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Protokół Nr 17/2016 
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

w dniu 28 września 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 16/2016 z posiedzenia Komisji w dniu 24 sierpnia 2016 r. przyjęto 
jednogłośnie – głosowało 10  radnych. 
 
Ad. 3 
Komisja omówiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części 
nieruchomości w najem dotychczasowemu najemcy, który zaopiniowała  pozytywnie. 
 
Ad. 4 
Naczelnik Wydziału ED Iwona Flajszok wyjaśniła, że obecnie trwają prace nad 
projektami ustaw w zakresie prawa oświatowego. Jeżeli je sejm zatwierdzi, to wejdą 
w życie w roku szkolnym 2017/2018, choć niektóre przepisy mogą wejść w życie już 
14 dni po ogłoszeniu ustaw. Zmiany będą dot. systemu oświaty, porządkują wiele 
zapisów.  
Radny Bogdan Knopik zapytał co z naszą siecią szkół. 
Naczelnik Wydz. ED powiedziała, że będzie trzeba podjąć decyzję co do losu 
gimnazjum Nr 2 i gimnazjum Nr 6. Musi być stanowisko Burmistrza w tej kwestii.                      
W tych miejscach na pewno będą szkoły, ale nie wiadomo jakie.  
Radny Bogdan Knopik powiedział, że należy wziąć pod uwagę dzieci. Jako Rada 
Rodziców mamy wypracowany pewien model jak ma to wyglądać, ale nie wiadomo 
czy pokryje się z wizją Burmistrza. Poprosił o możliwość wypowiedzi w tym temacie.  
Z-ca Burmistrza Andrzej Raudner powiedział, że jak będziemy znali zasady,                      
to będziemy decydować.  
Naczelnik Wydziału ED powiedziała, że na pewno będzie obligo ustalenia nowych 
obwodów dla szkół.  
Radna Grażyna Strzelecka powiedziała, że ZNP stoi na stanowisku, że ta reforma 
nie powinna być wprowadzana. I dalej będą ot o walczyć. Ta reforma jest szkodliwa 
dla dzieci, jej tempo jest zbyt szybkie. Powinna dot. dzieci, które dopiero pójdą do 
pierwszej klasy. Szóste klasy nie mają programu nauczania na przyszły rok. Na razie 
są to projekty i może uda się tą reformę przesunąć. Eksperci przy pani Minister                    
to nie są praktycy, nauczyciele. Nie powinno to tak wyglądać.  Poinformowała,                     
że 10 października ZNP zorganizuje pikiety przed urzędami wojewódzkimi.  
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Przewodnicząca Komisji poinformowała, że działania podejmowane przez naszą 
gminę w zakresie realizacji prawa do wychowania przedszkolnego dzieci 4 i 5-letnich 
przyniosły efekt. 
Naczelnik Wydz. ED powiedziała, że stan po rekrutacji był taki, że nie wszystkie                        
4 i 5 latki zostały przyjęte. Dlatego otwarto dodatkowo dwa dzienne oddziały i dzięki 
temu zadanie to zrealizowano w 100%. 
Przewodniczą Komisji poinformowała, że odbyła się inauguracja roku szkolnego 
2016/2017 dla pracowników oświaty.  
Radna Grażyna Strzelecka dodała, że była to już 3 inauguracja, w tym roku pod 
hasłem kultury i sportu. A także współpracy jednostek z placówkami oświatowymi. 
Była okazja do podziękowań. Został wydany na t a okazję folder. 
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że nastąpiło uroczyste otwarcie boiska 
przy ZS Nr 1 w Leszczynach. Jest to boisko wielofunkcyjne, które kosztowało                       
381 tys. zł. 
Radny Leszek Salamon podziękował za to, że to zadanie zostało umieszczone                  
w budżecie i wykonane. 
Radny Bogdan Knopik powiedział, że mamy harmonogram budowy boisk 
przyszkolnych i należałoby wrócić do tego planu. Najgorsze boisko jest obecnie przy 
ZS Nr 2 w Czerwionce – wszędzie jest tam asfalt. Komisja powinna podejść do tego 
tematu przy planowaniu przyszłorocznego budżetu. 
