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 Protokół Nr 1/2018 
z posiedzenia Komisji Oświaty 

  w dniu 12 grudnia 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. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
3. Sprawy bieżące. 

 
Ad. 1 
Porządek obrad został przyjęty „jednogłośnie” – głosowało 10 radnych. 
 
Ad. 2 
W materiałach na sesję nie było branżowych projektów uchwał dot. Komisji. 
 
Ad. 3 
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że w poprzedniej kadencji były 
organizowane objazdy boisk przyszkolnych, w skutek których ustalono priorytety                      
i harmonogram budowy tych boisk. I tak powstało boisku w Stanowicach, Bełku, 
Palowicach, Czuchowie, Książenicach, przy SP Nr 1 w Leszczynach i Przy SP Nr 4                 
w Czerwionce, wybudowano także orliki w Czerwionce i Leszczynach. Łączny koszt 
tych inwestycji to 5 mln 642 tys. zł. W dalszej kolejności czeka nas budowa boisk                   
w Szczejkowicach czy Przegędzy. 
Radny Bogdan Knopik powiedział, że harmonogram był tak ustalony żeby co roku 
wybudować jedno boisko. Teraz pytanie co dalej. Sytuacja się zmieniła, gdyż np.                  
w Dębieńsku są już dwie szkoły podstawowe. Przy SP Nr 7 jest asfaltowe boisko po 
drugiej stronie ruchliwej drogi. Poza tym jest tam poważny problem z parkowaniem 
samochodów. Z tyłu za szkołą można by zagospodarować teren i tam zrobić boisko, 
a asfalt można by wykorzystać na parking.  
Przewodniczący RM powiedział, że wszystkie boiska są budowane jako 
środowiskowe, nie tylko szkolne, dostępne są również po południu. Jesteśmy                          
w okresie przełomowym i trzeba harmonogram przeanalizować. W okresie marca 
można by zrobić kolejny objazd i później podjąć decyzję. 
Radny Marcin Stempniak zapytał czy jest planowane boisku przy byłym G Nr 2                
w Leszczynach 
Radny Bogdan Knopik powiedział, że Komisja była na tym boisku, ustalenia są 
takie, żeby zachować tam boisko trawiaste, dlatego nie znalazło się ono                                
w harmonogramie. 
Radny Artur Szwed powiedział, że była kiedyś mowa żeby odbudować tam bieżnię, 
poza tym boisko trzeba odwodnić i zmodernizować. Jest ono pełnowymiarowe.  
Z-ca Burmistrza Andrzej Raudner powiedział, że każde zadanie dot. placówek 
oświatowych jest analizowane, wybiera się kryteria i ustala kolejność zadań. Nowe 
zadania także znajdują swoje miejsce w kolejce. Jednak życie przynosi czasem 
różne scenariusze i trzeba weryfikować swoje plany. 
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Przewodnicząca Komisji przedstawiła informacje nt. termomodernizacji budynków 
oświatowych. Przypomniała, że zostały one podzielone na trzy grupy.  
1) SP Palowice – zakończono, SP Czuchów – zakończono, SP Stanowice –                  

w trakcie realizacji, SP Bełk – w trakcie realizacji. 
2) P 3 – zakończono, SP Przegędza – zakończono, SP 7 – zakończono, P 10 – 

zakończono, P1 – w trakcie realizacji, P7 w trakcie realizacji. 
3) SP Szczejkowice – przetarg, P 11 – w trakcie realizacji, P 8 – przekazano plac 

budowy, P6 – w trakcie realizacji, SP 3 – procedury przetargowe. 
Całość kosztów termomodernizacji to 11 mln 255 tys. zł, dofinansowanie to 8 mln        
081 tys. zł. 
 
Przewodnicząca Komisji przedstawiła informacje dot. ostatnich wydarzeń 
kulturalno-oświatowych:  

 28.11. odbyła się uroczysta gala wręczenia krajowego certyfikatu Przedszkole                    
i Szkoła promujące zdrowie, która odbyła się w Ośrodku Rozwoju Edukacji                    
w Warszawie, podczas której Przedszkole Nr 10 w Czerwionce oraz Przedszkole 
Nr 7 w Czuchowie otrzymały te certyfikaty.  

 w ramach obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości dobyło się 
szereg imprez i konkursów zorganizowanych przez szkoły i przedszkola naszej 
gminy. 

 w CKE odbyła się 16 edycja imprezy „Z piosenką i tańcem po Europie”, 
zorganizowanej przez Przedszkole Nr 10. 

 
Radna Jolanta Szejka dodała, że Stowarzyszeni Feniks zrealizowało projekt 
„Profilaktyka na legalu”, w ramach którego zorganizowała zajęcia profilaktyczne dla 
dzieci i rodziców. 
Poinformowała, że uczennice SP w Bełku, które zostały laureatkami ogólnopolskiego 
konkursu o tematyce ekologicznej „Czyste środowisko, czyste powietrze”, który odbył 
się pod patronatem MEN w Centrum Nauki Kopernik  w Warszawie.    
 
Radny Gabriel Breguła poinformował, że właściciel klubu malucha Misie                               
w Przegędzy powiedział, że brak dotacji celowej dla klubów malucha powoduje 
wysokie koszty pobytu dziecka w klubie, którymi obciążani są rodzice. 
Z-ca Burmistrza wyjaśnił, że kiedyś były dotacje celowe i wynikało to stąd,                           
że chcieliśmy poszerzyć ofertę oświatową o dzieci młodsze. Dwa i pół roku temu 
stanęliśmy przed wyzwaniem, kiedy w przedszkolach zostały dzieci sześcioletnie 
blokujące miejsca tym młodszym. Równocześnie powstał obowiązek wychowania 
przedszkolnego dzieci 3 letnich. Aby sprostać tym zadaniom otworzyliśmy                            
7 dodatkowych oddziałów przedszkolnych, co wiązało się z ogromnymi kosztami. 
Powstał dylemat czy dofinansować kluby malucha, choć nie musimy tego robić, czy 
zapewnić miejsca w przedszkolach dzieciom 3 letnim. Stąd taka decyzja, a nie inna. 
Dziś, mimo braku możliwości lokalowych, otarliśmy kolejne dwa oddziały. 
Radny Marcin Stempniak poprosił o szczegółowe materiały dot. oświaty. M.in. ile 
dzieci zostało przyjętych do przedszkoli, ile nie, jak liczne są oddziały w szkołach i ile 
ich jest w każdej, jak są finansowane itp.  
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała:       Przewodnicząca Komisji 
Sylwia Gruszkiewicz        Radna Stefania Szyp 


