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Protokół Nr 13/2016 
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

w dniu 20 kwietnia 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 9 radnych. 
 
Ad. 2 
Protokół Nr 12/2016 z posiedzenia Komisji w dniu 16 marca 2016 r. przyjęto 
jednogłośnie – głosowało  9 radnych. 
 
Ad. 3 
Branżowy projekt uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach za rok 2015 
zostanie wycofany z porządku obrad sesji Rady Miejskiej, gdyż Rada już nie 
zatwierdza sprawozdań MOK czy Biblioteki.  
Pełnomocnik ds. Społecznych Aleksandra Chudzik poinformowała, że będzie 
jeszcze projektu uchwały do wprowadzenia pod obrady sesji RM, w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Miastu Rybnik  z przeznaczeniem na wydatki bieżące 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku. Wyjaśniła, że dwoje dzieci                    
z Czerwionki-Leszczyn wraz z zespołem reprezentującym Poradnię Psychologiczno–
Pedagogiczną w Rybniku, zdobyły pierwsze  miejsce w XI Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Kreatywności.  Będą  reprezentowały nas podczas finału tej olimpiady                    
w Stanach Zjednoczonych. Koszt wyjazdu jednego dziecka to ok. 12,500 tys. zł,  
zwróciły się do Burmistrza z prośbą o dofinansowanie.  
Projekt uchwały został przez Komisję zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie. 
Do pozostały projektów uchwał zawartych w porządku sesji członkowie Komisji uwag 
nie zagłosili.  
 
Ad. 4 
Dyrektor ZGM Marian Uherek omówił zadanie dot. rewitalizacji zameczku                             
w Leszczynach. Powiedział, ze jesteśmy na razie na etapie uzgodnień. Rewitalizacja 
będzie polegała na stworzenie ośrodka wielopokoleniowego rodzinnego. Należy 
odbudować zaniedbany teren od zameczku, aż do drugiego stawu obok ZDiSK. 
Teren będzie podzielony na trzy części:  

 teren stawu i okalające tereny zielone – będzie ścieżka edukacyjna, będzie 
można rozłożyć koc czy leżak, rozpalić grilla. 

 teren między ul. Polną a zameczkiem – będzie duże lodowisko, boisko do 
koszykówki, zaplecze sanitarne, trzy kręgi  (plac zabaw, parkour siłownia), 
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wszystko to okolone ścieżkami, zieleńcami, będzie fontanna i zegar słoneczny, 
mała drewniana scena. 

 zabytkowy zamek z otoczeniem – zamek zostanie odtworzony z detalami, 
będzie przeznaczony dla OPS, gdyż program, dzięki któremu możemy 
uzyskać dofinansowanie w wysokości 85%, wymaga części społecznej, czym 
zajmuje się właśnie OPS. Zamek objęty jest decyzją konserwatora zabytków, 
odtworzymy alejki oraz altankę, do zamku dobudujemy taras. Kwota 
dofinansowania wyniesie około 6 mln zł, nasz wkład własny to pozostałe 15 % 
czyli około 1 mln zł.  

