
1 

Protokół Nr 26/2017 
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

  w dniu 23 sierpnia 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 25/2017 z posiedzenia Komisji w dniu 21 czerwca 2017 roku przyjęto          
jednogłośnie – głosowało 9  radnych. 
 
Ad. 3 
Komisja omówiła projekty uchwał w sprawie:  

1) zamiaru połączenia filii Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach, 
znajdujących się w Dębieńsku Starym i Dębieńsku Wielkim – przedstawiła  
Dyrektor Biblioteki Publicznej Aleksandra Pietruszewska, 

2) zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach nr XXVIII/330/16   
z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez 
Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół Gminy i Miasta  Czerwionka-
Leszczyny – przedstawiła Dyrektor ZEAS Barbara Pifczyk-Suchy. 

Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali powyższe projekty uchwał. 
Do pozostałych projektów uchwał zawartych w porządku obrad najbliżej sesji nie 
zgłoszono uwag. 
 
Ad. 4  
Iwona Flajszok Naczelnik Wydziału Edukacji przedstawiła informację na temat 
przygotowań placówek szkolnych do nowego roku szkolnego, w tym przygotowań 
aneksów do projektów arkuszy organizacyjnych szkół. 
Poinformowała również o utworzeniu 7 dodatkowych oddziałów przedszkolnych 
dopołudniowych i popołudniowych. 
Mariola Czajkowska Dyrektor MOK podsumowała wakacyjną ofertę Miejskiego 
Ośrodka Kultury, oferta miała formę wycieczek lub warsztatów, oprócz tego odbyły 
się również imprezy plenerowe tj. festyny w Przegędzy, Czuchowie, Gala Disco Polo 
w Bełku, 85-lecie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Czerwionce. 
W najbliższym czasie odbędą się dożynki powiatowe i dożynki sołeckie.  
 
Aleksandra Pietruszewska Dyrektor Biblioteki Publicznej omówiła działalność 
Biblioteki Publicznej w ostatnim czasie.      
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W czerwcu jeszcze przed wakacjami ramach projektu Promocja Czytelnictwa odbyło 
się spotkanie z pisarzem Januszem L. Wiśniewskim. 
4 września gmina włączy się w Narodowe Czytanie „Wesela” Stanisława 
Wyspiańskiego, gościem specjalnym będzie Natalia Lesz. W miesiącu wrześniu 
odbędą się jeszcze kolejne spotkania w ramach projektu Promocja Czytelnictwa         
z Michałem Rusinkiem oraz Grażyną i Wojciechem Jagielskim. 
Barbara Fojcik wz. Dyrektora MOSiR podsumowała wakacyjną ofertę  Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji, były to m.in. wycieczki rowerowe, wycieczki autokarowe, 
turniej piłki siatkowej, zorganizowano strefę kibica w związku z przejazdem przez 
naszą gminę kolarzy w wyścigu Tour de Pologne, zajęcia prowadziła sekcja piłkarska           
i szachowa. Trwają przygotowania do 6 nocnego biegu ulicznego, przygotowywano  
również obiekty sportowe do odbywających się na nich imprez plenerowych. 
 
Ad.5 
Przewodnicząca Komisji poinformowała o kończących się remontach w szkołach     
i przedszkolach. 
Radna Grażyna Strzelecka pytał, czy w związku z kończeniem nadbudowy tarasu    
w ZS nr 1 w Leszczynach, gdzie przeniesiona zostanie biblioteka, planowane jest    
ze względów bezpieczeństwa osobne wejście?  
Andrzej Raudner Z-ca Burmistrza stwierdził, że nie ma takiego niebezpieczeństwa, 
jest to poparte wieloletnim doświadczeniem, w szkołach na dzień dzisiejszy 
funkcjonują filie biblioteki i nie było z tego powodu problemów. 
Przewodnicząca Komisji w kontekście wniosku złożonego na piśmie przez sołtysa 
sołectwa Przegędza dot. budowy boiska przyszkolnego zwróciła uwagę, że podobnej 
treści wniosek wcześniej złożył radny Ryszard Jonderko. W nawiązaniu do sprawy 
budowy boisk zaproponowała aby w najbliższym czasie dokonać objazdu boisk 
przyszkolnych w celu określenia potrzeb remontowych i inwestycyjnych. 
 

Wniosek: 
Członkowie Komisji podjęli wniosek o przeprowadzenie objazdu boisk 
przyszkolnych w celu określenia potrzeb remontowych i inwestycyjnych. 
 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała:        
Alina Kuśka 

 

 

Przewodnicząca Komisji 

             Radna Stefania Szyp 


