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Protokół Nr 5/2015 
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

w dniu 6 maja 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 4/2015 z posiedzenia Komisji w dniu 25 marca 2015 r. przyjęto 
„jednogłośnie” – głosowało 10 Radnych. 
 
 

Ad. 4 
Naczelnik Wydziału IiR Grzegorz Kowalski omówił zadanie związane                                       
z termomodernizacją budynków publicznych. Powiedział, że obecnie zadanie to jest 
na etapie przygotowywania 15 dokumentacji dla 15 obiektów. Są to szkoły, 
przedszkola i budynek OSP Bełk. Dokumentacje w 
Wydział przygotowuje własnymi siłami, gdyż do dziś nie są znane kryteria 
dofinansowania. Sytuacja staje się niewesoła, zmieniły się reguły dofinansowania                    
i może być ono niższe niż się spodziewaliśmy. Urząd Marszałkowski jest 
nieprzygotowany do tego konkursu, panuje duże zamieszanie. Ponadto mamy                          
3 obiekty, które wymagają zezwolenia na budowę ze wzgl. Na ich wysokość, w tym 
jeden zabytek wymagający dodatkowo pozwolenia konserwatorskiego. Kłopot jest                    
z ZS nr 4 oraz Przedszkolem przy ul. Wolności. Zakończenie zadania 
termomodernizacji planowane jest na koniec 2017 roku.  
Radny Bogdan Knopik zapytał czy od samego początku zadanie to obejmowało                        
15 obiektów. 
Naczelnik Wydziału IiR odpowiedział, że był jeszcze budynek główny Urzędu ale 
wypadł z programu.  
Radny Bogdan Knopik zapytał co jest uwzględnione w termomodernizacji. 
Naczelnik Wydziału IiR odpowiedział, że wszystko co jest związane                                      
z termomodernizacją. nie ruszamy natomiast instalacji c.o. zakładamy tylko głowice 
termostatyczne, ponieważ instalacja jest na majątku PEC lub Megawatu. 
Radny Bogdan Knopik zapytał na jakim etapie jest budowa przedszkola                                      
w Dębieńsku. Mamy  w budżecie 50 tys. zł na dokumentację projektową. Zapadła 
decyzja,  że zamiast remontować stare przedszkole dobuduje się oddział przy szkole 
i stworzy się oddział szkolno-przedszkolny.  
Naczelnik Wydziału IiR odpowiedział, że powątpiewa czy da się tam dobudować 
dwa oddziały, być może będzie to musiał być obiekt wolnostojący.  
Naczelnik Wydziału ED Iwona Flajszok dodała, że nie ma znaczenia usytuowanie 
budynków w zespołach mających odziały szkolno-przedszkolne.  
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Ad. 3  
1) Dyrektor MOK Mariola Czajkowska przedstawiła sprawozdanie finansowe 

Miejskiego Ośrodka Kultury   w Czerwionce-Leszczynach za rok 2014. 
Omówiła również działalność merytoryczną tj. wykazała jakie przy MOK-u 
działają koła zainteresowań, stowarzyszenia, jakie imprezy i wydarzenia  
kulturalne były zorganizowane w roku ubiegłym. Poinformowała jakie sukcesu 
osiągnęły zespoły.  
Dodała, że dzięki nowym umowom za media udało się ograniczyć koszty 
energii elektrycznej i cieplnej.  

 
Projekt uchwały w sprawie  przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach za rok 
2014, został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie.  

 
Przewodniczący RM Bernard Strzoda zapytał jak się sprzedają bilety na 
Arounderock. 
Dyrektor MOK powiedziała, że przewiduje się od 2 do 5 tys. uczestników. Cena też 
jest korzystna, bo 12 zł za 12 godzin rocka.  
Radny Bogdan Knopik zaprosił wszystkich na obchody 65-lecia LKS Dąb 
Dębieńsko, które odbędą się 20 czerwca.  
Zapytał kto organizuje i finansuje Industriadę.  
Dyrektor MOK wyjaśniła, że gmina, poprzez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi 
Bełk,  wystosowała wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie do tej 
imprezy i to dofinansowanie otrzymała.  
Radna Jolanta Szejka stwierdziła, że aż się prosi o utworzenie w gminie kalendarza 
imprez, żeby się one nie nakładały.  
Radny Michał Stokłosa dodał, że ten kalendarz musiałby być w jednym miejscu, 
żeby mieszkaniec nie musiał wchodzić na kilka stron, by się dowiedzieć, co będzie 
się działo w gminie.  
Dyrektor MOK dodała, że swoją działalność rozpoczęła  już Izba Tradycji oraz 
Centrum Informacji Turystycznej.  
 

2) Dyrektor Biblioteki Publicznej Gabriela Cisek przedstawiła sprawozdanie 
finansowe  Biblioteki Publicznej  w Czerwionce-Leszczynach za rok 2014. 
Omówiła również działalność kulturalną, edukacyjną i promocyjną  oraz 
imprezy, które zostały przez poszczególne placówki zorganizowane.  

 
Projekt uchwały w sprawie  przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Biblioteki Publicznej  w Czerwionce-Leszczynach za rok 2014, 
został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie.  

 
Ad. 4 
Dyrektor MOSiR Alojzy Klasik poinformował, że dzięki imprezie zorganizowanej 
przez Stowarzyszenie Wsi Bełk na wzgórzu Ramża powstała nowa trasa biegowa 
oraz że na dniach zostanie wydane pozwolenie na trasę nordic walking                                  
w Palowicach.  
Przewodniczący RM powiedział, że dobrze, że ścieżki i trasy zostaną w końcu 
uporządkowane i oznakowane. Dodał, że w związku z planem restrukturyzacji kolei                   
i pominięciem linii Orzesze-Żory przebiegającej przez Palowice, jest pomysł by                      
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w miejscu tej linii powstała trasa rowerowa łącząca te dwa miasta. Poprosił                               
o poparcie w tej sprawie w formie wniosku.  
 

 Wniosek w sprawie rozpoczęcia starań o przejęcie linii kolejowej Orzesze-Żory                      
w celu wykonania w tym miejscu trasy rowerowej, został przyjęty jednogłośnie.  

 
Radny Bogdan Knopik poprosił by podesłać kogoś z zieleni do pomocy przy 
oznaczaniu ścieżek, ponieważ MOSiR ma dużo pracy przy boiskach. 
Radny Michał Stokłosa dodał, że na wzgórzu Ramża powstały dwie trasy biegowe                     
i jedna nordic walking, za stosunkowe niskie środki udało się cos takiego stworzyć. 
Zaangażowały się w to trzy podmioty: Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Bełk, 
Stowarzyszenie Luxtorpeda oraz MOSIR.  
Radna Grażyna Strzelecka powiedziała, że na Komisji Zdrowia rozmawiano                              
o dzieciach korzystających z dofinansowania na wyżywienie w przedszkolach. Te 
dzieci, zgodnie z ustawą, maja zapewnione tylko obiady. Jest kilkoro dzieci, którym 
rodzice  nie płacą za śniadania i są one na ten czas wyprowadzane z sali. Być może 
gmina mogłaby dopłacić do tych śniadań. Wg jej wyliczeń koszt taki wyniósłby około 
2400 zł na miesiąc.  
 

 Komisja podjęła jednogłośnie wniosek o dofinansowanie dzieciom 
korzystający z obiadów opłacanych przez OPS również śniadań.  

 
 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała  
Sylwia Gruszkiewicz 
           
       

Przewodnicząca Komisji  

         Radna Stefania Szyp 

               
 


