pierwszy miesiąc było sporo problemów technicznych. 
Od pewnego czasu wszystko się wyregulowało, ale i tak dmuchamy na zimne. Poza 
tym trzeba w tym roku zabezpieczyć sufit  i  pokryć  dach.  Trzeba by postarać się 
o zwrot VAT i wtedy wyremontować dach. 

Wiceprzewodnicząca Stefania Szyp poinformowała, że w Przedszkolu Nr 10 po raz 
drugi odbyła się akcja "Nasiona dla Afryki". Udało się przesłać 529 paczek nasion do 
wioski  w Zambii,  gdzie powstanie ogród. Akcja ta wiązała się z cyklem zajęć na 
temat trudnej sytuacji dzieci w Afryce.

Zastępca  Burmistrza  Andrzej  Raduner  powiedział,  że  P10  to  niejedyne 
przedszkole,  które  bierze  udział  w  takich   akcjach  i  prosi  aby  żeby  nagłaśniać 
również pozostałe placówki. 

Wiceprzewodnicząca  Stefania  Szyp   zachęcała  do  oglądania  w  CKE  wystawy 
"Śladem  Wspomnień",  która  jest  uwieńczeniem  konkursu  fotograficznego, 
wystawione są tam zdjęcia dawne i obecne. 

Przewodniczący RM Marek Profaska zapytał jaki jest udział książek technicznych, 
naukowych w księgozbiorze Biblioteki, i jaki jest udział wypożyczających je.

Dyrektor  Biblioteki  Publicznej  Gabriela Cisek odpowiedziała,  że  to  około  1/3 
zbioru.  Powiedziała,  że  książki  te  są  bardzo  drogie  i  najpierw  zaspokajane  są 
potrzeby młodzieży szkolnej i gimnazjalnej, później studentów.

Wiceprzewodnicząca Stefania Szyp  poinformowała, że jutro w CKE odbędzie się 
"Śląskie  Śpiewanie".  Wyniki  konkursu  poda  na  następnej  Komisji.  Zgłosiło  się 
45 zespołów w różnych kategoriach, widać, że zainteresowanie jest duże. 
 
Obecni  wyrazili  swoje niezadowolenie z  faktu,  że imprezy takie  nie  odbywają się 
w weekendy, a w tygodniu, przez co możliwość  udziału w nich jest  ograniczona.

Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.

Protokołowała 
Sylwia Gruszkiewicz

Wiceprzewodnicząca Komisji 
         Radna Stefania Szyp
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