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Protokół Nr 36/2018 
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

  w dniu 29 sierpnia 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 35/2018 z posiedzenia Komisji w dniu 27 czerwca 2018 roku przyjęto                     
7  głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym” – głosowało 8 radnych. 
 
Ad. 3 
Dyrektor MOK Mariola Czajkowska przedstawiała projekt uchwały w sprawie 
nadania statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach. 
Komisja „jednogłośnie” pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały. 
 
Do pozostałych materiałów zawartych w porządku obrad najbliższej sesji nie 
zgłoszono uwag.  
 
Naczelnik Wydziału ED Iwona Flajszok poinformowała, że przyjęta na sesji 
nadzwyczajnej uchwała wejdzie w życie 1 września. Wyjaśniła, że algorytm jest 
dobrze skonstruowany, tzw. zęby są przewidziane. Uwzględnia on sytuację zastaną, 
przede wszystkim liczbę oddziałów. Dla naszych jednostek jest on prawidłowy.  
Poinformowała, że wystosowano wniosek do MEN o zwiększeniu subwencji ogólnej, 
wnioskowaliśmy o pomoce dydaktyczne dla jednej ze szkół – SP Stanowice na 
kwotę 49 tys. zł i dostaliśmy te środki. 
Jeżeli chodzi o organizację pacy jednostek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 
to w szkołach mamy 3976 uczniów w 205 oddziałach, w przedszkolach mamy ich 
1199 w 52 oddziałach. Mamy jeszcze w 6 placówkach oddziały gimnazjalne i jest                   
to 339 uczniów. Do listopada przygotujemy uchwały likwidujące gimnazja. Będzie się 
to wiązało ze znacznym zmniejszeniem etatów o ok 39,3 etatu.  
Przewodniczący RM powiedział, że obecnie mamy podstawówki 8 klasowe. Jak 
wygląda dwuzmianowość w szkołach. 
Naczelnik Wydziału ED  powiedziała, że już dziś mamy wydłużenie godzin nauki, 
jednak nie ma pełnej dwuzmianowości.  
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Ad. 4 
Dyrektor MOSIR Michał Cichoń poinformował, że w czasie wakacji na kąpielisku 
odbył się turnieje piłki plażowej siatkowej i nożnej, były tam także organizowane 
animacje dla dzieci. MOSIR zorganizował 5 wycieczek autokarowych, 3 wycieczki 
rowerowe oraz 2 turnieje szachowe. Na Orliku w Czerwionce odbywały się zajęcia 
dla dzieci. Od 1 września planujemy otworzyć kącik zabaw na krytej pływalni.                          
2 września odbędzie się turniej szachowy, a 8 września nocny bieg uliczny. 
 
Dyrektor Biblioteki Publicznej Aleksandra Pietruszewska poinformowała,                      
że 10 września odbędzie się kolejna edycja Narodowego Czytania. Naszym gościem 
będzie dziennikarka Marta Manowska, która będzie czytała Przedwiośnie. Biblioteka 
Publiczna po raz kolejny wraz z fundacją Szafa Gra, będzie organizowała działania      
w ramach projektu Tu się dzieje.  
 
Dyrektor MOK Mariola Czajkowska poinformowała, że w ostatnim czasie odbyły się 
liczne festiwale, mistrzostwa i konkursy. Zakończyła się akcja Wakacje z MOK-iem,                
w której wzięło udział 355 uczestników. Zorganizowano 7 wycieczek oraz                              
6 warsztatów. Aktualnie wchodzimy w okres dożynkowy. Przed nami jeszcze  
Festiwal Organizacji Pozarządowych oraz plener Zielona Wyspa Śląsk.  
 
Ad. 5 
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że został rozstrzygnięty przetarg                       
na budowę boiska przy SP Nr 4 w Czerwionce. 3 września rozpoczną się prace, 
które mają się zakończyć 29 października. 
Radna Grażyna Strzelecka przedstawiła krótką informację nt. skargi złożonej                    
na Dyrektora SP Nr 8 w Dębieńsku. Powiedziała, że skarga była rozpatrywana                      
na Komisji Prawa, ona także uczestniczyła w tej Komisji. Po wysłuchaniu obu stron 
wywiązała się dyskusja. 11 września odbędzie się kolejna Komisja, na której kwestia 
zostanie omówiona z prawnikami, gdyż część skargi powinno rozpatrzyć kuratorium, 
część sąd pracy. Prawnicy pomogą nam wyłuskać co ma opiniować Rada Miejska.  
Przewodnicząca Komisji dodała, że projekt organizacyjny SP Nr 8 został 
zatwierdzony zarówno przez Kuratora, związki zawodowe jak i organ prowadzący.  
 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała:        
Sylwia Gruszkiewicz 

 

 

Przewodnicząca Komisji 

             Radna Stefania Szyp 


