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Protokół Nr 40/2014 
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

w dniu 5 listopada 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 39/2014 z posiedzenia Komisji w dniu 24 września 2014 r. został przyjęty                  
jednogłośnie - głosowało 7 radnych. 
 
Ad. 3 
Komisja omówiła dwa projekty uchwał, które omówiła pani Naczelnik Wydziału 
Edukacji Iwona Flajszok, w sprawie: 
1) wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowemu 

najemcy (SP Stanowice), 
2) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik dotyczącego 

pokrycia kwoty dotacji udzielanej na dzieci mieszkańców Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny uczęszczające do Niepublicznego Anglojęzycznego 
Przedszkola Montessori „Bajtuś 3” w Rybniku, Przedszkola Niepublicznego 
„Radosna Chatka” w Rybniku oraz Niepublicznego Punktu Przedszkolnego 
„Kinder Klub” w Rybniku, 

Uchwały te zostały zaopiniowane jednogłośnie pozytywnie.  
 
Komisja otrzymała również raport o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy                         
i miasta Czerwionka-Leszczyny za rok szkolny 2013/2104.  
 
Ad. 4 
W sprawach bieżących.  
Radny Arkadiusz Adamczyk przedstawił informację Naczelnika Wydziału IiR                      
w sprawie budowy dwóch boisk przyszkolnych w Czuchowie i Palowicach. 
 
Dyrektor Biblioteki Publicznej Gabriela Cisek opowiedziała o uzyskanej 
darowiźnie w formie ponad 2 tysięcy książek. Powiedziała, że książki pochodzą                     
z akcji Silesia Center Podziel się książką. Akcja miała bardzo duży odzew, dostaliśmy 
bardzo piękne książki, w tym również książki dla dzieci, które pierwotnie miały trafić 
tylko do szpitali.  
900 egzemplarzy zostanie w centrali, a 1100 sztuk dostaną placówki. Książki są już 
systematycznie oddawane do użytku. 
Jeżeli chodzi o nasze zakupy, to dotacja gminna wynosi 12 tys. zł, dotacja ministra 
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jest proporcjonalnie większa i wynosi 24 tys. zł. Z dotacji ministra obligatoryjnie 
musimy przeznaczyć 1/3 kwoty na książki dla dzieci. Jak widać, im więcej środków 
naszych, tym dotacja ministerialna jest wyższa. Będziemy zakupywać nowości, 
mamy duże zapotrzebowanie na literaturę dla dorosłych.  
 
Radny Marek Profaska stwierdził, że dobrze, że czytelnictwo się rozwija, jednak 
książki są bardzo drogie.  
 
Radny Arkadiusz Adamczyk zapytał czy dużo dzieci korzysta z biblioteki. 
 
Dyrektor Biblioteki odpowiedziała, że dzieci korzysta duża, lika robi się w przedziale 
gimnazjalnym. Obecnie mamy akcję dla 5 latków – darmowe bajki polskie – która 
zachęca dzieci do czytania. 
 
Radny Arkadiusz Adamczyk wystosował apel do przyszłej Rady, aby przeznaczać 
więcej środków na zakup księgozbioru.  
 
Radny Bogdan Knopik zapytał kogo dowozimy do Katowic, jest to ujęte w raporcie. 
 
Naczelnik Wydziału ED powiedziała, że dowozimy dzieci niesłyszące. Jest to 
obowiązek wynikający z ustawy. 
 
Dyrektor MOSiR Alojzy Klasik powiedział, że po roku przyznawania stypendiów                   
i nagród sportowych, wynika, że należałoby zweryfikować uchwałę i regulamin.   
Dużo trudności wynika z tego, że zapisy uchwały nie są uszczegółowione. Mamy dziś 
do czynienia  ze zbyt dużą ilością nowości, jeśli chodzi o dyscypliny sportowe. 
MOSIR, w związku z tym, że opiniuje wnioski o przyznanie nagród bądź stypendiów, 
chciałby wprowadzić drobną zmianę i sprawić aby regulamin mówił tylko                                     
o dyscyplinach ujętych w programie igrzysk olimpijskich.  Druga sprawa dotyczy tego, 
że należałoby określić termin spływania wniosków. Obecnie wnioski spływały przez 
cały rok. Ponadto wysokość stypendium to obecnie jednakowa kwota 500 zł,                                     
a dyscypliny sportowe różnią się nakładami. Dobrze byłoby wprowadzić zapis od-do.  
 
Radny Arkadiusz Adamczyk wystosował wniosek, aby wydziały branżowe spotkały 
się w celu doprecyzowania tych kwestii.         
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.  
 
Na koniec Przewodniczący Arkadiusz Adamczyk podsumował czteroletnią pracę 
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz podziękował wszystkim za duże 
zaangażowanie w sprawy Komisji.  
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała  
Sylwia Gruszkiewicz 
           
      Przewodniczący Komisji  
              Radny Arkadiusz Adamczyk 
 


