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Protokół Nr 21/2017 
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

w dniu 22 lutego 2017 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  8 radnych. 
 
Ad. 2 
Protokół Nr 19/2016 z posiedzenia Komisji w dniu 23 listopada 2016 r. przyjęto           
jednogłośnie – głosowało 8 radnych. 
 
Ad. 3 
Naczelnik Wydz. Edukacji Iwona Flajszok przedstawiła projekty uchwał w sprawie: 

1) przyjęcia Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny na rok 2017 oraz ustalenia 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez 
szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, 

2) ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów, uwzględnianych                              
w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół 
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest przez Gmina                
i Miasto Czerwionka-Leszczyny, 

3) ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym      
do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych funkcjonujących 
przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina   
i Miasto Czerwionka-Leszczyny. 

 
Następnie poinformowała, że 15 lutego odbyło się spotkanie Kuratora Oświaty                        
z Radami Rodziców, na którym zostały omówione ogólne zarysy zmian w oświacie. 
Przedstawiono plan sieci szkół, do którego rodzice nie mieli żadnych uwag. Pytania 
rodziców dot. raczej systemu nauczania.  
Uchwała dot. sieci szkół została skierowana do Kuratora Oświaty oraz innych 
właściwych instytucji, które mają 21 dni na jej zaopiniowanie.  
  
Ad. 4  
Przewodnicząca Komisji poinformowała, 6 lutego odbyło się posiedzenie  Zespołu 
ds. Stypendiów Sportowych. Następnie odczytała protokół i przedstawiła 
nagrodzonych. Poinformowała, że uroczysta gala dla nagrodzonych odbędzie się                   
w połowie marca.  
 



2 

Dyrektor Biblioteki Publicznej Aleksandra Pietruszewska poinformowała,                         
że: 

 Biblioteka Publiczna  wraz z fundacją „Szafa Gra” z siedzibą w Mikołowie 
pozyskała 25 tys. zł  z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego                        
w ramach programu Promocja czytelnictwa 2017. Biblioteka nasza                                 
w partnerstwie z fundacją, organizować będzie liczne spotkania autorskie                                        
z gwiazdami współczesnej literatury wraz z towarzyszącymi im działaniami 
artystycznymi. Projekt będzie trwał od czerwca do grudnia.  

 Biblioteka Publiczna zakwalifikowała się do udziału w konkursie poświęconym 
Marii Skłodowskiej-Curie pt. "Eksperymentuj, odkrywaj, działaj. Bądź jak 
Maria!". W ramach tego projektu będą organizowane lekcje biblioteczne wraz 
z warsztatami edukacyjny.  

 16-17 luty w ramach światowego dnia kota, Biblioteka przeprowadziła lekcje 
biblioteczne na wesoło dla przedszkolaków oraz uczniów klas 1-3.  

