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Protokół Nr 4/2015 
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

w dniu 25 marca 2015 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. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej.  
4. Sprawy bieżące. 

 

Ad. 1 
Porządek obrad został przyjęty „jednogłośnie” - głosowało 10 Radnych. 
 

Ad. 2 
Protokół Nr 3/2015 z posiedzenia Komisji w dniu 25 lutego 2015 r. przyjęto 
„jednogłośnie” – głosowało 10 Radnych. 
 

Ad. 3  
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali branżowe projekty uchwał, do 
pozostałych projektów uchwał ujętych w porządku obrad sesji nie zgłosili uwag.  

 

Ad. 4 
Sprawy bieżące: 
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że w dniach 5-6 marca odbył się 
Powiatowy Konkurs Recytatorski dla Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych. Podała 
wyniki konkursu i wyjaśniła, że etap wojewódzki odbędzie się w Katowicach. 
Poinformowała również, że po raz kolejny Przedszkole Nr 8 i Przedszkole Nr 10 
wzięły udział w akcji „Nasiona dla Afryki”. Nasiona zostaną wysłane do Zambii, 
powstanie tam ogród, w którym dzieci będą siały i pielęgnowały warzywa.  
Dyrektor MOSiR Alojzy Klasik poinformował, że otrzymał środki z przeznaczeniem 
na modernizację trybun i ogrodzenia na boisku w Bełku. Był to wymóg w tej klasie 
rozgrywkowej. 
Radna Jolanta Szejka poinformowała, że wystąpili o przesunięcie tego istniejącego 
ogrodzenia, żeby zrobić tam parking. 
Radny Bogdan Knopik zapytał ile to przedsięwzięcie kosztowało. 
Dyrektor MOSiR powiedział, że 45 tys. zł kosztowało ogrodzenie, z kolei trybuny                       
36 tys. zł. 
Przewodniczący RM Bernard Strzoda poprosił o informacje na temat przyznanych 
dotacji klubom sportowym. 
Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Krystyna Jasiczek poinformował go,                   
że informacja ta znajduje się na stronie internetowej. Dodała, że jest wniosek                             
o zwiększenie środków i będzie ogłoszony jeszcze jeden konkurs. Składanie 
wniosków będzie odbywało się do 10 kwietnia.  
Radny Bogdan Knopik zapytał czy dodatkowa transza dotyczy wszystkich. 
Naczelnik Wydziału RiP wyjaśniła, że każdy może złożyć wniosek, jednak drugi raz 
klub nie może dostać środków na to samo. 
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W odpowiedzi na wniosek złożony na poprzednim posiedzeniu Komisji wyjaśniła,                     
że nasza uchwała wyraźnie mówi jakie są warunki aby ubiegać się o środki.  
Wniosek wziął się z inicjatywy prezesa Stowarzyszenia Luxtorpeda, które nie jest 
zrzeszone w Polskim Związku Sportowym, a chciałby mieć możliwość skorzystanie 
ze środków wynikających z przepisów ustawy o sporcie, zgodnie z art. 28, który 
mówi, że można dotować klub sportowy. Jednak Stowarzyszenie to nie spełnia 
wymogów definicji klubu sportowego.   
Radny Michał Stokłosa zapytał skąd pochodzi ta definicja klubu sportowego, czy 
wynika z ustawy, bądź innych przepisów prawa? 
Naczelnik Wydziału RiP J odpowiedziała, że z Wikipedii, w samej ustawie o sporcie 
definicji klubu sportowego nie ma, jednak konsultowała ją z naszymi prawnikami                                    
i wg nich jest ona słuszna. 
Radny Waldemar Mitura powiedział, że Luxtorpeda broni się od przynależności, 
ponieważ wiąże się to z opłacaniem składek. Mimo to biorą udział w zawodach, robią 
kawał dobrej roboty i warto im pomagać. 
Naczelnik Wydziału RiP powiedziała, że mają możliwość korzystania ze środków                     
i dotacji z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, z których zresztą korzystają.  
Radny Michał Stokłosa powiedział, że nie chodzi o  granty z pożytku publicznego, 
które są zazwyczaj na jednorazowe imprezy, chodzi o szkolenie, a Stowarzyszenie                 
to jest wykluczone z dofinansowania wynikającego z ustawy o sporcie.  
Naczelnik Wydziału RiP  powiedziała, że również w projekcie, który będą składać 
mogą zaznaczyć środki na instruktora dla dzieci. To  program współpracy określa 
dokładnie co my możemy finansować. 
Przewodniczący RM powiedział, że MOSiR miał rozszerzyć działalność                                
