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Protokół Nr 1/2014 
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

w dniu 17 grudnia 2014 r. 
 
 Na posiedzeniu Komisji obecni byli Radni - członkowie Komisji oraz 
zaproszeni goście wg załączonej listy obecności. Obrady prowadziła radna Stefania 
Szyp – przewodnicząca Komisji, która powitała wszystkich zebranych                                   
i przedstawiła następujący porządek obrad:  
 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
3. Sprawy bieżące. 

 
Porządek obrad został przyjęty „jednogłośnie” - głosowało 9 Radnych. 
 
Ad. 2  
Komisja omówiła następujące projekty uchwał, w sprawie: 

1) zmiany uchwały Nr XXVII/361/13 z dnia 1 lutego 2013 r.  w sprawie określenia 
szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów                                           
i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy                                                                               
i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla osób fizycznych, 

2) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres dłuższy niż 3 lata oraz 
na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 
(ZS 1, SP Przegędza, ZS 5, SP Książenice) 

W/w projekty uchwała zostały zaopiniowane jednogłośnie pozytywnie. 
 
Następnie Komisja przystąpiła do omawiania Uchwały Budżetowej na 2015 rok. 
Dyrektorzy poszczególnych placówek wypowiedzieli się co do swoich budżetów                              
i zaplanowanych zadań.  
 
Dyrektor MOK Mariola Czajkowska powiedziała, że na 2015 rok CKE otrzymało      
2,5 mln zł dotacji. Trzeba zaznaczyć, że jest to budżet wszystkich placówek oraz 
Kuriera, nie tylko CKE. Mamy duży zasób osobowy i lokalowy. W przyszłym roku 
zabraknie środków na usługi serwisowe i przeglądy gwarancyjne w CKE oraz na 
imprezy plenerowe w sołectwach i dzielnicach, dni miasta, Around the Rock. 
Prosiłaby aby w formie dotacji celowej przekazać jeszcze 660 tys. zł dla MOK.  
Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło powiedział, że jeżeli chodzi o  dotację celową, to 
inicjatywa budżetowa leży wyłącznie po stronie Burmistrza. Jednak nie ma 
większego znaczenia czy jest to dotacja celowa, czy jest to dotacja podmiotowa, bo 
MOK może być finansowany i tak i tak. Jednak żeby zwiększyć dotację to trzeba 
mieć na to środki finansowe.  
Radna Izabelu Tesluk zapytała czy te środki są. 
Skarbnik GiM powiedział, że obowiązują nas rygory i zapisy ustawy o finansach 
publicznych. Od dwóch lat obowiązują nas nowe wskaźniki bezpieczeństwa, musimy 
spełniać indywidualny wskaźnik zadłużenia, RIO w swojej uchwale zwraca nam na to 
uwagę. Na dziś środków dla MOK nie mamy, nie możemy zwiększyć wydatków 
bieżących.   
Radny Bogdan Knopik zapytał skąd wynika taka różnica w budżecie między 2014                
a  2015 rokiem, teraz budżet mamy niższy o prawie 12 mln zł.  
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Skarbnik GiM wyjaśnił, że były to dochody pozyskiwane ze środków zewnętrznych. 
Mieliśmy duże projekty. Również w OPS mamy kwotę niższą o 2 mln zł, co nie jest 
zależne od nas, bo środki te otrzymujemy z budżetu państwa.  
Radna Izabelu Tesluk zapytała czy z opłaty za śmieci są jakieś dochody.  
Skarbnik GiM wyjaśnił, że dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi mogą być przeznaczone wyłącznie na gospodarkę odpadami.  
 
Komisja wystosowała wniosek aby w trakcie roku budżetowego, gdy pojawią się 
wolne środki, przeznaczyć je na dofinansowanie MOK. Wniosek został przyjęty 
jednogłośnie – głosowało 9 radnych. 
 
