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Protokół Nr 8/2015 
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

w dniu 21 października 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 7/2015 z posiedzenia Komisji w dniu 2 września 2015 r. przyjęto   
„jednogłośnie” 10 głosami „za”. 
 
Ad. 3 
Naczelnik Wydziału ED Iwona Flajszok omówiła projekty uchwał w sprawie: 

1. określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczenia dotacji celowej dla 
podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny w 2016 roku, 

2. wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem 
dotychczasowemu najemcy (SP Książenice), 

3. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik dotyczącego 
zasad prowadzenia Punktu Katechetycznego przy Chrześcijańskiej 
Społeczności WINNICA Kościół Boży w Chrystusie. 

Naczelnik Wydziału RGiM Krystyna Jasiczek omówiła projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2016 rok. Wyjaśniła, że projekt podlegał konsultacjom 
społecznym, w trakcie których wpłynęło 5 uwag.  Po ich przeanalizowaniu Burmistrz 
uwzględnił tylko jedną z nich.  W rozdziale I ust 4 pkt 7 słowo powierzania zastąpiono 
słowem zlecania. Jest to o tyle istotne, że wg ustawy powierzanie to zlecenie zadania 
ze 100% udziałem dotacji, natomiast zlecanie to maksymalnie 90% dotacji.  
W/w projekty  zostały przez Komisję zaopiniowanie jednogłośnie pozytywnie. 
 
Przewodnicząca Komisji wystosowała wniosek, aby Rada Miejska podjęła uchwałę 
dotyczącą szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia                 
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz                       
o zabezpieczenie w budżecie środków w wysokości 20 tys. zł na nagrody Burmistrza 
dla osób fizycznych oraz zespołów, które w roku 2015 zdobyły nagrody w etapach 
międzynarodowych i ogólnopolskich, chodzi o muzykę, taniec i plastykę. Wniosek 
został przyjęty przez Komisje jednogłośnie – głosowało 10 radnych. 
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Ad. 4 
Iwona Flajszok przedstawiła informację na temat funkcjonowania stołówek 
szkolnych po wprowadzeniu zmian żywieniowych. Wyjaśniła, że z opinii dyrektorów 
wynika, iż nie ma większych problemów z realizacja zapisów rozporządzenia. Nie 
wpłynęło to również na zmniejszenie ilości wydawanych posiłków, ani na zwiększenie 
ilości odpadów szkołach. Krążą jednak opinie, że posiłki mniej smakują. 
Radna Grażyna Strzelecka dodała, że ZNP zorganizowało szkolenie na temat 
zmian w zasadach żywienia, z którego skorzystało 21 osób z naszych placówek. 
Jeżeli będzie taka potrzeba, to w przyszłym roku budżetowym szkolenie zostanie 
zorganizowane u nas w CKE. 
 
Iwona Flajszok, odpowiadając na pytanie zadane na poprzedniej Komisji dot. 
zmianowości w szkołach, wyjaśniła że najpóźniej zajęcia kończą się o 16:10                           
w gimnazjum w ZS Nr 1.  
 
Przewodnicząca Komisji zapytała jak wygląda sprawa termomodernizacji 
budynków użyteczności publicznej 
Skarbnik GiM wyjaśnił, że trwają prace projektowe, a wniosek nie został jeszcze 
złożony. 
 
Dyrektor MOK Mariola Czajkowska poinformowała, że 5 października odbyła się 
inauguracja roku akademickiego UTW. Zapisanych jest 297 słuchaczy. W ramach 
UTW będą prowadzone zajęcia ogólnorozwojowe, lektoraty, kurs komputerowy, 
zajęcia artystyczne. Nie ma ograniczeń wiekowych dla uczestników UTW. 
Powiedziała także, że koncertem Justyny Steczkowskiej, zainaugurowano sezon 
artystyczny w CKE. 
 
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że udało się zrealizować wniosek radnej 
Izabeli Tesluk i udało się pozyskać godziny dla SP w Szczejkowicach w ramach 
powiatowego ogniska pracy pozaszkolnej. Chciałaby, aby takie godziny były we 
wszystkich placówkach w naszej gminie. 
 
Dyrektor Biblioteki Publicznej Aleksandra Pietruszewska opowiedziała                             
o wydarzeniach organizowanych w Bibliotece. Aktualnie odbywają się tam kursy 
językowe dla dzieci i dorosłych, spotkania autorskie, akcja e-motywacja skierowana 
do seniorów. Biblioteka zacieśnia współpracę z Warsztatami Terapii Zajęciowej                                                                 
i 5 listopada w ramach współpracy odbędzie się światowy dzień postaci bajkowej. 
Biblioteka stara się również o pozyskanie środków finansowych z programu Instytutu 
Książki "Kraszewski. Komputery dla Bibliotek 2015". 
 
Kierownik MOSiR Michał Cichoń opowiedział o ostatnich imprezach 
organizowanych przez MOSiR, poinformował, że przeniesiona została trybuna                          
z boiska w Bełku do Palowic, powstały nowe ścieżki do nordic walking. Jeśli chodzi o 
inwestycje, to przeprowadzono remont w chlorowni na krytej pływalni, zainstalowano 
monitoring w dwóch obiektach, wyremontowano toalety na krytej pływalni oraz 
rozpoczęto remont boiska treningowego na obiekcie MOSiR Czerwionka. Na boisku 
w bełku zostanie przesunięte ogrodzenie oraz zrobiony parking. 
Dodał, że od listopada rozpoczną się wyjazdy na lodowisko, a od połowy grudnia na 
narty. 
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Przewodnicząca Komisji dodała jeszcze, że zakończył się projekt realizowany 
przez GB Luxtorpeda „Razem na rolkach”, w którym wzięło udział 46 mieszkańców 
naszej gminy. 
  
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała  
Sylwia Gruszkiewicz 
           
       

Przewodnicząca Komisji  

         Radna Stefania Szyp 

               