o lekkoatletykę, miał zatrudnić instruktora i pomóc Luxtorpedzie. 
Dyrektor MOSiR powiedział, że przy MOSiR powstała sekcja lekkoatletyki i został 
zatrudniony instruktor, który prowadzi zajęcia z dziećmi z gminy.  A takim parasolem 
nad tym jest Luxtorpeda. 
Radna Grażyna Strzelecka zapytała czy Prezes KP Piast Leszczyny upomniał się                  
o pieniądze? Ona widzi, że jest tam głębszy problem i trzeba się zastanowić, czy 
akurat to stowarzyszenie powinno się zajmować szkoleniem dzieci. Trzeba znaleźć 
jakiś pomysł na ten stadion. 
Radny Waldemar Mitura powiedział, że jest tam problem z budynkiem i doraźnym 
rozwiązanie byłyby ogrzewane kontenery. Zaś wg niego szkolenie młodzieży nie ma 
tam nic wspólnego ze sportem. Nie mają tam odpowiednich ludzi, gdyż trenerzy nie 
posiadaj licencji.  
Radna Grażyna Strzelecka powiedziała, że dzieci z tego klubu należałoby 
podłączyć pod MOSiR. 
Radny Artur Sola zauważył, że problem być może sam się rozwiąże, gdy klub nie 
dostanie dotacji. 
Dyrektor MOSiR powiedział, że klub KP Piast Leszczyny ma prawo do korzystania   
z tego obiektu, gdyż spełnia wymogi. MOSiR nie ma prawa ingerować w ich treningi. 
Poza tym na terenie Leszczyn działa sekcja MKS MOSiR, a treningi odbywają się na 
hali w G2, a od 1 kwietnia będą na orliku. Gdy pojawiły się kłopoty z KS Piast 
Leszczyny, MOSIR od razu zareagował i zajął się dziećmi. 
Radny Waldemar Mitura zapytał czy MOSiR może powołać sekcję dla dziewczyn. 
Radny Bogdan Knopik powiedział, że dziewczyny do sekcji zbiera ROW Rybnik. 
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Bieżąca Korespondencja: 
Przewodnicząca poinformowała, że wpłynęło pismo z klubu KP Piast Leszczyny                        
z prośbą o zakup i dostawę kruszywa niezbędnego do wykonania drogi dojazdowej 
do obiekty klubowego . 
Dyrektor MOSiR powiedział, że obiekt należy do gminy i terenem od bramek                   
w stronę budynku zajmuje się MOSiR. Będzie to na pewno zrobione, w zasadzie 
zima się dopiero skończyła.  
Wpłynęło również pismo Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczejkowicach                              
z wnioskiem o remont przyszkolnego boiska.   
Przewodniczący RM powiedział, że pismo jest zasadne i takie boisko powinno być 
przy każdej placówce oświatowej. Niemniej w poprzedniej kadencji był objazd boisk                                    
i przygotowano harmonogram remontów. Znalazło się w nim 5 placówek, z czego                                          
2 boiska już zostały wykonane.  
Radny Bogdan Knopik powiedział, że kolejny raz mówimy o czymś co już istnieje. 
Na następną Komisję należy przynieść protokół z objazdu, z którego wynika,                                 
że w pierwszej kolejności będą robione boiska asfaltowe. 
Radny Waldemar Mitura zauważył, że w Leszczynach od 5 lat nie zrobiono bieżni 
przy boisku w G2, którą zniszczono podczas budowy hali. 
Radny Michał Stokłosa poinformował, że jest na to program ministerialny i trzeba 
by się tym zainteresować. 
Następnie przedstawiono kilka informacji kulturalnych: 

 Odbyły się warsztaty teatralne poprzedzone konkursem recytatorskim. 

 Zbliża się początek festiwalowej wiosny, zaczynamy  już w sobotę. 

 Zbliża się Festiwal kultury młodzieży szkolnej. 

 Nasze mażoretki zdobyły 3 złote i 3 srebrne medale. 
Radny Bogdan Knopik stwierdził, że należy się zająć tematem termomodernizacji. 
Sprawdzić do jakich ustaleń doszło i jak się ta sprawa rozwija. Należy poprosić                             
o informacje w tym temacie. 
Przewodnicząca Komisji powiedziała, że Naczelnik IiR Grzegorz Kowalski ma już 
listę budynków i przedstawi ją na następnej komisji. 
Radna Izabela Tesluk zapytała czy będzie remontowany Dom Kultury                                                                
w Szczejkowicach? 
Dyrektor MOK Mariola Czajkowska wyjaśniła, że część jest już tram zrobiona, 
złożono kolejny wniosek o dofinansowanie do ministerstwa, jednak został on 
odrzucony.  
 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała  
Sylwia Gruszkiewicz 
           
       

Przewodnicząca Komisji  

         Radna Stefania Szyp 

               
 