W tym miesiącu zrobimy projekt, do końca maja kosztorysy. Do końca listopada 
musimy złożyć wniosek do konkursu. Przetarg odbędzie się w okolicach lata 2017 r., 
ewentualna realizacja zadania to 2018 rok.  
Radny Bogdan Knopik zapytał co ze starymi garażami. 
Dyrektor ZGM odpowiedział, że zostaną wyburzone i będzie tam parking. 
Dyrektor MOSIR zapytał co z drogą od Biedronki do ul. Polnej. 
Dyrektor ZGM powiedział, że musi ona zostać. Dodał, że zachęca wszystkich do 
składania uwag. 
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że urząd dostał dofinansowanie od 
Marszałka woj. w wysokości 144 tys. zł do budowy boiska przy ZS Nr 1 w 
Leszczynach. 
Benedykt Korus Wydział IiR powiedział, że mamy już dokumentację budowlaną,              
a przetarg zostanie na dniach rozstrzygnięty. Kwota zadania to ok 391 tys. zł. Roboty 
mają trwać od 4 maja do 12 sierpnia. Będzie to boisko wielofunkcyjne: do piłki 
nożnej, ręcznej, siatkówki, tenisa i niepełnowymiarowe do koszykówki. Wokół boiska 
będzie utwardzona opaska. Będzie ono dodatkowo ogrodzone. Dojście do niego 
będzie i od ulicy i od terenu szkoły. Zniknie boisko asfaltowe, będzie nowa brama 
wjazdowa z furtką, zostanie wymienione ogrodzenie zewnętrzne.  
Przewodniczący RM zauważył, że mamy także środki na dokumentację budowlaną 
sali gimnastycznej w szkole w Palowicach. 
Benedykt Korus powiedział, że powstał tam problem, gdyż z powodu modernizacji 
ewidencji gruntów, tereny te zakwalifikowano jako leśne.  
Przewodniczący RM powiedział, że do budowy sali już podchodziliśmy, ale wtedy 
nam plan na to nie pozwalał, dlatego został zmieniony. Teraz okazuje się, że jest 
kolejna przeszkoda. 
Benedykt Korus powiedział, że jest to teren przeznaczony pod budowę, ale 
pozwolenie na budowę trzeba uzyskać z Warszawy, co trwa nieraz rok. O szczegóły 
trzeba pytać w Wydziale Geodezji w Starostwie. 
Przewodnicząca Komisji zapytała jak wygląda nabór do klas I i przedszkoli                          
w naszej gminie. 
Naczelnik Wydziału ED Iwona Flajszok powiedziała, że arkusze organizacyjne 
będą spływać do końca kwietnia, do końca maja muszą być zatwierdzone. Zmiana 
ustawy wpłynęła na sytuację w przedszkolach i klasach pierwszych. Aby otworzyć 
pierwszą klasę liczba uczniów musi wynosić odpowiednio powyżej 7 (tereny 
wiejskie)/ powyżej 11(miejskie). Na dzień dzisiejszy sytuacja jest nienajgorsza. Klasy 
pierwszej nie będzie w ZS nr 2,  w Szczejkowicach i Palowicach - na dziś mamy tam 
zgłoszonych 6 uczniów.  Do 15 czerwca musimy tym dzieciom wskazać miejsce w 
innej placówce.  Te informacje są  pewne, ponieważ rodzice tych dzieci wycofali już 
deklaracje z przedszkoli lub w ogóle dzieci do przedszkoli nie zapisali. Na 119 
uczniów w klasach pierwszych mamy 76 sześciolatków, 35 dzieci odroczonych                                        
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i dzieci powtarzające klasę pierwszą.  
Jeżeli chodzi o rekrutację do przedszkoli to przyjęto 1029 dzieci, w tym 287 
sześciolatków. Dzieci nieprzyjętych jest 254. Być może powstaną dwa dodatkowe 
oddziały dzienne dla 4 i 5 latków w przedszkolu w Bełku oraz w P11 w Leszczynach. 
Gdy te oddziały zostaną otworzone, to spełnimy zapisy ustawy mówiące                                  
o  zapewnieniu  możliwość edukacji przedszkolnej dzieciom czteroletnim i prawa do 
realizacji edukacji przedszkolnej dzieciom pięcioletnim. 
Skarbnik GiM zapytał czy znany już jest koszt tych działań, czy są jakieś wyliczenia? 
Naczelnik Wydziału ED powiedziała, że do tych dwóch planowanych oddziałów 
przedszkolnych nauczycieli chcemy przenieść. Jednak dokładne koszty jeszcze nie 
są znane.  
Radna Grażyna Strzelecka poinformowała o działaniach  ZNP na rzecz oświaty.                          
O przygotowanym projekcie zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego, mającym ogromny wpływ na poprawę finansów organów 
prowadzących placówki oświatowe. Wyjaśniła, że ZNP w obronie oświaty 
wystosowało apel do Ministra EDN. Aktualnie są na etapie zbierania podpisów na 
listach poparcia tej inicjatywy. 
Dodała, że ZNP/O Czerwionka-Leszczyny przeprowadziło szkolenie dla dyrektorów                                     
i pracowników dot. zmian w systemie oświaty, planowane jest również szkolenie dot. 
zmian w ZFŚS. 
Naczelnik Wydziału  SPS Krystyna Jasiczek poinformowała, że jutro odbędzie się 
koncert laureatów  nagród w  dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania 
i ochrony kultury. Powołana przez Burmistrza GiM  Komisja ds. Kultury 29 lutego 
przeanalizowała 13 wniosków i ustaliła listę rankingową. Zgodnie z zaproponowaną 
listą nagrody przyznał Burmistrz GiM.  
Przewodnicząca Komisji oczytała listę laureatów, wyjaśniła także, że nagrodę za 
całokształt twórczości dostaje się tylko raz. 
Poinformowała, że 13 i 14 w CKE marca obył się młodzieżowy festiwal muzyczny. 
Komisja festiwalu przesłuchała 186 podmiotów wykonawczych. Koncert galowy 
laureatów odbędzie się 6 maja o godzinie 10:00. Dodała, że uczestnicy i opiekunowie 
bardzo chwalili obsługę techniczną – pracowników CKE. 
Dyrektor Biblioteki Publicznej Aleksandra Pietruszewska poinformowała, że:  

