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Protokół Nr 31/2018 
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

  w dniu 21 lutego 2018 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 8 radnych. 
 
Ad. 2 
Protokół Nr 30/2018 z posiedzenia Komisji w dniu 24 stycznia 2018 roku przyjęto  
jednogłośnie 8 głosami „za” – głosowało 8 radnych. 
 
Ad. 3 
Komisja omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej                   
w Czerwionce-Leszczynach, który zaopiniowała pozytywnie.  
Radny Bogdan Knopik zapytał co będzie z książkami ze zlikwidowanej fili                              
w Dębieńsku. 
Dyrektor Biblioteki Publicznej Aleksandra Pietruszewska powiedziała,                                
że aktualnie ma je biblioteka centralna, ale zostaną przekazane do Dębieńska, 
Leszczyn i Czuchowa.  
 
Do pozostałych projektów uchwał zawartych w porządku obrad najbliżej sesji nie 
zgłoszono uwag. 
 
Pełnomocnik ds. Społecznych Aleksandra Chudzik poinformowała, że                           
22 stycznia weszło nowe rozporządzenie dot. zakresu i form prowadzenia w szkołach 
i placówkach oświatowych działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej                  
i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii. Nakłada ono na szkoły 
obowiązek przeprowadzenia diagnozy przed podjęciem zaplanowanych działań, 
która musi objąć trzy obszary – rodzice – nauczyciel – uczeń. Nasze szkoły już jakiś 
czas temu przystąpiły do programu profilaktycznego „Falochron dla śląska”, dlatego 
też  takie diagnozy mamy przeprowadzone.  
Poinformowała także, że Ministerstwo Sportu ogłosiło program Otwarte Strefy 
Aktywności dot. rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze 
wielopokoleniowym. Koszt takiego projektu to 150 tys. zł, zaś dofinasowanie wynosi 
50 tys. zł. Jednak nie będziemy do niego przystępować, gdyż za takie pieniądze 
możemy taką infrastrukturę wybudować we własnym zakresie, bez narzuconych 
warunków. 
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Ad. 4 
Dyrektor MOK Mariola Czajkowska omówiła wydarzenia i imprezy, które zostały                    
w ostatnim czasie zorganizowane przez MOK. Były to m.in.: turniej KGW, 
kolędowanie, parada jasełek. Zorganizowano także ferie z MOKiem, w których udział 
wzięło 2200 uczestników, w ramach których odbywały się warsztaty, gry i zabawy dla 
dzieci, wycieczki, poranki filmowe, wystawy, spektakle czy pokazy. 
Dyrektor Biblioteki Publicznej Aleksandra Pietruszewska poinformowała,                                           
że 26 stycznia został zorganizowany jubileusz biblioteki dla najmłodszych 
czytelników. Uhonorowaliśmy najmłodszych czytelników wraz z opiekunami, były gry, 
zabawy i quizy czytelnicze. 7 marca odbędzie się spotkanie autorskie z pisarzem 
kryminałów Tomasem Arnoldem. Poza tym w dalszym ciągu cykliczne prowadzone 
są lekcje biblioteczne czy spotkania promujące czytelnictwo. Próbujemy także 
pozyskiwać środki zewnętrzne.  
Dyrektor MOSiR Michał Cichoń poinformował, że w ostatnim czasie zostały 
zorganizowane wyjazdy na łyżwy, narty, 3 turnieje amatorskiej ligi tenisa stołowego. 
Odbyło się także spotkanie z siatkarzem Sebastianem Świderskim, zorganizowane 
dla uczniów naszej gminy.  MOSiR zorganizował turniej siatkówki, w którym udział 
wzięli reprezentanci policji, MOSiRu, ZDiSKu oraz radnych GiM. Jeżeli chodzi o ferie 
to odbywały się zajęcia otwarte na sali gimnastycznej, odbyły się półkolonie 
narciarskie, kryta pływalnia dla dzieci była za złotówkę. Jutro i pojutrze odbędą się 
zawody narciarskie dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów. 
Jeżeli chodzi o szachy to nasi zawodnicy wzięli ostatnio udział w Mistrzostwach 
Polski szkół, w sobotę zaś odbędą się Mistrzostwa Polski do lat 10. W marcu 
planujemy spotkanie z żużlowcem Kacprem Woryną.       
 
Ad. 5 
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że swoje posiedzenie miała Komisja                     
ds. stypendiów za osiągnięcie w 2017 roku wybitnych wyników sportowych. 
Następnie przedstawiła laureatów. 
Przewodniczący RM zauważył, że nagrody zostały przyznane za osiągnięcia                         
w konkurencjach mało znanych, przeważają sztuki walki. Pytanie ilu zawodników                          
w danej konkurencji bierze udział np. w mistrzostwach.  
Dyrektor MOSiR odpowiedział, że jest ich na pewno kilkudziesięciu. Wszyscy 
zdobyli tytułu według wytycznych. 
Radny Bogdan Knopik powiedział, że są dyscypliny, które nie mogą walczyć                      
o stypendia. Nasze  Enduro zdobyło 2 miejsce na mistrzostwach świata. 
Następnie Przewodnicząca Komisji poinformowała o kwotach dotacji przyznanych 
dla klubów sportowych.  
Przedstawiła także pismo mieszkańca Leszczyn Sebastiana Drążczyka. 
Radny Bogdan Knopik powiedział, że w tym roku szkolnym powstało kilka nowych 
oddziałów. Zapytał czy te oddziały od nowego roku szkolnego będą funkcjonowały 
dalej, czy zostaną scalone. 
Naczelnik Wydziału Edukacji Iwona Flajszok powiedziała, że nigdy nie 
praktykowaliśmy łączenia klas, nawet gdy w przypadku klas IV byłoby to możliwe,                 
ze względu na dozwoloną większą ilość uczniów. Byłoby to niekorzystne także                      
ze względu na rok 2019, który będzie dla nas trudny. Musimy się do niego 
przygotować. Dyrektorzy już robią symulacje arkuszy organizacyjnych na 2019 rok. 
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Przewodnicząca Komisji poinformowała, że w marcu odbędzie się powiatowy 
konkurs recytatorski, w kwietniu festiwal kultury szkolnej, śląskie śpiewanie. 
Dyrektor MOK dodała, że w marcu dobędzie się także festiwal tańca Inspiracje,                    
w kwietniu parada mażoretek, a w maju dziecięcy festiwal teatralny.  
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała:        
Sylwia Gruszkiewicz 

 

Przewodnicząca Komisji 

             Radna Stefania Szyp 


