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Protokół Nr 32/2018 
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

  w dniu 21 marca 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 9 radnych. 
 
Ad. 2 
Protokół Nr 32/2018 z posiedzenia Komisji w dniu 21 lutego 2018 roku przyjęto  
jednogłośnie 8  głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym” – głosowało 9 radnych. 
 
Ad. 3 
Komisja omówiła projekty uchwał w sprawie:  

1) zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach, 
2) ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach 

publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach 
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto 
Czerwionka-Leszczyny oraz określenia wysokości opłat za korzystanie             
z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem 
przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym 
kończą 6 lat, 

3) zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli, którzy obowiązki 
kierownicze pełnią w  zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska 
kierownicze oraz tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, 
psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców 
zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, 

które zaopiniowała pozytywnie.                            
 

Naczelnik Wydziału ED Iwona Flajszok poinformowała, że po raz kolejny został 
złożony wniosek dot. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na rok 2018-
2019. Dotyczy on 5 szkół: Stanowice, Palowice, Przegędza, SP Nr 3, SP Nr 6. 
Wysokość dofinansowania to 80%, kwota wniosku to 55 tys. zł, które mają być 
przeznaczone na doposażenie bibliotek szkolnych.   
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Ad. 4 
Dyrektor MOK Mariola Czajkowska poinformowała, że w ostatnim czasie odbył się 
festiwal IV Festiwal Tańca „Inspiracje”, w którym udział wzięło 1400 tancerzy                         
z 4 województw. Podała wyniki naszych zespołów. Powiedziała, że za miesiąc 
odbędzie się Parada Mażoretek. W najbliższą sobotę odbędzie się Jarmark 
Wielkanocny w Leszczynach, a w niedzielę nasze KGW z Książenic i Bełku pojadą 
na Jarmark Wielkanocny do Sokołowa Podlaskiego. W kwietniu odbędzie się kolejny 
finał konkursy plastycznego „Ocalić od zapomnienia”. Będzie to XXV edycja.  
 
Dyrektor Biblioteki Publicznej Aleksandra Pietruszewska poinformowała, że jutro 
odbędzie się spotkanie autorskie z panią Anną Gudzik, autorką najnowszej książki pt. 
"Czerwionka: zarys monograficzny". W filii Biblioteki w Palowicach można oglądać  
wystawę rękodzieła wielkanocnego mieszkańców Palowic. 7 marca odbędzie się 
kolejne spotkanie autorskie z Thomasem Arnoldem. Z okazji światowego dnia poezji 
wśród dzieci klas pierwszych w SP nr 5 promowaliśmy poezję śląską.  W Bibliotece      
w Leszczynach, pod patronatem Biblioteki Śląskiej odbywają się  spotkania                             
w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dzieci. 
Dyrektor MOSiR Michał Cichoń poinformował, że w ostatnim czasie zostało 
zorganizowane spotkanie z żużlowcem Kacprem Woryną.  Odbył się Nocny Maraton 
Pływacki  „Otyliada”. Zorganizowano 3 turnieje amatorskiej ligi tenisa stołowego oraz 
turniej tenisa stołowego dla dzieci. Na zakończenie zimy odbyły się zawody 
narciarskie dla dzieci  i młodzieży szkolnej, a także spacer zimowy na Czarny Groń.   
 
Ad. 5 
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że: 

 12 marca w CKE odbyła się gala stypendystów i nagrodzonych w dziedzinie 
sportu.    

 Odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski zorganizowany przez MOK                              
i Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej. Przedstawiła laureatów.  

 W SP w Bełku odbył się gminny Konkurs Matematyczny dla klas trzecich szkół 
podstawowych. Przedstawiła laureatów.  

 15 marca odbył się Turniej przedszkolaków w piłce nożne. Podała wyniki. 

 Przedszkolaki z Przedszkola Nr  8 zdobyły II miejsce w konkursie ekologicznym 
„Nie truj sąsiada”.  

 
Radny Bogda Knopik zapytał na czym polega program wymiany międzynarodowej                     
i jakie są zasady jego finansowania. 
Naczelnik Wydziału ED powiedziała, że jest to program Erasmus. Polega ona na 
tym, że szkoły wymyślają jakiś projekt, a następnie  szukają swoich partnerów                          
w krajach unii Europejskiej do jego realizacji. Program finansowany jest z środków 
zewnętrznych, wkład własny szkoły to 20 %.  Są to programy kilkuletnie.  
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała:        
Sylwia Gruszkiewicz 

Przewodnicząca Komisji 

             Radna Stefania Szyp 


