
Protokół Nr 39/2014
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

w dniu 24 września 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 6 Radnych.

Ad. 2 
Protokół Nr 38/2014 z posiedzenia Komisji w dniu 27 sierpnia 2014 r. został przyjęty 
jednogłośnie - głosowało 6 radnych.

Ad. 3
Komisja omówiła następujące projekt zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny w punktach dotyczących spraw branżowych Komisji. Projekt 
został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
Poza tym w materiałach na sesję nie było innych branżowych projektów uchwał.

Radny Arkadiusz Adamczyk zauważył, że w naszych bibliotekach brakuje nowości. 
Zadał pytanie czy nie mamy przypadkiem za dużo filii, które generują koszty i nie ma 
już środków na księgozbiór. 
Wystosował wniosek aby na następne posiedzenie Komisji zaprosić Panią Dyrektor 
Gabrielę  Cisek,  porozmawiać  z  nią  w  temacie  m.  in.  otrzymania  2500  książek, 
przyszłych zakupów księgozbioru.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

Radny Arkadiusz Adamczyk  zapytał czy jest jakaś koncepcja zagospodarowania 
pozostałej części hali sportowej w Czerwionce.

Dyrektor MOSiR Alojzy Klasik  odpowiedział, że nic na ten temat nie wie, planów 
nie zna. 

Radny Arkadiusz Adamczyk wystosował wniosek do Burmistrza, w związku z nową 
możliwością  dofinansowania  projektów  środkami  z  Unii  Europejskiej,  z  prośbą 
o podjęcie działań w celu wypracowania koncepcji  dotyczącej  zagospodarowania 
pozostałej części hali sportowej w Czerwionce.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
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Ad. 4
Radny  Arkadiusz  Adamczyk  zapytał  jak  wygląda  murawa  na  obiekcie  w 
Leszczynach  po imprezie  "Pożegnanie  Lata"  oraz  jak  wygląda budowa klatki  dla 
gości na obiekcie w Bełku.

Dyrektor MOSiR Alojzy Klasik  wyjaśnił,  że murawa nie jest  zniszczona,  jest  po 
prostu przydeptana.  Problem polegał  na tym, ze całą noc padało i  samochód ze 
sceną miał problemy z wyjazdem. trzeba było ściągnąć ciągnik, aby wyszarpał tira.  
I w związku z tym powstały w jednym miejscu koleiny i trawa została rozjeżdżona.  
Jednak  boisko  zostało  dopuszczone  do  meczu.  Obecnie  należy  tam  uzupełnić 
te koleiny. 
Dodał, że jeżeli chodzi o boisko w Bełku, to temat jest już rozwiązany, widownia dla 
gości jest oddzielona. Mecz podwyższonego ryzyka już się odbył i nie było żadnych 
incydentów. 

Radny Bogdan Knopik zapytał ilu ludzi skorzystało z wyremontowanego kąpieliska 
w Czerwionce. Jak wygląda teren, czy się zazielenił. Stwierdził,  ze warto by się temu 
przyjrzeć i jeszcze coś poprawić. 

Dyrektor MOSiR Alojzy Klasik odpowiedział, że są duże problemy z firmą, która ten 
obiekt remontowała. Nie uporządkowała ona terenu,  ponadto już zapadła się tam 
kostka  i  trzeba  było  reklamować.  Jeżeli  chodzi  o  teren  zielony  to  kamienie  są 
powybierane, jest zrobiona dosiewka, wiosna znowu trawę dosiejemy. Jest również 
zmodernizowany plac zabaw. 
Jeżeli chodzi o frekwencję, to w słoneczne dni było dużo osób, w weekendy nawet 
około tysiąca. Ale wszystko jest uzależnione od pogody. 

Komisja wystosowała wniosek aby przeznaczyć odpowiednie środki,  około 10 tys zł, 
na przygotowanie terenu kąpieliska do kolejnego sezonu. 
Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

Dyrektor  Alojzy  Klasik opowiedział  również  o  III  Nocnym  Biegu  Ulicznym. 
Powiedział, że było wielu uczestników - ponad 340 osób. Trasa została zmieniona w 
stosunku do zeszłorocznej w związku z rewitalizacja osiedla. Zawodników z naszej 
gminy było 71. Poziom sportowy biegu wyraźnie wzrósł. Udział w biegu brała m. in  
mistrzyni olimpijska. Zwycięzcy dostali nagrody w postaci bonów i byli zadowoleni.  
Organizacja takiego wydarzenia jest bardzo skomplikowana, a przygotowało je kilka 
osób. 

