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Protokół Nr 7/2015 
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

w dniu 2 września 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. Informacja na temat przygotowań placówek oświatowych do nowego roku 
szkolnego. 
5. Sprawy bieżące. 

 

Ad. 1 
Porządek obrad został przyjęty „jednogłośnie” - głosowało 11 radnych. 
 

Ad. 2 
Protokół Nr 6/2015 z posiedzenia Komisji w dniu 24 czerwca 2015 r. przyjęto                        
10 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym” – głosowało 11  radnych. 
 
Ad. 3 
Naczelnik Wydziału ED Iwona Flajszok omówiła projekt uchwały w sprawie 
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych 
przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, nie 
będących jednostkami budżetowymi oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 
pobrania i wykorzystania. Wyjaśniła, że zaszły zmiany w ustawie o systemie oświaty                                     
i należało uszczegółowić wszystkie procedury. Doprecyzowano tu zapisy w stosunku 
do poprzedniej wersji uchwały, uchwała weszłaby w życie od dnia 1 stycznia 2016.           
W gminie dotyczy ona niepublicznego przedszkola na Karolince.  
Radny Bogdan Knopik zapytał czy dotacja obejmuje całą działalność przedszkola. 
Naczelnik Wydziału ED odpowiedziała, że ustawa doprecyzowała koszty 
kwalifikowane.  
Radny Bogdan Knopik zapytał o jaką dotację przedszkole może się starać. 
Naczelnik Wydziału ED odpowiedziała, że jest to 75% kosztu utrzymania dziecka               
w naszych przedszkolach. Jeżeli przedszkole niepubliczne spełni wszystkie                             
9 warunków, wtedy może uzyskać 100% zwrot, jednak jest to bardzo trudne do 
osiągnięcia.    
Uchwała została zaopiniowana jednogłośnie pozytywnie. 
 
Ad. 4 
Naczelnik Wydziału ED Iwona Flajszok przedstawiła informację na temat 
przygotowań placówek oświatowych do nowego roku szkolnego. Wyjaśniła, że do   
końca sierpnia dyrektorzy musieli przedstawić informację na temat gotowości 
przystąpienia do nowego roku szkolnego. Z SP Nr 3 przyszła informacja o remoncie 
sali gimnastycznej, a z Przedszkola NR 3 o remoncie windy towarowej oraz 
usuwaniu powalonego drzewa. Prace zostały zakończone i zostaną odebrane                       
w przyszłym tygodniu. Poza tym w innych placówkach przeprowadzono drobne 
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remonty, malowanie, usunięto awarie. 
Na dzień 1 września mamy 5944 uczniów i wychowanków, 240 oddziałów, w tym                  
53 przedszkolne i 11 oddziałów integracyjnych. Liczba sześciolatków wynosi                      
454 dzieci, najwięcej jest ich w SP Nr 3 – 97. 
Przewodnicząca Komisji powiedziała, że widziała jak są przygotowane klasy i musi 
stwierdzić, że warunki są bardzo dobre.  
Radny Bogdan Knopik zapytał jak wygląda sytuacja w przedszkolach. 
Naczelnik Wydziału ED powiedziała, że są jeszcze wolne miejsca w niektórych 
oddziałach. 
Z-ca Burmistrza Andrzej Raudner dodał, że mamy o 3 oddziały przedszkolne mniej 
w stosunku do ubiegłego roku. 
Radny Bogdan Knopik zauważył, że dzieci te poszły do szkoły i w niektórych 
szkołach weszła dwuzmianowość. Należałoby to redukować. 
Przewodniczący RM stwierdził, że rozładowaliśmy przedszkola ale przeładowaliśmy 
szkoły. Jednak po czasie (kilku latach) wszystko powinno wrócić do normalności. 
Z-ca Burmistrza zauważył, że w Dębieńsku jedna szkoła jest przepełniona, a druga 
świeci pustkami. Należałoby tu wrócić do pomysłu powołania zespołu. 
 
