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Protokół Nr 35/2018 
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

  w dniu 27 czerwca 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 34/2018 z posiedzenia Komisji w dniu 23 maja 2018 roku przyjęto  
jednogłośnie 8  głosami „za. 
 
Ad. 3 
Pełnomocnik ds. Społecznych Aleksandra Chudzik przedstawiała projekt uchwały 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/448/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 
z dnia 29 września 2017 roku w sprawie 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. 
Komisja „jednogłośnie” pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały. 
 
Do pozostałych materiałów zawartych w porządku obrad najbliższej sesji nie 
zgłoszono uwag.  
 
Ad. 4 
Dyrektor MOK Mariola Czajkowska poinformowała, że odbyły się: 

 Festiwal Around The Rock, 

 Industriada, 

 Powiatowy Przegląd Zespołów Artystycznych, 

 zakończył się kolejny rok akademicki Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 

 w czerwcu odbyły się koncerty kończące kolejny rok działania zespołów Rytm, 
Zygzak, Światło, 

 trwają zapisy na warsztaty, wycieczki w ramach wakacji z MOK, 

 najbliższe imprezy to plenery, Leszczyniada, dożynki. 
 
Dyrektor Biblioteki Publicznej Aleksandra Pietruszewska poinformowała              
o działaniach w ramach: 

 Dyskusyjnego Klubu Książki, 

 realizowanego projektu „Biblioteka tu się dzieje” w ramach którego utworzony 
zostanie gabinet literacki, 
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 pozyskaniu książek dla Biblioteki w Czuchowie, 

 kolejnym Narodowym Czytaniu, które odbędzie się 10 września br. – udział 
wezmą Marta Manowska i Anna Popek. 

 
MOSiR Zenon Gorzawski poinformował, że odbyły się: 

 piłkarski Dzień Dziecka, 

 szachowy Dzień Dziecka, 

 bieg charytatywny, 

 rajd rowerowy Ramżów, 

 mini Mundial na obiekcie w Bełku, 

 zwiedzanie stadionu Śląskiego w Chorzowie, 

 otwarcie kąpieliska w Czerwionce, 

 w ramiach wakacji z MOSiR planowane są turnieje, gry i zabawy oraz wyjazdy. 
 
Ad. 5 
Naczelnik Wydziału ED Iwona Flajszok przedstawiła informację dot. programów 
realizowanych w szkołach, których finansowanie odbywa się za pomocą środków 
pozabudżetowych. 
Radny Bogdan Knopik pytał o rekrutację do przedszkoli. 
Naczelnik Wydziału ED poinformowała, że dokonano analizy nieprzyjętych dzieci     
i skierowano indywidualne oferty. Działania w tym zakresie zostały zakończone.  
 
Przewodnicząca Komisji przedstawiła pismo Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8  
dot. wniosku o dodatkowe środki na malowanie sal oraz udrożnienie wentylacji.  
 
Komisja jednogłośnie poparła wniosek o dodatkowe środki na malowanie sal 
oraz udrożnienie wentylacji w Szkole Podstawowej Nr 8. 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała:        
Alina Kuśka 

Przewodnicząca Komisji 

             Radna Stefania Szyp 


