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Protokół Nr 22/2017 
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

w dniu 22 marca 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. Omówienie bieżącej działalności MOK-u, MOSiR-u i Biblioteki Publicznej. 
5. Sprawy bieżące. 

 
Ad. 1 
Porządek obrad został przyjęty „jednogłośnie” – głosowało  9 radnych. 
 
Ad. 2 
Protokół Nr 21/2017 z posiedzenia Komisji w dniu 22 lutego 2017 r. przyjęto           
jednogłośnie – głosowało 9 radnych. 
 
Ad. 3 
Naczelnik Wydz. Edukacji Iwona Flajszok przedstawiła projekty uchwał w sprawie  

1) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 
szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia                               
1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku – jest to wprowadzenie 
zmian w sieci jednostek oświatowych gminy. Warunkiem podjęcia było 
wystąpienie o opinię do organizacji związkowych oraz Kuratora Oświaty.                      
Z organizacji jedynie ZNP wydało opinię, oczywiście pozytywną, opinia 
Kuratora Oświaty także jest pozytywna, jednak zawiera dwie uwagi dot. 
stylistyki. Uwagi te zostały uwzględnione.  

2) uchylenia uchwały Nr XXXI/352/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 
z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie terminów przeprowadzenia 
postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym 
terminów składania dokumentów dotyczących naboru do publicznych 
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach 
podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny na 
rok szkolny 2017/2018 – wyjaśniła, że wpłynęło zawiadomienie o wszczęciu 
postępowania, w którym powołano się na artykuł, który wchodzi od                                   
1 września, Jednak zostało to przez nas uwzględnione i uchwała zostanie 
zamieniona na zarządzenie.  

w/w projekty uchwał zostały zaopiniowane jednogłośnie pozytywnie.  
 
Przewodnicząca Komisji poprosiła o informacje na temat projektów 
organizacyjnych szkół, ramowych planach nauczania oraz zmiany przepisów                        
w sprawie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i  przedszkoli.  
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Naczelnik ED powiedziała, że jeżeli chodzi o arkusze organizacyjne, to prace nad 
nimi dopiero się zaczynają. Musimy czekać na stanowisko dot. opiniowania arkuszy 
przez Kuratora Oświaty. Dopiero po pozytywnej opinii arkusze będą wiążące. 
Nastąpiły zmiany w aplikacji obsługującej zespoły szkół. Organizacja jest wyjątkowo 
trudna. Jednak do 19 kwietnia arkusze muszą być gotowe.  
Jeżeli chodzi o ramowe plany nauczania, to nastąpi zmiana w godzinach dyrektorski, 
szkoła musi także zapewnić godziny psychologiczno-pedagogiczne. Będzie się to 
wiązało ze zwiększonymi kosztami.  
Jeżeli chodzi o dalsze zmiany w przepisach, to uchylono art. mówiący o tym,                                              
że można przedłużyć dyrektorowi szkoły czy przedszkola kadencję na kolejne 5 lat.                   
W  związku z tym musimy przeprowadzać konkursy. 
 