Ad. 5  
W sprawach bieżących.  
Naczelnik Wydziału RGiM Krystyna Jasiczek poinformowała, że dotacje dla 
klubów sportowych wyniosły 288 tys. zł. W pierwszym konkursie przyznaliśmy                       
260 tys. zł 11 klubom. W drugim konkursie startowały jeszcze dwa kluby. W sumie 
zawarto umowy z 13 klubami. Do dnia 20 lipca kluby miały rozliczyć pierwszą transzę 
dotacji. Zrobiło to 10 klubów piłkarskich, motocross i szachy. Dotacji nie rozliczył                 
KP Piast Leszczyny. 
Dyrektor MOK Mariola Czajkowska powiedziała, że jak co roku zostały 
zorganizowane wakacje z MOK. Podczas wakacji CKE zaproponowało mieszkańcom 
wycieczki autokarowe, warsztaty, wycieczki rowerowe oraz kino plenerowe, które 
przyciągnęło ok 600 widzów. 
Poinformowała, że: 

 26-29 sierpnia w Pradze odbyły się Mistrzostwa Świata skąd nasze mażoretki  
przywiozły 5 medali, 

 30 sierpnia odbyły się Dożynki Powiatowe w Jejkowicach, gdzie I miejsce 
zdobyła korona wykonana przez KGW Czuchów oraz scenka kabaretowa                 
w wykonaniu KGW Palowice, 

 następnie zaprosiła wszystkich do CKE na jesienny sezon kulturalny, który 
rozpocznie się od października.  

Dyrektor MOSIR Alojzy Klasik poinformował, że odbyło się również lato z MOSIR. 
Nie było łatwo, gdyż panowały afrykańskie upały, a wszystkie imprezy były na 
zewnątrz. Mimo to zaangażowanie mieszkańców było bardzo duże i odbyły się 
wszystkie zaplanowane rajdy rowerowe i wycieczki autokarowe. Odnotowaliśmy 
rekordową frekwencję na kąpielisku – ok 16 tys. osób. Zarobiliśmy dzięki temu                    
56 tys. zł. Na kąpielisku były organizowane turnieje piłki siatkowej oraz nożnej 
plażowej. Dyrektor zauważył, że  w budżecie na 2016 r. będzie trzeba zabezpieczyć 
dodatkowe środki na zwiększenie ochrony, gdyż dużym problemem na kąpielisku 
były osoby spożywające alkohol i zachowujące się niewłaściwie.  
Dodał, że w Stanowicach i Książenicach otwarto siłownie pod chmurką.  
Poinformował,  że w najbliższą sobotę o 20:30 odbędzie się nocny bieg uliczny. Będą 
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dwa dystanse – 5 i 10 km. Na dzień dzisiejszy jest zapisanych ponad 300 osób. 
Obecność swą zapowiedział mistrz Polski w biegach ulicznych.  
Naczelnik Wydziału RGIM powiedziała, że nasze miasto partnerskie Sokołów 
zaprosiło naszych biegaczy na bieg z okazji Dnia Niepodległości, z kolei oni przyjadą 
do nas na bieg po moczkę i makówki.  
 
Przewodnicząca Komisji przedstawiła pisma od państwa Marioli i Andrzeja 
Podolskich, prowadzących niepubliczną szkołę Muzyczną I i II stopnia „Egida”                        
w Książenicach, wpisaną do rejestru niepublicznych szkół artystycznych Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pisma dotyczą możliwości utworzenia przez 
gminę stypendiów i nagród dla dzieci i młodzieży uzdolnionej muzycznie oraz 
znalezienia lokalizacji dla działalności tej szkoły w budynkach gminnych. 
Radny Bogdan Knopik zauważył, że jest to prywatna działalność gospodarcza, więc 
jak my możemy pomagać. 
Przewodniczący RM powiedział, że należy rozpatrzyć te kwestie pod kątem 
prawnym. 
Komisja wystosowała wniosek aby Wydziały Edukacji i Rozwoju rozeznały temat pod 
kątem możliwości prawnych.  
Wniosek został podjęty jednogłośnie.  
 
Radny Bogdan Knopik zapytał jak wygląda sprawa termomodernizacji budynków 
użyteczności publicznej i budowy przedszkola w Dębieńsku. 
Z-ca Burmistrza powiedział, ze wszystko jest na dobrej drodze, więcej informacji 
przekaże na następnym posiedzeniu Komisji.  
 
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że czyni starania aby w każdej szkole 
powstały koła zainteresowań.  
Zapytała  jak wygląda sprawa tzw. zdrowej żywności w placówkach oświatowych. 
Naczelnik wydziału ED powiedziała, że temat ten rozezna na następne posiedzenie, 
gdyż dobrze by go było omówić z perspektywy funkcjonowania, a nie planowania.  
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała  
Sylwia Gruszkiewicz 
           
       

Przewodnicząca Komisji  

         Radna Stefania Szyp 

               