Dyrektor MOSiR Alojzy Klasik powiedział, że tegoroczny budżet niewiele różni się 
od tegorocznego. Dochody będą na poziomie około 400 tys. zł. Są to dochody                       
z wejść na krytą pływalnię, basen i z najmu pomieszczeń. Po remoncie krytej 
pływalni dochody te są większe. Dochody z tytułu turystyki są znikome, bo są to 
dochody od osób, które biorą udział w imprezach organizowanych przez MOSiR i są 
to przede wszystkim wyjazdy na narty, wyjazdy rowerowe itp.  Trudno je wykonać, 
ponieważ drugi rok z rzędu cierpimy na brak śniegu i nie możemy zrealizować 
wyjazdów na narty. Wydatki MOSIR kształtują się na tej samej wysokości, płace nie 
zwiększają się, wydatki na remonty i utrzymanie obiektów są również podobne do 
tegorocznych. Na utrzymanie obiektów składają się opłaty za media i są one bardzo 
wysokie, bo sięgają około 700 tys. zł. Należy wyjaśnić, ze MOSiR ma w trwałym 
zarządzie obiekty sportowe i ponosi opłaty za wodę, energie elektryczną, 
ogrzewanie. Dotyczy to nie tylko krytej pływalni, lecz również wszystkich boisk 
sportowych, orlików i boiska w Dębieńsku. Oprócz mediów, MOSiR przeznacza około 
250 tys. zł na utrzymanie obiektów poprzez ich koszenie, odchwaszczanie, 
nawożenie granulatu, piasku itp. Kluby za to nie płacą. Około 200 tys. zł jest 
przeznaczone na remonty. W tym roku nie mamy  środków na inwestycje, a pewne 
są na nas nałożone z góry. Chodzi tu o boisko w Bełku. Musi ono spełniać określone 
wymogi, związane z tym, że klub gra w wyższej klasie rozgrywkowej. Trzeba tam 
zrobić ogrodzenie, trybuny itp.  
 
Komisja podjęła wniosek o przydzielenie dodatkowych środków na budowę 
ogrodzenia zewnętrznego oraz zakup trybun na obiekcie sportowym w Bełku. 
Wniosek został przyjęty jednogłośnie – głosowało 9 radnych. 
 
Radny Bogdan Knopik zapytał co jest zaplanowane w remontach. 
Dyrektor MOSIR powiedział, że  zaplanowane jest sporo, ale pewnie też sporo 
wypadnie. Będziemy wybierać pomiędzy: 

