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Protokół Nr 27/2017 
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

  w dniu 27 września 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 12 radnych. 
 
Ad. 2 
Protokół Nr 26/2017 z posiedzenia Komisji w dniu 23 sierpnia 2017 roku przyjęto          
jednogłośnie – głosowało 12 radnych. 
 
Dyrektor ZGM Marian Uherek omówił sprawy związane z przeniesieniem filii 
Biblioteki Publicznej w Leszczynach oraz z uciepłownieniem osiedla familoków. 
Jeżeli chodzi o bibliotekę, to musi ona zostać przeniesiona, gdyż gmina złożyła 
wniosek o rewitalizację zameczku i po zrealizowaniu projektu nie będzie tam miejsca 
na bibliotekę. Realizacja tego projektu nastąpi gdzieś za 1,5 roku. Był pomysł, aby 
bibliotekę przenieść do SP Nr 1, jednak okazało się, że tam nie ma miejsca.                      
Na osiedlu mamy duży lokal użytkowy o powierzchni 100 m2, który nadaje się na 
bibliotekę, jednak wymaga prac remontowych i wzmocnienia stropów. Niestety na 
razie nie mamy na to środków.  
Przewodnicząca Komisji zauważyła, że umieszczenie filii biblioteki w szkole nie jest 
dobre, gdyż będzie konieczność korzystania z windy czy wchodzenia na teren szkoły 
w godzinach popołudniowych.  
Radny Artur Sola powiedział, że kiedyś biblioteka była w centrum  Leszczyn,                        
do Leszczyn starych jest trochę za daleko. Miejsce w centrum jest dogodne. 
Dyrektor Biblioteki Aleksandra Pietruszewska powiedziała, że dostała pismo                  
od grupy czytelników, w którym zaznaczają, że nie odpowiada im lokal w szkole.                 
Wg niej miejsce w centrum jest idealne.  
Z-ca Burmistrza Andrzej Raudner powiedział, że zaskoczył go problem dot. 
przeniesienia biblioteki do SP Nr 1, gdyż przez cały czas była mowa o tym, że ma 
ona tam być. Niestety problemem są pomieszczenia przeznaczone dla biblioteki, 
gdyż są one za małe.  Gdyby nie zbyt słabe stropy, biblioteka była by na                                       
ul. Mostowej. On się do tej lokalizacji jak najbardziej przychyla, jednak wszystko 
zależy od środków finansowych.  
Radna Grażyna Strzelecka dodała, że nasza filia ma najlepszą poczytalność,                       
a Leszczyny są największa dzielnicą. Uważa, że lokal w centrum będzie 
najszczęśliwszy dla tej filii i czytelnictwo zyska na tym.  
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 Członkowie Komisji jednogłośnie poparli propozycję, aby filia biblioteki 
znalazła się  w budynku przy ul. Mostowej w Leszczynach.  

 Komisja podjęła wniosek, aby zabezpieczyć środki w budżecie na rok 2018    
na przeniesienie filii biblioteki publicznej w Leszczynach do budynku przy                   
ul. Mostowej.  

 
Dyrektor ZGM w sprawie familoków poinformował, że pojawiły się europejskie 
fundusze na rewitalizację zasobów mieszkaniowych. My chcemy do tego programu 
przystąpić i przyłączyć familoki do centralnego ogrzewania. Będą nim objęte                             
32 budynki. Koszt tej inwestycji to około 10 mln zł, z czego możemy liczyć na 85% 
dotacji. Dziś na familokach mamy nielegalne ogrzewanie i piece kuchenne gazowe, 
przy czym kuchnie nie są wentylowane. Są to przesłanki, żeby to centralne tam 
zrobić. Przy rewitalizacji będziemy musieli wymienić wszystkie okna i drzwi                               
w familokach, a wiąże się to z nadzorem konserwatora zabytków. Musimy to zrobić 
zgodnie z procesem konserwatorskim i przywrócić wartość historyczną budynków. 
Będziemy wracać do tego, co tam było, gdyż mamy jedyną okazję, żeby zrobić                     
to osiedle takim, jakim powinno być. Należy dodać, że familoków nie można ocieplić. 
Poza tym z powodu przywrócenia strychów stracimy około 15 mieszkań.  
Radny Bogdan Knopik zapytał czy te dziesięć milionów jest tylko na instalację, czy 
też na wymianę okien, drzwi i inne prace. 
Dyrektor ZGM powiedział, że na wszystko. 
 