Przewodniczący RM zapytał jak wygląda przenoszenie biblioteki w Palowicach. 
Dyrektor Biblioteki odpowiedziała, że trwają prace dot. adaptacji mieszkania 
socjalnego na parterze na pomieszczenie biblioteczne, gdzie będzie osobne wejście. 
Biblioteka zostanie tam przeniesiona w najbliższych miesiącach.  
Barbara Fojcik z MOSIR poinformowała, że podczas ferii zimowych MOSiR 
zorganizował: zajęcia dla dzieci na sali sportowej, wyjazdy na narty i łyżwy, zawody 
narciarskie dla dzieci szkól podstawowych i gimnazjów, oraz dwa turnieje amatorskiej 
ligi tenisa stołowego.  
Jeżeli chodzi o inwestycje to to ruszyły pierwsze odwierty studni głębinowej                         
na obiekcie w Czerwionce. Zakupiono także kosiarkę dla klubu w Szczejkowicach. 
Jeszcze do końca marca MOSiR ma oferty wyjazdowe na narty i łyżwy,                                                       
a w przygotowaniu jest już oferta wiosenna. 
Grzegorz Wolny z MOK poinformował, że w ostatnim czasie na scenie CKE odbyły 
się liczne koncerty które, przyciągnęły ogromną publiczność.   
5 marca odbędzie się szlagierowa biesiada TVT, a w maju odbędzie się gala TVT                   
z okazji dnia matki. W CKE były kręcone spoty reklamowe dot. biesiady,                               
co zaowocowało współpracą z TVT.  
Kontynuowany jest także projekt kino – szkoła, kino – przedszkole.  
Najbliższe kulturalne imprezy odbędą się wg kalendarza.  
Z-ca Burmistrza Andrzej Raudner poinformował, że 18 lutego obył się wyjazd 
delegacji urzędu do Sokołowa Podlaskiego. W Sokołowie obył się koncert naszej 
orkiestry dętej  wraz z solistami, na który przybyło około 500 osób. Orkiestra bisowała 
8 razy. Koncert był zorganizowany profesjonalnie, zabraliśmy nawet ze sobą 
realizatora dźwięku.  
Radny Bogdan Knopik zauważył, że w budżecie zaplanowano 200 tys. zł na zakup 
sprzętu nagłaśniającego, zapytał jaki sprzęt chodzi.  
Radny Grzegorz Wolny wyjaśnił, że jest to sprzęt estradowy, na plenery,                                     
z możliwością podzielenia. Musimy ogłosić na niego przetarg, przez co postępowanie 
się wydłuży, faktyczny koszt będzie znany po przetargu. Na szczęście nie musimy 
wybrać najtańszej oferty, trzeba wiedzieć, że na rynku jest wiele chińskich 
zamienników o gorszej jakości.  
Przewodnicząca Komisji odczytała pismo Klubu Sportowego Decor Bełk z prośbą                    
o zamontowanie oświetlenia na obiekcie sportowym w Dębieńsku.  

 Komisja podjęła wniosek aby przygotować analizę kosztów montażu 
oświetlenia na boisku sportowym w Dębieńsku oraz zabezpieczyć w budżecie 
środki  z przeznaczeniem na to zadanie.  
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Radny Bogdan Knopik wyjaśnił, że boisko jest częściowo oświetlone, wniosek jest 
zasadny, gdyż boisko jest wykorzystywane przez cały tydzień. Wg jego informacji 
koszt takiego oświetlenia to około 350 tys. zł. 
Radny Michał Stokłosa powiedział, że większość meczy rozgrywana jest                                   
w godzinach dopołudniowych, ale nie wszystko da się wtedy rozegrać. Dlatego kluby 
wyjeżdżają na zewnątrz i tam płacą za wynajęcie boiska. Dodał, że w Radziejowie 
postawiono maszty z oświetleniem za ok. 50 tys. zł. 
Przewodnicząca Komisji odczytała pismo LSK Ruch Stanowice, z prośbą                               
o udzielenie pełnej informacji dlaczego Klubowi przyznano jedynie 12 tys. zł. dotacji.  
Pełnomocnik ds. Społecznych Aleksandra Chudzik poinformowała, że spotkała 
się już z sekretarzem Klubu Marcinem Wróblem, pełna informacja zostanie Klubowi 
udzielona, zostanie także udostępniony termin na przejrzenie dokumentów. Należy 
dodać, że część informacji znajduje się  w BIP. Postaramy się tą sprawę wyjaśnić.  
Radny Bogdan Knopik zauważył, że w Centrum Organizacji Pozarządowych 
pracują stażyści. Centrum jest otwarte do późna, a pracująca tam osoba jest sama. 
Każdy może tam wejść. Trzeba by bardziej zadbać o względy bezpieczeństwa.  
Pełnomocnik ds. Społecznych powiedział, że ZGM będzie instalował tam 
dodatkowy monitoring i dzwonek drzwi.  
 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała:        
Sylwia Gruszkiewicz 

 

 

Przewodnicząca Komisji 

             Radna Stefania Szyp 


