
Protokół Nr 36/2014
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

w dniu 28 maja 2014 r.

Na posiedzeniu Komisji obecni byli Radni - członkowie Komisji oraz 
zaproszeni goście wg załączonej listy obecności. Obrady prowadził radny Arkadiusz 
Adamczyk  –  przewodniczący Komisji, który 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 34/2014 z posiedzenia Komisji w dniu 26 marca 2014 r. został przyjęty 
6 głosami "za" i 1 głosem "wstrzymującym" - głosowało 7 radnych.
Protokół Nr 35/2014 z posiedzenia Komisji w dniu 25 kwietnia 2014 r. został przyjęty 
6 głosami "za" i 1 głosem "wstrzymującym" - głosowało 7 radnych.

Ad. 3
Komisja omówiła następujące projekty uchwał w sprawie:
1. uchwalenia programu „Karta Gminy dla Dużej Rodziny”  - Dyrektor OPS Celina 

Cymorek wyjaśniła, że program będzie obejmował rodziny z minimum  trójką 
dzieci. Będzie opierał się na ulgach i rabatach d;la posiadaczy Karty. Mamy już 
pewien katalog firm, które do programu przystąpiły, ale jest on ruchomy i ciągle 
się zmienia. Ponadto raz w miesiącu przedsiębiorca może zgłosić chęć 
przystąpienia lub wystąpienia z programu. Aktualne  informacje będą 
umieszczane na stronie internetowej.  Dodała, że 16 czerwca ma wejść wżycie 
ogólnopolska Karta. Jednak jest ona inna, niezależna od gminnej i obejmuje tylko 
dobra kultury. Obie karty można łączyć. 
Przewodniczący Komisji Arkadiusz Adamczyk zapytał jakie zniżki będą 
obowiązywały na krytej pływalni i kąpielisku oraz jakie są dochody krytej pływalni 
po przeprowadzonym remoncie. 
Dyrektor MOSiR Alojzy Klasik powiedział, że w sprawie cen biletów to są 
wytyczne ministerialne. Z kolei jeżeli chodzi o dochody basenu to przygotuje 
odpowiedź na piśmie w zestawieniu a rokiem ubiegłym, 

2. przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Czerwionce-Leszczynach za rok 2013 - Dyrektor MOK Mariola Czajkowska 
przedstawiła krótkie sprawozdanie merytoryczne z działalności MOUK-u, 
poinformowała o dużych wydarzeniach  kulturalnych, kinie plenerowym, nowych 
formach zajęć i warsztatów, działalności UTW. Jeżeli chodzi o sprawozdanie 
finansowe to wyjaśniła, że MOK zakończył rok wynikiem finansowym ujemnym 
w wysokości około 15 tys zł. Roczny koszt działalności MOK to ponad 2,9 mln zł. 
Z-ca Burmistrza Andrzej Raudner dopowiedział, że CKE jest nową jednostką 
organizacyjną. Część pracowników jest nowa, a część ze starego składu. Jest to 
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zespół z ogromnym potencjałem i dużymi możliwościami, który jest wziąć na 
swoje barki organizacje każdej imprezy. 
Radny Artur Szwed wyraził prośbę aby kino plenerowe wykorzystać na projekcje 
dla dzieci. 
Przewodniczący Komisji Arkadiusz Adamczyk zapytał jakie było 
zainteresowanie kinem plenerowym oraz czy sprzęt daje możliwość tylko 
odtwarzania, czy można prowadzić emisje na żywo. 
Dyrektor MOK Mariola Czajkowska odpowiedziała, że na seansach kina 
plenerowego za każdym razem było około 200 osób. Jeżeli chodzi o sprzęt to jest 
to projektor multimedialny, który pozwala na odtwarzanie filmów z płyt. 
Z-ca Burmistrza Andrzej Raudner dopowiedział, że technicznie byłaby 
możliwość emisji na żywo ale jakość będzie kiepska. 
Przewodniczący RM Marek Profaska dodał, że w ramach UTW utworzyła się 
już nowa grupa malarstwa. 
Radna Jolanta Szejka powiedziała o nowym projekcie "Senior Enter", który 
polega na aktywacji osób starszych. 
Radny Bogdan Knopik zapytał jakie koszty generuje samo CKE bez MOK. 
Dyrektor MOK Mariola Czajkowska odpowiedziała, że około 374 tys zł. 
W tym 135 tys to media, reszta to utrzymanie CKE łącznie z doposażeniem. 
Radny Bogdan Knopik zapytał również kto finansuje wyjazdy na zawody 
zespołów działających przy MOK.
Dyrektor MOK Mariola Czajkowska odpowiedziała, że 2/3 kosztów pokrywa 
MOK, resztę zespół. 

3. opłat za świadczenia  w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny - Naczelnik Wydziału Edukacji Iwona 
Flajszok wyjaśniła, że jest to tylko dostosowanie prawa lokalnego do 
ogólnopolskiego, które obowiązuje już od września 2013 roku. 