Z-ca Burmistrza powiedział, że do przyszłego budżetu musimy podchodzić 
ostrożnie, bo nie wiemy jaki on będzie, gdyż oświata to jedna wielka nie wiadoma.  
Przewodnicząca Komisji poinformowała także, że w grudniu będzie ocena formalna 
wniosku o termomodernizację, następnie podpisanie umowy, przetargi i pierwsze 
prace powinny ruszyć w wakacje w 2017 roku. 
Poinformowała, że 1 września w ZS Nr 3 odbyła się inauguracja nowego roku 
szkolnego połączona z otwarciem zielonej pracowni przeznaczonej do nauk 
przyrodniczych.  Środki pozyskano z WIOŚ.   
Dyrektor Biblioteki Publicznej Aleksandra Pietruszewska poinformowała,                   
że 2 września odbyło się narodowe czytanie, nasza biblioteka włączyła się                               
w ogólnopolska akcję czytania Quo Vadis, fragmenty książki czytali zaproszeni 
goście. W wydarzeniu uczestniczyła młodzież z Czerwionki. Ma nadzieję,                              
że w następnych latach uda się zorganizować to wydarzenie w plenerze.  
Poinformowała, że biblioteka zorganizowała konkurs fotograficzny „Przyłapani na 
czytaniu”, na który nadeszło wiele zdjęć. Biblioteka realizowała również projekt 
„Przyrodniczy Diament Regionu”, w ramach którego prowadziła zajęcia z edukacji 
przyrodniczej dla dzieci szkół podstawowych. Została zaopatrzona w materiały 
dydaktyczne – gry edukacyjne, ścieżki przyrodnicze, plakaty. Otrzymała także                   
16 kolorowych siedzisk.  
Dyrektor MOK Mariola Czajkowska poinformowała, że 26-28 sierpnia zespół                  
Zyg Zag brał udział w Mistrzostwach Świata Mażoretek w Pradze, gdzie zdobył liczne 
medale. KGW Dębieńsku odebrało w Poznaniu „Perłę 2016” wygraną w ramach 
konkursu „Kulinarne smaki regionu”. 28.sierpnia odbyły się powiatowe dożynki                      
w Gaszowicach, odbyły się także dożynki w naszych sołectwach i dzielnicach.                                         
W przyszłym roku nasza gmina organizuje dożynki powiatowe i będą one 27 sierpnia.  
Radna Jolanta Szejka zaproponowała, że można by zorganizować wspólne dożynki 
gminne.   
Dyrektor MOK dodała, że  każdego roku ktoś inny byłby organizatorem. Wszyscy by 
w nich uczestniczyli, a środki byłyby skumulowane.  
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Poinformowała, że 30 września odbędzie się XX edycja konkursu poetyckiego                      
„O złote cygaro Wilhelma Szewczyka”. Jest to konkurs międzynarodowy. Nadesłano 
194 zestawy, wybrano 5 finalistów. Jest też prywatna nagroda córki W. Szewczyka.                      
30 czerwca odbyła się Konferencja naukowa “Światy poetyckie Wilhelma Szewczyka” 
z okazji 100. rocznicy urodzin poety. Z okazji roku jubileuszowego ukazarze się 
antologia dorobku literackiego i publicystycznego Wilhelma Szewczyka.  
Poinformowała, że Centrum Informacji Turystycznej zorganizowało konkurs 
fotograficzny „Złap Familok”. 
Na familokach gościliśmy także audytorów z Urzędu Marszałkowskiego, gdyż 
chcemy być włączeni na stałe do szlaku zabytków poprzemysłowych. 
Nastąpiła inauguracja sezonu artystycznego w CKE. 
Z-ca Dyrektora MOSiR Michał Cichoń poinformował, ze odbył się V Nocny Bieg 
Uliczny, w którym udział wzięło 270 zawodników, dystans to 10 km. Odbył się turniej 
tenisa zimnego, rajdy i wycieczki. Klub Szachowy skoczek utrzymał się w II lidze. 
Rozpoczęło się malowanie elewacji na budynku przy obiekcie sportowym                                        
w Dębieńsku. 
 
 
 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała:        
Sylwia Gruszkiewicz 

 

Przewodnicząca Komisji  

             Radna Stefania Szyp 


