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Protokół Nr 16/2016 
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

w dniu 24 sierpnia 2016 r. 
 
 Na posiedzeniu Komisji obecni byli Radni - członkowie Komisji oraz 
zaproszeni goście wg załączonej listy obecności. Obrady prowadziła radna Grażyna 
Strzelecka – wiceprzewodnicząca 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 15/2016 z posiedzenia Komisji w dniu 22 czerwca 2016 r. przyjęto 
jednogłośnie – głosowało  10 radnych. 
 
Ad. 3 
Komisja omówiła projekt uchwały w sprawie przekazania składnika majątku 
pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, który 
zaopiniowała  pozytywnie. 
 
Ad. 4 
W sprawach bieżących: 
Naczelnik Wydziału ED Iwona Flajszok przedstawiła projektowaną organizację 
roku szkolnego 2016/2017 w porównaniu z ubiegłym. Obecnie w szkołach mamy   
190 oddziałów i jest ich o 8 mniej. Zmniejszyła się także liczba uczniów uczniów.                
W każdej szkole podstawowej, za wyjątkiem ZS Nr 2, mamy pierwszą klasę.  
Jeżeli chodzi o przedszkola to mamy więcej uczniów, o 3 wzrosła liczba oddziałów, 
przyjęto wszystkie dzieci 4, 5, i 6 letnie. Jeżeli chodzi o zmiany w strukturze 
zatrudnienia to nastąpiło zmniejszenie o 12,4 etatu – godzin ponadwymiarowych                             
i umów na czas określony. W przypadku 10 etatów nastąpiło połączenie z inną 
jednostką, o 1,7 etatu wzrosło zatrudnienie wśród pracowników administracji                           
i obsługi. 
Wiceprzewodnicząca Komisji zapytała jak wygląda budżet na termomodernizację. 
Skarbnik GiM powiedział, że środki są zabezpieczone, zadania będą realizowane                 
wg harmonogramu. 
Wiceprzewodnicząca Komisji zapytała jakie kryteria były brane jeżeli chodzi                       
o kolejność termomodernizacji. 
Z-ca Burmistrza Andrzej Raudner powiedział, że najważniejsze jest to, że za dwa 
lata wszystkie jednostki będą ztermomodernizowane. O kolejności czasem 
decydował przypadek. 
Radny Michał Stokłosa zapytał na jakim etapie są prace w ZS Nr 1 i w szkole                         
w Czuchowie. 
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Z-ca Burmistrza odpowiedział, że nie ma sygnałów by były jakiekolwiek opóźnienia. 
Wszystkie remonty zostały zrobione.  
Pełnomocnik ds. Społecznych Aleksandra Chudzik opowiedziała o przebiegu 
ŚDM na terenie naszej gminy. Powiedziała, że wszystko wyszło bardzo dobrze, 
odbyło się zgodnie z planem, pogoda dopisała. Mieszkańcy wyrazili zadowolenie 
również z tego, że miasto było ładnie udekorowane flagami.  
Następnie poinformowała o spotkaniach Burmistrza z młodymi sportowcami, które 
odbyły się w trakcie wakacji. 
Dyrektor MOK Mariola Czajkowska poinformowała, że podczas wakacji z MOK 
zostały zorganizowane warsztaty oraz wycieczki, które cieszyły się dużym 
zainteresowaniem. Ponadto każda placówka MOK miała swoją ofertę dla dzieci. 
Wraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk zrealizowano projekt pn. 
Przyjechało do nas kino. 
Radny Michał Stokłosa dodał, że w tym roku formuła kina plenerowego została 
rozszerzona na dzielnice i sołectwa i  objęła 6 miejsc. Seanse odbywały się co 
piątek, frekwencja była dość duża, co świadczy o tym, że warto wyjść poza główne 
dzielnice.  
Dyrektor MOK poinformowała, że nasze KGW z Dębieńska na dożynkach 
powiatowych zaprezentuje wóz dożynkowy i koronę, KGW z Bełku weźmie udział                        
w konkursie na potrawy z kartofla oraz przygotuje scenkę.  