 boiskiem treningowym w Czerwionce – na jednej murawie trenuje tam 15 drużyn, 

 ociepleniem obiektu i wymianą okien w KS Piast Leszczyny, 

 sanitariatami na kąpielisku, 

 remontem dachu na obiekcie w  Bełku,  

 remontem sali w budynku na ul. Wolności. 
W ciągu roku budżetowego musimy wybrać co z tego będziemy robić. 
Radna Jolanta Szejka zapytała czy daje się odczuć inwestycja w studnię głębinową 
w Bełku. 
Dyrektor MOSiR powiedział, że jest bardzo dobra inwestycja, obecnie Bełk nie 
korzysta z wodociągów.  
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Dyrektor Biblioteki Publicznej Gabriela Cisek powiedziała, że budżet wynosi                   
985 tys. zł na 11 placówek. Na działalność bieżącą zabraknie około 50 tys. zł, wynikło 
zakupienie dodatkowego oprogramowania oraz nagrody jubileuszowe i odprawa 
emerytalna.  Dotacja na książki wynosi 12 tys. zł i jest to kwota minimalna. Tyle ile 
dajemy my na książki, dwa razy tyle dostajemy z ministerstwa.  
Jeżeli chodzi o środki przeznaczone na oświatę Skarbink GIM wyjaśnił na jakiej 
zasadzie w budżecie ZEASu są zaplanowane środki na wynagrodzenia. Dodał, że  
wydatki są na poziomie tegorocznym. Do tego dochodzi rezerwa celowa na odprawy, 
nagrody jubileuszowe oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli. 
Ogólna kwota wydatków na oświatę to 41,5 % wszystkich wydatków budżetowych 
naszej gminy.  
Radny Bogdan Knopik zapytał dlaczego będzie robione boisko w Leszczynach, 
skoro według ustalonej przez Komisję kolejności miało być robione boisko w szkole 
na ul. Furgoła, gdyż nie jest ono dopuszczone do użytkowania.  Prosi by sprawdzić 
czy projekt na to boisko jest zrobiony.  
Skarbik GiM wyjaśnił, że na razie są tylko  środki na projekt boisk przy ZS Nr 1. 
Z-ca Burmistrza powiedział, że w opracowanym przez Komisję harmonogramie 
remont boiska przy ZS Nr 1 też był. Staramy się prowadzić politykę zrównoważonego 
rozwoju i każdemu coś dać. Staramy się tego harmonogramu trzymać. Na pewno 
następny w kolejności jest ZS Nr 2.  
Radny Bogdan Knopik powiedział, że gdy uda się pozyskać środki zewnętrzne 
należałoby zrobić obiekt z bieżnią do lekkoatletyki, bo taki też jest potrzebny                            
w gminie. A radni ustalili, że będzie on w Dębieńsk. 
Przewodnicząca Komisji dodała, że wnioskowała również o środki na budowę 
skoczni i bieżnię na nowo wyremontowanym boisku w Czuchowie.  
Radny Artur Sola zapytał dlaczego akurat boisko w Czuchowie ma mieć skocznię                    
i bieżnię. Dzielnica Leszczyny Osiedle jest największa ludnościowo, a przy G2 boisko 
z bieżnią zostało zniszczone przy budowie hali gimnastycznej. 
Przewodnicząca Komisji wyjaśniła, że od lat były w Czuchowie organizowane 
igrzyska sportowe, w których brały udział wszystkie szkoły z naszej gminy. Oprócz 
tego uczniowie szkoły osiągają wysokie lokaty w lekkoatletycznych zawodach 
sportowych. 
Radny Bogdan Knopik powiedział, że cieszy się, że udało się wygospodarować 
środki na zrobienie boisk w Czuchowi i Palowicach  mimo, że nie udało się pozyskać 
środków z urzędu marszałkowskiego. Na dzień dzisiejszy gdzie, co i jak to kwestia 
dyskusji. Chodzi o to, żeby nie zapominać o tych podstawowych rzeczach. O tym,                    
że są miejsca gdzie dzieci na dzień dzisiejszy nie mają gdzie trenować                                        
np. w Czerwionce. I to powinno być brane pod uwagę w pierwszej kolejności.  
Radna Jolanta Szejka powiedział, że w pierwszej kolejności trzeba by postarać się                                    
o środki na wykończenie niezagospodarowanej części hali. I może nie trzeba 
rozdrabniać się na jakieś bieżnie, tylko w tej części hali stworzyć taki obiekt.  
Radna Izabela Tesluk zapytała czy będzie remontowany WDK w Szczejkowicach.  
Skarbnik GiM powiedział, że będzie robiona termomodernizacja obiektów 
użyteczności publicznej. Na dziś są zaplanowane kwoty na projekty. Jeżeli chodzi                  
o zakończenie zadania to trudno się wypowiadać, bo jest to program konstruowany 
przez Województwo Śląskie i wniesiono do niego szereg uwag. 
Dyrektor MOK powiedziała, że  napisaliśmy projekt na termomodernizację                              
i dosprzętowienie tego obiektu. Otrzymaliśmy środki na częściowy remont                             
i dosprzętowienie w wysokości 150 tys. zł. I było to zrobione. Teraz napisaliśmy 
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kolejny projekt na  ocieplenie budynku. 
Radna Janina Binda zapytała jakiego rzędu są oszczędności z tytułu likwidacji 
kuchni w poszczególnych placówkach i dowożenia posiłków z innych.  
Z-ca Burmistrza Andrzej Raudner powiedział, że analizy były przeprowadzone, 
postara się je przedstawić na następnej Komisji. Poza tym on nie nazwałby tego 
oszczędnością a racjonalizacją wydatków.  
Radna Izabela Tesluk powiedziała, że w szkole w Szczejkowicach jest remont 
kuchni, ale zabrakło środków na sprzęt. Dlaczego takiego remontu nie można ująć 
kompleksowo. Prosi o wzięcie tej sprawy pod uwagę.  
Radny Bogdan Knopik zapytał jaka jest subwencja oświatowa. 
Skarbnik GiM  powiedział, że wynosi nieco ponad 25 mln zł, w ostatnich latach 
wzrosła o około 2 mln zł w skali roku, z kolei wydatki wzrastają corocznie o około                   
4 mln zł.  
 
Ad. 4 
W sprawach bieżących.  
Przewodnicząca Komisji poprosiła o informacje na temat Turnieju Halowej Piłki 
Nożnej. 
Dyrektor MOSIR powiedział, że jest to nowość, mecze odbywały się co sobotę                         
i niedzielę i trwały od września do marca. Korzystaliśmy z sali powiatowej przy                                      
w miarę dobrych cenach, około 25 zł za 45 minut. W tym roku Zarząd Powiatu podjął 
nową uchwałę i opłata za 45 minut wynosić będzie 120 zł. Wyliczenia te poszły z rąk 
pani dyrektor. Drużyny zgłaszające się do turnieju wpłacają wpisowe, do tej pory 
wynosiło ono 450 zł. Teraz musieliby dać 1200 zł wpisowego i dlatego drużyny się 
wykruszyły. W związku z tym zmieniliśmy formę i teraz stworzymy dwa, trzy, może 
cztery takie turnieje, do których zgłasza się od razu po 10, 20 drużyn. Cieszy się to 
większym powodzeniem.  Oprócz tego uruchomiliśmy na zimę amatorską ligę tenisa 
stołowego. Mieliśmy również zaplanowane w okresie ferii zimowych, wyjazdy dla 
dzieci połączone z kursem narciarskim. Niestety aura pokrzyżowała nam te plany.  
Przewodnicząca Komisji poinformowała również o zorganizowanych warsztatach 
dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli na temat 
współczesnej problematyki i zagadnień dotyczących prowadzenia zespołów 
wokalnych. 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała  
Sylwia Gruszkiewicz 
           
       

Przewodnicząca Komisji  

         Radna Stefania Szyp 

               
 


