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Protokół Nr 15/2016 
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

w dniu 22 czerwca 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 14/2016 z posiedzenia Komisji w dniu 18 maja 2016 r. przyjęto 
jednogłośnie – głosowało 11 radnych. 
 
Ad. 3 
Komisja omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej                     
Nr XXXI/268/05 dotyczącej udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorów i wicedyrektorów oraz tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli o różnym tygodniowym obowiązkowym 
wymiarze godzin a także tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla 
pedagogów, psychologów  i logopedów w szkołach, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina  i Miasto Czerwionka-Leszczyny. 
Naczelnik Wydziału ED Iwona Flajszok wyjaśniła, że zmiana dot. stanowiska 
wicedyrektora, Teraz w szkole, w której jest minimum 12 oddziałów tworzy się to 
stanowisko. Wcześniej  było one uzależnione od liczby uczniów. Zdarzało się tak,                     
że oddziały były, ale liczba uczniów nie spełniała wymogów.  
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały. 
 
Przewodniczący RM Bernard Strzoda zapytał jak jest ze stanowiskiem 
wicedyrektora w zespole szkół.  
Naczelnik Wydziału ED powiedziała, że zespół traktujemy jako całość. 
Przewodnicząca Komisji zapytała czy cos się zmieniło w liczbie projektowanych 
klas pierwszych. 
Naczelnik Wydziału ED powiedziała, że z tych niepewnych, na dziś klasa na pewno 
będzie w Palowicach i być może w Szczejkowicach. 
Przewodniczący RM zapytał ile w klasach pierwszych będzie dzieci sześcioletnich, 
a ile powtarzających. 
Naczelnik Wydziału ED powiedziała, że większość to sześciolatki, dzieci 
powtarzających jest siedmioro na wszystkie jednostki. 
Radna Grażyna Strzelecka zapytała co z trzylatkami w przedszkolach. 
Naczelnik Wydziału ED powiedziała, że przyjęto tylko trzylatki zgłoszone na 
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podstawie deklaracji rodziców, pozostałych nie. Musi być miejsce dla cztero-                              
i pięciolatków. Dlatego też otworzymy dwa dodatkowe oddziały przedszkolne 
dopołudniowe.  
Radna Grażyna Strzelecka zapytała ile trzylatków nie dostało się do przedszkoli. 
Naczelnik ED powiedziała, że około 250 dzieci. 
Przewodnicząca Komisji zapytała czy od 1 września 2017 roku przyjmiemy 
wszystkie trzyletnie dzieci. 
Naczelnik ED odpowiedziała, że najprawdopodobniej tak. 
Radna Janina Binda zapytała czy będą logopedzi w przedszkolach. 
Naczelnik ED powiedziała, że czekają nas zmiany systemowe i trzeba się przyjrzeć 
sytuacji finansowej. Subwencja będzie mniejsza o około 1,3 mln zł. Czekamy na 
decyzje, jak to wszystko będzie wyglądało. My jako nieliczni zapewniamy opiekę 
psychologiczną dla dzieci z zespołem Aspergera.  
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że trzy kluby malucha zwróciły się z 
prośba o spotkanie. Odbyły się już dwa takie spotkania.  
Pełnomocnik ds. Społecznych Aleksandra Chudzik wyjaśniła, że nasza uchwała 
przewiduje finansowanie tych klubów tylko na ten rok. Na przyszły rok nie ma takiej 
możliwości, gdyż będziemy się borykać z problemami finansowymi. Kluby mogą 
sięgnąć po inne źródła np. granty. Do tego wszedł program 500+.  
Przewodniczący RM dodał, że nasza gmina była jedyną, która weszła w taki 
program, bo w 2016 roku bilansujemy oświatę. Teraz dotknęły nas skutki reformy 
oświaty. 
Pełnomocnik ds. Społecznych powiedziała, że okazuje się, że część dzieci 
uczęszczających do tych klubów nie jest mieszkańcami naszej gminy. 
 
Ad. 4 
W sprawach bieżących przedstawiono informacje dot. wydarzeń kulturalnych, które 
odbyły się w naszej gminie. 
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że:  

 Paweł Salamon, uczeń klasy V SP w Przegędzy, zdobył nagrodę Grand Prix 
na ogólnopolskim konkursie recytatorskim w Starachowicach. 

 Przedstawiła laureatów finału regionalnego przeglądu Śląskie Śpiewanie, który 
odbył się w Koszęcinie.  

 Wymieniała laureatów kolejne edycji konkursu Młode Fafloki, 
zorganizowanego prze SP Nr 8 w Dębieńsku.  