Ad. 4  
Dyrektor MOK Mariola Czajkowska poinformowała, że w  ostatnim czasie odbyły 
się 3 wystawy i wernisaże – Czesława Fojcika, Gabrieli Klimczyk oraz Małgorzaty 
Tkocz. 
Odbył się festiwal tańca Inspiracje, w którym wzięły udział 92 zespoły                                                 
z 5 województw oraz zespół z Wilna. Nasze Zespoły Rytm i Zyg Zag zdobyły wysokie 
miejsca. Grand Prix zdobył zespół z Tychów.  
Odbyła się także ocena prac nadesłanych na konkurs ekologiczny  „Ocalić od 
zapomnienia”. Nadesłano 800 prac z czego nagrodzono 90. 26 kwietnia odbędzie się 
uroczysty finał. 
25 marca odbędzie się III etap konkursowy ATR, w którym zostaną wybrane dwa 
zespoły, które wystąpią podczas festiwalu. 
W kwietniu odbędzie się parada mażoretek.  
Dyrektor Biblioteki Publicznej Aleksandra Pietruszewska poinformowała,                         
że zostało zorganizowane spotkanie autorskie z profesorem Waldemarem 
Bednarukiem, w którym uczestniczyła młodzież. Jest on autorem książki „Kurier ze 
Stambułu”. Profesor gościł u nas z grupą profesorów z KULu.  
Zorganizowano także spotkanie dla przedszkolaków pn. „Cukiernik i piekarz - ginące 
zawody?” Piekarze z piekarni D. Podpłońskiego pokazali uczestnikom jak wygląda 
proces pieczenia chleba.  
Zakończył się projekt pn. „Eksperymentuj, odkrywaj, działaj. Bądź jak Maria!”. 
Zenon Gorzawski z MOSIR poinformował, że odbyły się dwa ostatnie wyjazdy na 
narty, a także wyjazdy na łyżwy. MOSiR zorganizował amatorski turniej tenisa 
stołowego, otyliadę, turniej szachowy. Nastąpiło także rozpoczęcie sezonu 
kolarskiego. Obecnie  trwają prace nad przygotowaniem obiektów sportowych,                  
jak również przygotowanie kąpieliska do nadchodzącego sezonu. 
 
Ad. 5 
Pełnomocnik ds. Społecznych Aleksandra Chudzik poinformowała, że ruszył 
projekt „Zielona pracownia”, do którego przystąpiły  4 szkoły z naszej gminy                     
(Bełk, Szczejkowice, Stanowice i ZS Nr 1), dlatego też w budżecie zabezpieczono 
środki w wysokości 20% wkładu własnego.  
 
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że dostała informacje dot. analizy kosztów 
oświetlenia boiska w Dębieńsku, które kształtują się w kwocie 300 tys. zł.  

 Komisja podjęła wniosek, że zadanie to zostanie uwzględnione do realizacji                                
w późniejszym terminie,   w miarę możliwości finansowych budżetu gminy. 
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Radny Bogdan Knopik powiedział, że na tym boisku łamią się także piłkochwyty                          
i należałoby zabezpieczyć kwotę na wymianę siatek. 

 Komisja podjęła wniosek o zakupienie siatek do piłkochwytów na boisku 
sportowym w Dębieńsku.  

 
Poinformowała także, że wpłynęło drugie pismo LKS „Ruch” Stanowice s prawie 
udzielenia informacji na temat przyznanych dotacji. 
Przewodniczący RM wyjaśnił, że odpowiedź jest w przygotowaniu. Dotacje zawsze 
są przyznawane zgodnie z regulaminem i złożonymi wnioskami. Ponadto ich 
przyznawanie nie leży w kompetencji Rady Miejskiej, a w kompetencji Komisji 
specjalnie po to powołanej.  
 
Przewodnicząca Komisji poinformowała również o: 

• gminnym międzyszkolnym konkursie regionalnym „My som stąd”, który 
zorganizowało przedszkole nr 1 w Leszczynach,  

• wręczeniu w SP w Książenicach symbolicznych serc pn. „Promocja dobra”,                  
w dowód wdzięczności dla darczyńców i przyjaciół szkoły,  

• zorganizowanym w ZS Nr 3 w Czerwionce gminnym konkursie ortograficznym 
o tytuł mistrza ortografii,  

• oraz o konkursie ekologiczno-edukacyjnym dla placówek oświatowych                    
z terenu subregionu zachodniego woj. Śląskiego pt. „Nie truj sąsiada”,                     
do którego przystąpiły Przedszkola Nr 1, Nr 8, Nr 10 oraz SP w Czuchowie. 

 
Radna Grażyna Strzelecka poinformowała, że placówki oświatowe z naszej gminy 
będą uczestniczyły w strajku w obronie edukacji, który odbędzie się 31 marca. 
Strajkiem tym dążymy do przeprowadzenia referendum w sprawie reformy oświaty.  
  
 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała:        
Sylwia Gruszkiewicz 

 

 

Przewodnicząca Komisji 

             Radna Stefania Szyp 