 odbyło się spotkanie autorskie  z Hanną Pasterny, dedykowane dla młodzieży 
gimnazjalnej oraz szerszej publiczności. Spotkanie cieszyło się dużym 
zainteresowaniem dlatego dobyło się w CKE.  Wzięło w nim udział 120 
gimnazjalistów,  

 Biblioteka Publiczna weszła w partnerstwo ze Stowarzyszeniem Najważniejsza 
jest Tradycja, co zaowocowało cyklem warsztatów dot. edukacji regionalnej, 
których tematem są lokalne osiągnięcia literackie. Zajęcia odbędą się                               
w Czerwionce, Leszczynach, Czuchowie i Stanowicach, 

 13 maja odbędzie się spotkanie autorskie z Izabelą Kończy,  

 ponadto w  maju odbędzie się tydzień bibliotek pod nazwą biblioteka inspiruje.  

 8 maja będziemy obchodzili dzień bibliotekarza.  
Dyrektor MOSiR poinformował, że MOSIR prowadzi szkolenie drużyn piłkarskich, 
lekkoatletycznych oraz szermierzy. Działają  już orliki, jednak z powodu zmian 
przeprowadzonych prze Ministerstwo Sportu na dzień dzisiejszy mamy zapewnioną 
obsługę orlików w 50%. Orlik w L-nach nie dostał dotacji, może będzie drugi konkurs. 
Obecnie trwają przygotowania do 5 biegu ulicznego.  Ostatnio dało się zauważyć 
kolejki na krytą pływalnię.  
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Jeżeli chodzi o remonty to na krytej pływalni musimy przebudować instalację                              
do uzdatniania wody wg wymogów unijnych, na kąpielisku również  jest wiele 
wymogów do zrealizowania. Koszt to ok 120 tys. zł. Musimy zrobić remont boiska 
treningowego oraz ogrodzenia na obiekcie  w Czerwionce – koszt ok 90 tys. zł. 
Na obiekcie w Bełku musimy rozebrać stare ogrodzenie, zbudować nowe oraz 
parking. Na obiekcie w Czuchowie planowana jest budowa kontenerów. 
Pełnomocnik ds. Społecznych przekazała także kilka informacji dot. SDM. 
Powiedziała, że odwiedzą nas pielgrzymi z Dominikany, Francji i Włoch. Diecezje do 
końca jeszcze nie znają ich liczby.  Przyjeżdżają do nas 20 go lipca. 21go gmina 
organizuje dla nich dzień pobytu na terenie Czerwionki-Leszczyn. Będzie koncert, 
procesja, poczęstunek, mecz. Będą mieli do dyspozycji obiekty MOSiR, infrastrukturę 
turystyczną. Co miesiąc mamy w tym temacie spotkanie robocze. Koszt tego 
przedsięwzięcia to ok 90 tys. zł.  
 
 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała:        
Sylwia Gruszkiewicz 
 

 

 

 

Przewodnicząca Komisji  

               Radna Stefania Szyp 


