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Protokół Nr 18/2016 
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

w dniu 19 października 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 17/2016 z posiedzenia Komisji w dniu 28 września 2016 r. przyjęto 
jednogłośnie – głosowało 9  radnych. 
 
Ad. 3 
Naczelnik Wydziału ED Iwona Flajszok omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały Nr XI/151/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach  z dnia 4 września 
2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla 
niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny, nie będących jednostkami budżetowymi oraz trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Wyjaśniła, że zmiany te pociągnęła                           
za sobą zmiana ustawy o systemie oświaty.  
Przewodnicząca Komisji zapytał jak do tej pory wyglądała organizacja tego 
przedszkola i jaka była kwota dotacji. 
Naczelnik ED powiedziała, że uczęszcza tam 42 dzieci, w tym 3 dzieci                                      
z orzeczeniem i 3 dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju. Podmiot  
złożył wniosek o dotację na przyszły rok na 60 dzieci. Do tej pory były dwa oddziały. 
Kwota dotacji to około 650 zł na dziecko zdrowe, 1800 zł na dziecko 
niepełnosprawne i 1380 zł na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem. W 2016 r. 
kwota za 9 miesięcy wyniosła 184 tys. zł. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały. 
 
Ad. 4 
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że rozpoczęto roboty związane                              
z nadbudową tarasu w ZS nr 1 w Leszczynach oraz że zakończono dokumentację 
projektową sali gimnastycznej w Palowicach. Czekamy także na rozstrzygnięcie 
konkursu na termomodernizację. W okresie wakacji przeprowadzono remont                             
w Przedszkolu w Czuchowie, który objął remont węzłów sanitarnych i dostosowanie 
klatki schodowej do przepisów ppoż.  
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Poinformowała, że: 

 17 października nastąpiło otwarcie Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w Zespole 
Szkół Specjalnych w Leszczynach, pod hasłem „Bądź autorem swojej kariery”. 

 13 października w CKE odbył się Gminny Dzień Edukacji, którego gospodarzem 
była SP nr 3 w Leszczynach. Wręczono nagrody Burmistrza dla dyrektorów, 
nauczycieli i uczniów.  

 Za czek wręczony przez Ambasadora Artura Harazima, placówki wsparcia 
dziennego zorganizowały wakacje dla swoich podopiecznych. 
Pełnomocnik ds. Społecznych dodała, że oprócz czeku wręczono także iPod                  
o wartości 5 tys. zł. Świetlica zorganizowała konkurs dla wychowanków,                        
w którym w/w iPod był nagrodą główną. 

 
Dyrektor Biblioteki Publicznej Aleksandra Pietruszewska poinformowała, że:                      

 odbyło się spotkanie autorskie z Magdaleną Zarembską, autorką popularnych 
książek dla dzieci i młodzieży. Udział w spotkaniu wzięli uczniowie klas czwartych 
Zespołu Szkół nr 3 i 4 w Czerwionce-Leszczynach. Autorka prowadziła ciekawe 
gry i zabawy związane z gwarą śląską.  

 10 października z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych w Bibliotece 
Centralnej miało miejsce spotkanie pracowników Opieki Społecznej z dziećmi                 
z Przedszkola pod Jarzębiną. Na podstawie publikacji dydaktycznych 
przedstawiono dzieciom problemy ludzi starszych oraz sposoby pomocy ludziom 
starszym. 

 27 października uczniowie Zespołu Szkół w Bełku wezmą udział                                    
w warsztatach z kodowania w ramach projektu „Link do przyszłości. Zaprogramuj 
swoją karierę”. 

 25 listopada odbędzie się wieczór poetycko-muzyczny  pn. "Jesienne inspiracje", 
podczas którego nasi mieszkańcy będą czytać swoje wiersze.  

 
Dyrektor MOK Mariola Czajkowska poinformowała, że: 

 30 września odbył się finał XX Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego                 
„O Złote Cygaro Wilhelma”. Przyznano 3 nagrody i 2 wyróżnienia oraz nagrodę 
specjalną przyznawaną przez Barbarę Szewczyk. Wręczono także pamiątkowe 
cygara dla osób i instytucji związanych z Wilhelmem Szewczykiem. Z okazji 
jubileuszu ukaże się antologia wybranych utworów laureatów. 

 Jutro o godzinie 17tej rozpocznie się II Gminny Zjazd Seniorów zorganizowany 
przez Centrum Organizacji Pozarządowych. 

 30 września rozpoczął się rok akademicki UTW. Liczba słuchaczy UTW wynosi 
około 300 osób. 

 9 października koncertem Stanisława Sojki rozpoczął się sezon kulturalny                    
w CKE.  

 28-30 października odbędzie się wystawa kanarków i ptaków egzotycznych 
powiązana z 50-leciem Związku Hodowców Kanarków. 

 11 listopada odbędą się obchody Święta Niepodległości wraz z mszą                             
i koncertem pn. Jesienne Impresje Muzyczne. 

 18 listopada odbędzie się konferencja „Światy poetyckie” poświęcona twórczości 
Tadeusza Sławka.  

 
 

https://www.facebook.com/events/885732668230931/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular&action_history=null&source=3&source_newsfeed_story_type=regular
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Z-ca Dyrektora MOSiR Michał Cichoń poinformował, że w ostatnim czasie MOSiR 
zorganizował turniej koszykówki ulicznej oraz rajdy rowerowe. Na pływalni odbywają 
się zajęcia UTW. Przeprowadzono wycinkę i pielęgnację drzew na obiekcie                           
w Leszczynach. Na obiekcie w Bełku kończymy awaryjny remont dachu. Robimy 
także remont płotu na kąpielisku.  
 
 
 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała:        
Sylwia Gruszkiewicz 

 

Przewodnicząca Komisji  

             Radna Stefania Szyp 


