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Protokół Nr 14/2016 
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

w dniu 18 maja 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 10 radnych. 
 
Ad. 2 
Protokół Nr 13/2016 z posiedzenia Komisji w dniu 20 kwietnia 2016 r. przyjęto 
jednogłośnie – głosowało  10 radnych. 
 
Ad. 3 
W materiałach na sesję Rady Miejskiej nie było branżowych uchwał dot. Komisji.                 
Do pozostałych projektów zawartych w porządku obrad członkowie Komisji                        
nie zgłosili uwag.  
 
Ad. 4 
Pełnomocnik ds. Społecznych Aleksandra Chudzik przedstawiła ramowy  
program Światowych Dni Młodzieży Czerwionka-Leszczyny (zał.). Dodała, że na 
dzień dzisiejszy mamy zgłoszonych 407 pielgrzymów, ale wszystko jest jeszcze 
płynne.  
Radny Bohdan Knopik zapytał jakie będą koszty ŚDM. 
Pełnomocnik ds. Społecznych  odpowiedziała, że na razie trudno powiedzieć, ale 
myśli, że do 80 tys. zł.   
Następnie poinformowała, że odbyła się Śląska Debata o Edukacji z udziałem Pani 
Wiceminister dot. kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
Dodała, że 27 czerwca ma być podana wizja systemu oświaty. 
Poinformowała, że w piątek odbyło się podsumowanie tygodnia godności osób 
niepełnosprawnych. Zorganizowaliśmy dwa ciekawe warsztaty na temat depresji                      
i zespołu Aspergera. 
 
Naczelnik Wydziału ED Iwona Flajszok poinformowała, że napisali projekt                        
w ramach narodowego programu rozwoju czytelnictwa. Wydział ED wnioskował                    
o dofinansowanie dla 14 bibliotek szkolnych. Cztery wnioski uzyskały akceptację                    
i otrzymają dofinansowanie na łączna kwotę 32 tys. zł. Są to biblioteki                                             
w  ZS Nr 2, ZS Nr 3, ZS Nr 5 oraz SP Szczejkowice. Całość zadania wyniesie                                  
40 tys. zł. Celem zadania jest wspieranie jednostek oświatowych w propagowaniu 
czytelnictwa. 
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Radna Grażyna Strzelecka zapytała czy już coś więcej wiadomo odnośnie 
organizacji nowego roku szkolnego. 
Naczelnik ED powiedziała, że na dziś mamy 3605 uczniów we wszystkich szkołach 
– w roku szkolnym 2015/2016 było ich 3834, w przedszkolach mamy 1268 dzieci –                    
w roku 205/2016 było 1190. Będzie mniejsza liczba klas pierwszych. Liczba uczniów 
w szkołach nie ma przełożenia na zatrudnienie pracowników administracji i obsługi. 
Jeżeli chodzi o nauczycieli to będzie łączenie etatów, na razie dyrektorzy nie wiedzą 
ile będzie urlopów na poratowanie zdrowia. Konkretne informacje będzie mogła 
podać na komisji we wrześniu. Dyrektorzy wskazali na zmniejszenie wymiaru za 
zgodą nauczycieli. Będzie duża różnica w kwocie subwencji oświatowej. Na dziecko 
w przedszkolu jest 1300 zł, na ucznia w szkole jest 5500 zł. Jeżeli chodzi                                 
o dodatkowe oddziały przedszkolne, to są już wyliczone wstępne koszty, jest 
założona karta sprawy, a podstawą jest to, że nie spełniamy zapisów ustawy dot. 
zapewnienia możliwość edukacji przedszkolnej dzieciom czteroletnim i prawa do 
realizacji edukacji przedszkolnej dzieciom pięcioletnim. Środki finansowe 
przeznaczone na ten cel będą zapewnione kosztem udzielanej dotacji klubom 
dziecięcym. Do klubów uczęszcza 40 dzieci, a dotacja wynosi 130 tys. zł. 
 
Przewodnicząca Komisji poinformowała o: 

 zorganizowanej przez ZS NR 1 oraz Ośrodek Wojewódzki Metodyczny                                     
w Rybniku konferencji nt. rozwijania kompetencji czytelniczych uczniów 
„czytanie może być modne”, w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom oraz 
konkursie czytelniczym dla dzieci i młodzież naszej gminy, 

 nagrodach zdobytych przez uczestników Młodzieżowego Festiwalu 
Muzycznego, 

 XXII przeglądzie teatralnym i recytatorskim dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej pod hasłem Bliskie Spotkania 2016. 

 
Dyrektor MOK Mariola Czajkowska dodała, że odbyły się: festiwal tańca Inspiracje, 
parada mażoretek, Śląskie Śpiewanie, a także wystawa malarska Czesława Fojcika                
z okazji urodzin W. Szewczyka. 
 
Członkowie Komisji złożyli wniosek, aby zakupić obrazy artysty malarza pana 
Czesława Fojcika i wykorzystać je jako element dekoracji wnętrz w CKE.  
 
Poinformowała  również o imprezach, które odbędą się w najbliższym czasie: 

 21 maja odbędzie się gala rock’n’rollowa w Bełku, 

 28 i 29 maja imprezy plenerowe w parku leśnym w leszczynach – koncert                       
hip-hopowy oraz festyn rodzinny, 

 5 czerwca odbędzie się festiwal organizacji pozarządowych, któremu 
towarzyszyć będzie 150 lecie KGW, finał akcji Kilometry Dobra, festyn 
strażacki oraz odpust parafialny, 

 10 czerwca odbędzie się zakończenie roku akademickiego UTW, 

 11 czerwca odbędzie się Industriada – Święto Szlaku Zabytków Techniki  pod 
hasłem przemysłowe legendy, 

 17 - 19 czerwca odbędą się plenery z okazji 70-lecia LKS Stanowice,                         
100-lecia OSP Palowice oraz zlot  samochodów tuningowych, sprzątanie tamy.  

 24 i 25 czerwca będzie festiwal Around The Rock. 
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Przewodnicząca Komisji zapytała co z obiektem przy ul. Brzozowej. 
Dyrektor MOSiR Alojzy Klasik poinformował, że trzeba było zrezygnować                           
z postawienia tam kontenerów, gdyż nie pozawala na to klasyfikacja gruntów                             
tj. zieleń urządzona. Zdecydowano się na remont starego budynku, który wyniesie 
około 40-6- tys. zł. Prace rozpoczną się w czerwcu. Obecnie będzie działało tam 
nowe stowarzyszenie. Poza tym klub z Książenic awansował do klasy okręgowej                       
i jest propozycja, aby korzystali z obiektu w Leszczynach.  
Radny Bogdan Knopik zapytał co dalej z remontem boiska treningowego                           
w Czerwionce. 
Dyrektor MOSiR powiedział, że po rozpoczęciu prac okazała się, że jest tam siedem 
studni nadających się do remontu i obecnie zajmuje się tym PWiK. Jak się z tym 
uporają, my przystąpimy do dalszych prac.  
 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała:        
Sylwia Gruszkiewicz 
 

 

 

 

Przewodnicząca Komisji  

               Radna Stefania Szyp 


