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Protokół Nr 11/2016 
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

w dniu 27 stycznia 2016 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 11 radnych. 
 
Ad. 2 
Protokół Nr 10/2015 z posiedzenia Komisji w dniu 16 grudnia 2015 r. przyjęto   przy 
jednym głosie wstrzymującym – głosowało 11 radnych. 
 
Ad. 3 
Naczelnik Wydziału Edukacji  Iwona Flajszok omówiła projekty uchwał w sprawie: 

1) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Żory dotyczącego 
zasad prowadzenia Punktów Katechetycznych: Kościoła Adwentystów Dnia 
Siódmego w Żorach oraz Parafii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego            
w Żorach,  

2) ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz 
postępowaniu uzupełniającym nabór do publicznych przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych 
szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto 
Czerwionka-Leszczyny dla roku szkolnego 2016/2017, 

3) ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym      
do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, 

4) ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym       
do klas pierwszych publicznych gimnazjów, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny. 
 

Naczelnik Wydziału RG i M Krystyna Jasieczek omówiła projekty uchwały               
w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych 
nagród  w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. 
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że projekt uchwały jest efektem pracy 
Komisji, która zgłosiła wniosek o opracowanie takiego projektu. 
 

Członkowie Komisji zaopiniowano pozytywnie w/w projekty uchwał. 
 

Do projektów uchwał zawartych w porządku obrad dzisiejszej sesji nie zgłoszono  
uwag.  
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Ad. 4 
Naczelnik Wydziału RG i M poinformowała o  złożonych wnioskach o stypendia 
sportowe. Wniosków jest więcej niż możliwości finansowych. 
Przewodnicząca Komisji poinformowała o spotkaniu z dyrektorami przedszkoli  dot. 
opracowania procedury odpłatności za przedszkola. 
Pełnomocnik ds. Społecznych Aleksandra Chudzik poinformowała, że jest grupa 
rodziców, która notorycznie nie płaci za pobyt i wyżywienie w przedszkolach.          
Na spotkaniu wstępnie opracowano 3 procedury w zależności od rodzica, kolejne 
spotkanie zaplanowano na 2 lutego br.  
Przewodnicząca Komisji przekazała informację z Wydziału Inwestycji o rozpoczęciu 
procedury o udzielenie zamówienia publicznego na budowę boiska przy Zespole 
Szkół nr 1 w Leszczynach. 
Radna Grażyna Strzelecka poinformowała, że w ramach akcji zbierania podpisów     
w sprawie utrzymania gimnazjów zebrano 300 podpisów, które przekazano              
do Zarządu ZNP do Katowic. Z ostatnich informacji z Ministerstwa wynika,                
że gimnazja na razie pozostaną. Poinformowała, że Przedszkole nr 3 pod 
kierownictwem nowej dyrektorki zaczyna żyć. Prosiła aby uwzględnić 
termomodernizację tego Przedszkola jako jedną  z pierwszych. W ubiegłym roku 
Przedszkole obchodziło 50-lecie, obchody tego jubileuszu przeniesiono na ten rok, 
inna będzie ich oprawa po wykonanej termomodernizacji. Poinformowała również      
o oddaniu do użytku przedszkola w Bełku – dzieci są zachwycone. 
Radna Jolanta Szejka podziękowała za  wybudowanie pięknego przedszkola           
w Bełku. 
Radny Waldemar Mitura stwierdził, że od 2006 roku był orędownikiem budowy 
nowego przedszkola w Bełku. W zakresie terminu termomodernizacji Przedszkola    
nr 3 popiera radną Grażynę Strzelecką. 
Dyrektor MOK Mariola Czajkowska przedstawiła informację o działalności ośrodka 
kultury, w ostatnim czasie odbyły się:  święto makówek, jarmark bożonarodzeniowy   
w Sokołowie  z udziałem pań z Kół Gospodyń w Czuchowie i Dębieńsku, koncerty 
kolęd, koncert noworoczny Orkiestry Dębieńsko, parada jasełek. Omówiła propozycje 
MOK na ferie oraz zareklamowała najbliższe planowane koncerty w sali CKE.    
Dyrektor MOSiR Alojzy Klasik poinformował o wyjazdach na narty i łyżwy. Do tej 
pory z wyjazdów na narty do Istebnej, Czech i na Słowację skorzystało 78 osób,                 
z wyjazdów na lodowisko do Gliwic 123 osoby. O ile pogoda pozwoli 10-11 lutego 
planowane są gminne mistrzostwa w sportach narciarskich w Istebnej. 
Dyrektor Biblioteki Publicznej Aleksandra Pietruszewska przedstawiła informację 
na temat działalności biblioteki w ostatnim czasie m.in. czekają na decyzję Ministra  
aby móc przystąpić do realizacji projektu „Kultura dostępna”, trwa program „Bajkowa  
edukacja globalna”, przystąpiono do konkursu „Skąd się wzięły małpy w Internecie”, 
nadal prowadzone są lekcje biblioteczne. 
Dyrektor MOK dodała, że gminne Koła Gospodyń brały udział w powiatowym 
konkursie Gwara Śląska na Wesoło – nagrodę publiczności zdobyło KGW z Bełku. 
Radny Bogdan Knopik pytał czy gmina będzie pomagać w organizacji Światowych 
Dni Młodzieży w Krakowie. 
Pełnomocnik ds. Społecznych poinformowała, że gmina włączy się w organizacji 
Dni, na terenie gminy będzie nocować ok. 460 osób i  trzeba będzie im zorganizować 
czas m.in. planuje się koncert. Szczegółowe informację przedstawi na następnym 
posiedzeniu Komisji. 
Dyrektor Biblioteki Publicznej poinformowała, że w związku z przypadającą w tym 
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roku rocznicą 100-lecia urodzin Wilhelma Szewczyka, Biblioteka planuje szereg 
imprez m.in. otwarty zostanie gabinet literatów poświęcony nie tylko Wilhelmowi 
Szewczykowi ale i Stanisławowi Krawczykowi i Zdzisławowi Pietrasowi. 
Radny Bernard Strzoda pytał o nabory do szkół w świetle zmian przepisów tj. ile      
7-latków pójdzie do I klasy, czy prowadzona jest akcja zachęcająca do posyłania      
6-latków do I klasy, czy jest wyjście awaryjne na wypadek pozostawienia 6-latków     
w przedszkolach? 
Naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że do 5 tys. mieszkańców tworzy się 
oddziały 7  osobowe, powyżej 11 osobowe. Do 15 czerwca organ wskaże rodzicom 
szkoły w których będzie realizowany obowiązek szkolny. Na dzień dzisiejszy nie ma 
możliwości aby wskazać te szkoły. Dyrektorzy szkół przeprowadzą kampanie 
promocyjne swoich jednostek. Na dziś jest 34 dzieci odroczonych w całej gminie, 
Natomiast nauczycieli, którzy obecnie prowadzą III klasy jest 18. 
 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała:        
Alina Kuśka 
 

Przewodnicząca Komisji  

               Radna Stefania Szyp 