4. zmiany uchwały Nr XXXV/376/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 
z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego 
wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: 
za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe 
warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 
i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość wypłacania nagród w  szkołach, 
dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny” - 
Naczelnik Wydziału Edukacji Iwona Flajszok wyjaśniła, że jest to propozycja 
rozszerzenia widełek poszczególnych dodatków. 
Radny Jan Piecha zapytał jakie są kryteria zwiększania tych dodatków. 
Naczelnik Wydziału Edukacji Iwona Flajszok powiedziała, że uchwała ta nie 
pociąga za sobą musu, jest to tylko możliwość. Wysokość dodatków 
koresponduje z takimi czynnikami jak wielkość przedszkola, jakość pracy. Dodatki 
są przydzielane indywidualnie. 
Radny Bogdan Knopik zapytał czy we wszystkich placówkach są dodatki 
funkcyjne. 
Naczelnik Wydziału Edukacji Iwona Flajszok odpowiedziała, że każdy dyrektor 
dostaje dodatek, natomiast nie wszędzie jest on maksymalny. 
Radny Bernard Strzoda jak to jest z oddziałami przedszkolnymi, które 
funkcjonują przy szkołach. 
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Naczelnik Wydziału Edukacji Iwona Flajszok odpowiedziała, taki oddział 
kwalifikuje dyrektora szkoły do wyższego dodatku, są one uwzględniane. 

5. oraz projekt uchwały do wprowadzenia na sesję Rady Miejskiej w sprawie 
wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem na rzecz 
dotychczasowego najemcy. 
Przewodniczący Komisji zapytał jaki mamy dochód z tego najmu. 
Dyrektor MOSiR Alojzy Klasik odpowiedział ze około 1600zł na miesiąc. 

Powyższe  projekty  uchwał  zostały  zaopiniowany  jednogłośnie  pozytywnie  - 
głosowało 7 radnych

Następnie Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło omówił zmiany w  uchwale budżetowej 
oraz WPF  w kontekście branżowej Komisji. 

Ad. 4
W sprawach bieżących:

Przewodniczący RM Marek Profaska zapytał  na jakim etapie jest kwestia boisk 
przyszkolnych.

Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło odpowiedział, że w tym roku chcemy zrealizować 
boisko w Czuchowie i  Palowicach,  jednak nie w taki  zakresie w jakim dyrektorzy 
szkół  to  przedstawili.  Po  przetargu  podejmiemy  decyzje  czy  zwiększać  środki 
w  budżecie  czy  nie.  W  przyszłości  będziemy  chcieli  realizować  pozostałe 
zaplanowane zadania. 

Burmistrz GiM Wiesław Janiszewski powiedział, że  każda możliwość pozyskania 
środków  zewnętrznych  na  celowe  zadania  powinna  być  brana  pod  uwagę. 
I w październiku ubiegłego roku  ministerstwo przedstawiło wstępny projekt ogłosiło 
projekt programu, wg którego można było liczyć na dofinansowanie rzędu 30 % do 
infrastruktury  sportowej.  Wiedząc  jaki  jest  stan  naszych  obiektów  sportowych, 
weszliśmy  w  to.   Okazało  się  jednak,  że  ministerstwo  tego  programu  nie 
wprowadziło,  zaś  dyrektorzy  mieli  możliwość  zrobienia  projektów  na  te  obiekty. 
Zlecone było to dyrektorom, w tych szkołach,  które wskazała komisja.  Dyrektorzy 
przygotowali projekty, w których boiska szkolne  stały się niemal stadionami, a kwota 
5 zadań opiewała na  ponad 4,7 mln zł. W związku z tym, że najgorsze boiska są 
w Czuchowie i Palowicach, uznaliśmy, że je zrobimy. Ogłosimy jeden przetarg na 
wykonanie tych dwóch zadań i zobaczymy jaki będzie efekt. Dobrze by było te dwa 
boiska wybudować.  Poza  tym racjonalnym by było  wybudowanie  jednego  boiska 
z pełnowymiarową bieżnią, po to, aby można tam było organizować szkole igrzyska 
w lekkoatletyce. Ponadto tłumaczył mieszkańcom, że zawsze można budowę takich 
wyspecjalizowanych boisk zetapizować. Wszystko w zależności od środków. 

Radny Bogdan Knopik zapytał jak wygląda nabór do przedszkoli. 

Z-ca Burmistrza Andrzej Raudner powiedział, że do przedszkoli zostało przyjętych 
1132  dzieci  do  52  oddziałów.  W  każdym  przedszkolu  musieliśmy  zarezerwować 
miejsca dla sześciolatków, które pójdą do szkoły,  a mogą wrócić do przedszkola. 
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Ponadto  20  dzieci  bada  się  w  Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej  i  dla  nich 
również  trzeba było  zarezerwować  miejsca  w przedszkolach.  do  przedszkoli  nie 
zostało  przyjętych  193  dzieci.  Rozważamy  otwarcie  nowych  oddziałów.  Należy 
dodać, że od siedmiu lat liczba dzieci przyjętych do przedszkoli stale się zwiększa.

Przewodniczący Adamczyk zauważył, że w parku z Leszczynach na placu zabaw 
zdarzają się przypadki picia alkoholu oraz palenia papierosów. Uważa, że ZDiSK lub 
Straż Miejska powinny coś z tym zrobić.

Radny Artur Szwed powiedział, że wg regulaminu ZDiSK odpowiada wyłącznie za 
urządzenia, nie za to co kto robi. Dodał, że społeczeństwo musi reagować na takie 
sytuacje i zgłaszać je na policję lub straż miejską.

Radny Artur Szwed wystosował wniosek, aby zwrócić się z prośbą do Burmistrza 
o oszacowanie kosztów remontu boiska przy G2 w Leszczynach i w miarę 
możliwości doprowadzić je do ponownej użyteczności sportowej. 
Wniosek został przyjęty jednogłośnie - głosowało radnych
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.

Protokołowała 
Sylwia Gruszkiewicz

Przewodniczący Komisji 
         Radny Arkadiusz Adamczyk
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