Radny  Arkadiusz  Adamczyk powiedział,  że  uczestnicy  rzeczywiście  podkreślali 
wysoki poziom sportowy, ale mieli drobne uwagi co do organizacji.  Podobno mało 
osób obsługiwało strefę bufetów, po zakończeniu były kolejki do wody oraz wg nich 
nagrody były standardowe tzn. gminne gadżety. 

Dyrektor MOSiR Alojzy Klasik odpowiedział, że kolejek do bufetów oraz wody nie 
było, były jedynie kolejki do izotoników. Jeżeli chodzi o nagrody to każdy zwycięzca 
oprócz gadżetów otrzymał bony okolicznościowe.
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Radny Mark Profaska podziękował  za zorganizowanie tego Biegu,  stwierdził,  że 
robi się pełen profesjonalizm. 

Radny Arkadiusz Adamczyk podkreślił,  że jest to bardzo dobra inicjatywa, która 
aktywizuje ludzi nie mających wcześniej nic wspólnego ze sportem. 

Radny Bogdan Knopik zapytał jak wyglądają inwestycje w Czuchowie i Palowicach.

Radna Stefania Szyp powiedziała, że regularnie rozmawia z naczelnikiem Wydziału 
IiR, jak na razie wszystko przebiega sprawnie. 
Ponadto  przekazała  wniosek  aby  w  następnych  latach  wybudować  na  boisku 
w Czuchowie bieżnię i skocznię. 

Radny Bernard Strzoda dodał, że wykonawca nie widzi zagrożenia terminu. Prac 
na tych boiskach prowadzone są równolegle. 

Komisja  zaproponowała  aby  na  następne  posiedzenie  zaprosić  naczelnika 
Wydziału IiR pana Grzegorza Kowalskiego. 

Przewodniczący  Komisji  Arkadiusz  Adamczyk poprosił  o  odpowiedzi  na 
wnioski podjęte na ostatnim posiedzeniu Komisji w sprawie wyjazdu na zielone 
szkoły, regulaminów przedszkoli oraz godzin samorządowych. 

Naczelnik Wydziału  Edukacji  Iwona Flajszok  powiedziała,  że  temat  zielonych 
szkół był poruszony na naradzie z dyrektorami. Dyrektorzy szkół przedstawili swoje 
wnioski  z  organizacji  takich  wyjazdów  oraz  uzasadnienia  dlaczego  szkoły  nie 
korzystają  z  tego.   Uzasadnienia  pani  Naczelnik  przedstawiła  radnym  w  postaci 
krótkiego zestawienia. Dodała także, że każdy dyrektor ma własne doświadczenie 
i trudno je kwestionować. 

Radny Bogdan Knopik podziękował za informacje, powiedział, że przyjmuje to do 
wiadomości i że ma nadzieję, że ci którzy się tego podejmują nie zniechęcą się i nie 
zrezygnują z tych wyjazdów. 
Podziękował  również  za  przedstawienie  dyrektorom  problemu  dotyczącego 
nieprzestrzegania regulaminów w przedszkolach. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Iwona Flajszok powiedziała, że dyrektorzy podeszli 
do tego tematu bardzo rzeczowo i problem jak najbardziej rozumieją.

W temacie godzin samorządowych i  kwoty wyrównań dla nauczycieli  powiedziała, 
iż na podstawie przeprowadzonych analiz (dane z 2012 r) wyszło, że w ramach tej  
kwoty można by zrealizować 7023 nadgodziny.  Wychodzi  to  28,5  nadgodziny na 
miesiąc, czyli po  3 nadgodziny dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze. 
Jeżeli chodzi o konsekwencje wprowadzenia nowelizacji ustawy, z wyliczeń na 
podstawie danych z 2012 roku wynika, że nasza gmina zyskałaby niewiele ponad 
8700 zł. 
Wniosek jest taki, że skoro te środki i tak będziemy wypłacali, to jeżeli damy godziny 
samorządowe to będziemy do przodu o te 7 tys godzin przeznaczonych dla dzieci. 

3



Zysk ten nie podlega dyskusji. Jest to na pewno warte uwagi, ale trzeba to już 
rozważać na poziomie konkretnej jednostki organizacyjnej. 

Przewodniczący  Komisji  Arkadiusz  Adamczyk wystosował  wniosek  żeby 
przeprowadzić odpowiednie wyliczenia, w oparciu o aktualne dane dotyczące 
wyrównań dla nauczycieli i sprawdzić, czy można by te środki przenieść na 
zorganizowanie godzin samorządowych. Jeżeli byłaby taka możliwość, to Komisja 
wnosi o to, aby od przyszłego roku szkolnego godziny samorządowe uruchomić, 
co podwyższyło by wartość oferty edukacyjnej dla dzieci.              
Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.

Protokołowała 
Sylwia Gruszkiewicz

Przewodniczący Komisji 
         Radny Arkadiusz Adamczyk
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