Z-ca Dyrektora MOSiR Michał Cichoń poinformował, że MOSiR w trakcie wakacji 
zorganizował 3 wycieczki autokarowe oraz wycieczki rowerowe. Podczas wakacji 
odbył się turniej koszykówki ulicznej i siatkówki plażowej, odbywały się zajęcia na 
orliku. Jeżeli chodzi o inwestycje, to trwa remont szatni na boisku w Leszczynach, 
postawiono kontenery na boisku w Czuchowie, wyremontowano sanitariaty i zrobiono 
ogrodzenie na boisku w Bełku. Stare betonowe ogrodzenie z Bełku zostanie 
przeniesione na kąpielisko, by odgrodzić się od sąsiada. Trwają prace na boisku 
treningowym w Czerwionce.  
Poinformował, że 10 września odbędzie się V nocny Bieg Uliczny, a  Klub Szachowy 
Skoczek będzie uczestniczył w drużynowych mistrzostwach Polski. 
Radna Jolanta Szejka zauważyła, że ogrodzenie boiska w Bełku zostało zrobione 
ze środków funduszu sołeckiego.  
Radny Bogdan Knopik stwierdził, że należałoby zabezpieczyć drewnianą elewację 
na budynku szatni przy boisku w Dębieńsku.  
Dyrektor Biblioteki Publicznej Aleksandra Pietruszewska opowiedziała                            
o zajęciach czytelniczych dla dzieci prowadzonych przez bibliotekę podczas wakacji. 
Poinformowała, że 2 września również w naszej bibliotece odbędzie się Narodowe 
Czytanie objęte patronatem pary prezydenckiej. Czytana będzie klasyka – Quo 
Vadis, a gościem specjalnym będzie Adam Kąkol, muzyk zespołu „Łzy”. 
Radny Grzegorz Wolny przedstawił problem związany ze stanem sprzętu 
nagłaśniającego, jaki posiada MOK. Jest on już bardzo zużyty, a w gminie nierzadko 
odbywają się równolegle imprezy, które są obsługiwane prze MOK i wtedy pojawia 
się problem. Najlepszy byłby sprzęt, który można podzielić na osobne zestawy.                   
Wg przedstawionych ofert taki sprzęt kosztuje między 189 tys. zł a 238 tys. zł. Często  
zdarza się tak, że wynajmujemy sprzęt od firm zewnętrznych. Zauważył, że dobrze 
byłoby zabezpieczyć środki na ten cel.  
Radny Bogdan Knopik zapytał ile płacimy za wynajem sprzętu. 
Radny Grzegorz Wolny odpowiedział, że w granicach 12-16 tys. zł. Wynajmujemy 
go na około 5, 6 imprez w roku. 
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Przewodniczący RM powiedział, że warto to przemyśleć, gdyż w takim układzie za         
3 lata sprzęt nam się zwróci i będzie nasz. Poza tym mamy warunki do 
organizowania dużych imprez. 
Radny Janusz Babczyński dodał, że można by taki sprzęt wypożyczać                               
na zewnątrz.  
 

 Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek, aby w przyszłym roku budżetowym 
zabezpieczyć środki na zakup sprzętu nagłaśniającego dla MOK.  

 
Wiceprzewodnicząca Komisji przedstawiła propozycje MEN dot. reformy ustroju 
szkolnego.  Powiedziała, że jesteśmy na etapie wygaszania gimnazjów i nikt nie wie 
do końca jak to będzie. Stanowisko ZNP w tej sprawie jest przeciwne. Sześciolatki 
pozostały w przedszkolach, przez co mamy mniej klas pierwszych. Na szczęście                   
w naszej gminie udało się to przeprowadzić bez drastycznych posunięć. Pod 
Inicjatywą Obywatelską, przedstawioną na Komisji jakiś czas temu, zebrano 334 tys. 
podpisów. 
Rady Bogdan Knopik podziękowała za kino plenerowe. 
Przewodniczący RM poinformował, że udało się rozpocząć prace nad budową sali 
gimnastycznej w Palowicach.  
 
 
 
 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała:        
Sylwia Gruszkiewicz 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji  

             Radna Grażyna Strzelecka 