 Przedszkole Nr 7 w Czuchowie zorganizowało Halowe Mistrzostwa Piłki 
Nożnej. I miejsce zdobyło Przedszkole z Bełku, drugie – P nr 3 z Leszczyn, 
trzecie – Przedszkole z Dębieńska. 

 odbyły się liczne imprezy związane z różnymi jubileuszami 

 Ambasador RP w Królestwie Belgii przekazał czek na kwotę 5 tys. euro dla 
naszych świetlic środowiskowych.  

 
Dyrektor Biblioteki Publicznej Aleksandra Pietruszewka poinformowała,                            
że w maju w odbył się ogólnopolski tydzień bibliotek pod hasłem bibliotek inspiruje 
połączony z cyklem imprez dla dzieci i dorosłych. Odbyło się spotkanie autorskie                   
z przedstawicielką literatury kobiecej Izabellą Frączyk oraz spotkanie poetyckie                                    
z okazji dnia matki połączone z występem muzycznym Heleny Niećko i Eweliny 
Dominik. W czerwcu obchodziliśmy Ogólnopolski Tydzień Głośnego Czytania 
Dzieciom, który ma na celu przeciwdziałanie spadkowi czytelnictwa. W Jego ramach 
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przedszkolakom bajki czytali zaproszeni goście.  Odbyło się także spotkanie autorski 
z Jackiem Czechem skierowane dla gimnazjalistów G4. Współorganizowaliśmy rajd 
bibliotekarzy i miłośników książki, w którym wzięło udział 120 osób. Przewodnikiem 
był Aleksander Żukowski. Biblioteka włączyła się także w obchody Industriady. 
Obecnie kończy się edukacja regionalna dla dzieci z klas szkół podstawowych, 
prowadzona ze Stowarzyszeniem Najważniejsza jest Tradycja.   
 
Dyrektor MOK Mariola Czajkowska przedstawiła laureatów Śląskiego Śpiewania 
oraz Śląskiego Festiwalu Zespołów Ludowych. Poinformowała o osiągnieciach 
zespołów Zyg Zag i Rytm. Poinformowała, ze KGW z Dębieńska wzięło udział                       
w konkursie ogólnopolskim „Smaki Regionów” i zdobyło pierwsze miejsce w kategorii 
najlepsza potrawa regionalna i produkt (wodzionka i karminadle z ciaper kapustą). 
Omówiła atrakcje, które miały miejsce podczas Industraiady oraz przygotowania do 
festiwalu Around The Rock. Następnie przedstawiła ofertę wakacyjną CKE i MOK.  
Radny Bogdan Knopik zapytał ile sprzedaliśmy biletów na festiwal. 
Dyrektor MOK powiedziała, że obecnie 2 tysiące, ale sprzedaż nadal trwa. 
 
Dyrektor MOSiR Alojzy Klasik poinformował, że  o awansie LKS Książenice do ligi 
okręgowej oraz o spadku LSK Bełk z III ligi. O imprezie z okazji 70-lecia LKS 
Stanowice. O wielu sukcesach dzieci i młodzieży uczęszczającej do klubu 
szachowego Skoczek. O Sukcesach w szermierce. Przedstawił ofertę wakacyjną 
MOSiR. Wyjaśnił, że trwa modernizacja kąpieliska, aby spełniło wszystkie 
wymagania. W trakcie sezonu będzie otwarte od godziny 10 do 18, a w przypadku 
dobrej pogody to i dłużej. Poinformował, że odbyły się szkolne igrzyska sportowe na 
obiekcie w czerwionce. 
Radny Bogdan Knopik zapytał gdzie Książenice będą rozgrywały mecze. 
Dyrektor MOSiR odpowiedział, że u siebie, ale najpierw trzeba tam zadbać o stan 
murawy. Trenować będą w Leszczynach.  
Radny Waldemar Mitura zauważył, że należałoby zmodernizować kąpielisko tak, 
aby być konkurencją dla okolicznych basenów. 
 
Radna Jolanta Szejka poinformował, że gościliśmy w gminie delegacje z Ukrainy. 
Byli oni pod wrażeniem tego, co się w naszej gminie robi. 
Radny Bogdan Knopik zapytał czy środki w zapisane w UB są na projekt sali 
gimnastycznej w Palowicach. 
Skarbnik GiM powiedział, że są one na rozpoczęcie zadania. 
Przewodniczący RM dodał, że budowa sali przesunęła się, ponieważ nastąpiły 
zmiany dot. ewidencji gruntów. Po zasygnalizowaniu tego problemu geodeta  musiał 
nanieść właściwe zapisy. Teraz będziemy robić projekt.  
 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała:        
Sylwia Gruszkiewicz 

 

Przewodnicząca Komisji  

               Radna Stefania Szyp 