Ad. 3 
Komisja omówiła projekty uchwał w sprawie:  

1) określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz 
rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy                                     
i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki 
sportowe, 

2) oraz 12 uchwał dot. przekształcenia sześcioletnich Szkół Podstawowych                       
w ośmioletnie.   

Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali powyższe projekty uchwał. 
Do pozostałych projektów uchwał zawartych w porządku obrad najbliżej sesji nie 
zgłoszono uwag. 
 
Przewodnicząca Komisji zapytała czy Wydział Edukacji podejmuje działania 
związane z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych na finansowanie zadań 
oświatowych.  
Naczelnik Wydziału Edukacji Iwona Flajszok powiedziała, że Wydział robi to cały 
czas. Projekty, które trwają i będą kontynuowane to np. Bezpieczna + (30 tys. zł), 
narodowy program rozwoju czytelnictwa (28 tys. zł). Ponadto udało się pozyskać                   
30 tyś zł na wyposażenie sali lekcyjnych, 22 tys. zł na pomoce dydaktyczne oraz                        
28 tys. zł na sanitariaty – pieniądze trafiły do nowo utworzonej SP w Dębieńsku. 
Wnioski jakie zostały złożone to aktywna tablica  (167 tys.), doposażenie gabinetów 
podstawowej opieki medycznej (62 tys.) czy zielone pracownie.  
 
Ad.4 
Zenon Gorzawski wz. Dyrektora MOSiR przedstawił imprezy i wydarzenia,                       
w których w ostatnim czasie uczestniczył Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 
27.08 – rowerowe pożegnanie wakacji – Pilchowice, 
02.09 – XXI Rajd „Maraton Sokoła” -  Radlin, 
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09.09 – XIX Rajd kolarski Szlakami Obrońców Śląska w rocznicę września 1939 – 
Gostyń,  
09.09 – VI Nocny Bieg Uliczny – 255 uczestników, 
16.09 – wycieczka autokarowa – XXXI Górski Rajd Ramżów – Międzybrodzie  
Żywieckie, 
17.09 – Rajd kolarski „Żegnaj Lato” – Rybnik. 
Poinformował, że klub szachowy „Skoczek” zdobył 17 miejsce w mistrzostwach 
polski seniorów. Zostanie także ogłoszony konkurs na nazwę krytej pływalni                             
i kąpieliska.  
Dyrektor MOK Mariola Czajkowska poinformowała, że w ostatnim czasie odbyły się 
dożynki powiatowo-gminne, dożynki w sołectwach, dzień weterana, konkurs o złote 
cygaro Wilhelma Szewczyka. Jest już gotowa wystawa fotograficzna z dożynek 
powiatowo-gminnych, z kolei od 19 października będzie można oglądać 
pokonkursową wystawę z pleneru malarskiego. 7 października nastąpi inauguracja 
kolejnego sezonu kulturalnego w CKE.  
Dyrektor Biblioteki Publicznej Aleksandra Pietruszewska omówiła działalność 
Biblioteki Publicznej w ostatnim czasie. 4 września w CKE miało miejsce Narodowe 
Czytanie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W ramach promocji czytelnictwa 
odbyły się spotkania autorskie z Michałem Rusinkiem oraz Grażyną i Wojciechem 
Jagielskimi. 
 
Ad.5 
Radny Bogdan Knopik powiedział, żeby w ramach objazdu boisk przyszkolnych, 
zobaczyć także boisko przy SP w Książenicach, gdyż radni nie byli na jego otwarciu. 
Przewodnicząca Komisji powiedziała, że była wczoraj na otwarciu tego boiska, 
impreza była bardzo udana, a gościem honorowym był Jerzy Dudek.  
Jeżeli chodzi o planowany objazd boisk to informacja nt. będzie po sesji. 
Radna Grażyna Strzelecka poinformowała, że niedługo na terenie naszej gminy 
zostaną otwarte podyplomowe studia na kierunkach tj. oligofrenopedagogika, 
autyzm, doradztwo zawodowe czy zarządzanie. Wykłady będą odbywać się w CKE 
bądź on-line w zależności od kierunku.  
 

 Wystosowała także wniosek  o  zabezpieczenie środków w budżecie                         
na regulację płac dla pracowników samorządowych -  wniosek został przyjęty 
jednogłośnie.  

 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała:        
Sylwia Gruszkiewicz 

 

 

Przewodnicząca Komisji 

             Radna Stefania Szyp 

https://www.facebook.com/NarodoweCzytanie/?fref=mentions
https://www.facebook.com/NarodoweCzytanie/?fref=mentions

