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Protokół Nr 8/2019 
z posiedzenia Komisji Oświaty 

  w dniu 28 sierpnia 2019 r. 
 
 Na posiedzeniu Komisji obecni byli Radni – członkowie Komisji oraz 
zaproszeni goście wg załączonej listy obecności. Obrady prowadziła radna Jolanta 
Szejka, 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. Sprawy bieżące. 

 
Ad. 1 
Porządek obrad został przyjęty „jednogłośnie” – głosowało 10 radnych. 
 
Ad. 2  
Protokół Nr 7/2019 z posiedzenia Komisji w dniu 26 czerwca został przyjęty   
jednogłośnie 10 głosami „za” – głosowało 8 radnych.  
 
Ad. 3 
Komisja omówiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego 
wysokość stawek dodatku: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki 
pracy i szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków oraz szczegółowe warunki 
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny. 
Naczelnik Wydziału ED Iwona Flajszok wyjaśniła, że skutek finansowy tej uchwały 
to 46 tys. zł. 
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.  
Przewodniczący RM zapytał o ile zostanie podwyższona subwencja oświatowa. 
Naczelnik ED powiedziała, że będzie zmian w budżecie na rok 2019                                       
z uwzględnieniem skutków rozporządzenia. 
Naczelnik ED poinformowała, że wszystkie placówki musiały zrobić aneks nr 1 do 
arkuszy organizacyjnych. W poniedziałek arkusze zostaną dostarczone do 
Kuratorium. Po uzyskaniu pozytywnej opinii zostaną zatwierdzone. Kuratorium ma na 
to 4 dni. Ponadto zakończyła się termomodernizacja obiektów oraz projekty dot. 
doposażenia stołówek. Nie będzie żadnego poślizgu jeżeli chodzi o rozpoczęcie roku 
szkolnego. 
 
Ad 4.  
Radny Bogdan Knopik powiedział, że po tąpnięciu szkoła w Dębieńsku przeszła 
duży remont. Zrobione jest wszystko bardzo dokładnie. Zapytał z czego to było 
finansowane? 
Naczelnik ED powiedziała, że tymi sprawami zajmuje się ZEAS. 
Radny Janusz Szołtysek zapytał czy wszyscy nauczyciele utrzymali miejsce pracy. 
Naczelnik ED powiedział, że tak, 20 jest na łączeniu etatu. 
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Radny Janusz Szołtysek poprosił, aby przygotować w tabeli informacje dot. 
konieczności remontu w placówkach oświatowych. W SP 1 jest tymczasowo 
biblioteka i jest tam problem z wejściem. 
Radna Jolanta Szejka powiedziała, że biblioteka jest tam tylko na jakiś czas, cały 
czas jest szukana odpowiednia lokalizacja. 
Radny Artur Szwed dodał, że pomieszczenie dla biblioteki powinno być duże                         
i najlepiej w centrum. 
Komisja wystosowała zapytanie czy będzie nowa lokalizacji biblioteki w Leszczynach, 
a jeżeli tak to gdzie i kiedy? 
Prowadząca obrady Jolanta Szejka powiedział, że na Komisji Zdrowia ponownie 
został poruszony temat zamykania boisk, ponieważ po ostatnim wniosku w tym 
temacie nie ma odzewu. 
Naczelnik ED powiedział, że po podjęciu wniosku przez Komisję Oświaty, 16 lipca 
wysłała w tej sprawie pismo do dyrektorów. Odczytała jego treść. Część dyrektorów 
dostosowała się, ale były też takie przypadki, że boiska nadal były niedostępne. Ona 
nie posiada takich kompetencji, żeby na dyrektorach to wymusić. W przyszłym 
tygodniu będzie narada z dyrektorami i ma nadzieję, że jakieś kroki  w tym temacie 
zostaną podjęte, gdyż była to także decyzja Burmistrza.  Na następnej Komisji 
przedstawi informacje w tej sprawie. 
Radny Marek Szczech powiedział, że Komisja Zdrowia podjęła ten temat                               
i wystosowała taki wniosek.  
Radny Gabriel Breguła powiedział, że była dyrektorka SP w Przegędzy twierdzi,                   
że była zobowiązana do przyjeżdżania codziennie wieczorem i zamykania boiska. 
Trzeba to rozważyć również z drugiej strony. 
Naczelnik ED powiedziała, że jest to kwestia organizacji pracy jednostki w zakresie 
planowania urlopów. W Leszczynach po prostu nie było ludzi. Ale można tym 
pokierować tak, żeby to ogarnąć. 
Prowadząca obrady powiedziała, że dobrze by było podjąć wniosek o pozyskanie 
funduszy zewnętrznych na zbudowanie ogólnodostępnej hali sportowej. 
Radny Marcin Stempniak powiedział, że to jest trochę inny wątek. On jest 
zwolennikiem otwierania przestrzeni publicznej. Weźmy za to odpowiedzialność, 
naprawy i tak pójdą z budżetu gminy. Jeżeli chcemy wyciągnąć dzieciaki z domów,            
to musimy te obiekty otworzyć. Musimy zaryzykować. 
Przewodniczący RM powiedział, że temat jest pilotowany i czekamy na wyjaśnienia. 
Poza tym wiemy, że mamy dobrą młodzież, która chce z tego korzystać. 
Radny Marek Szczech zaproponował, aby przejść się i zobaczyć jak wygląda 
przestrzeń pod ewentualną halę sportową. Jeżeli chodzi o finansowanie, to jeżeli 
pójdziemy w stronę programów zewnętrznych, to nie będzie można tego komercyjnie 
wykorzystywać. Może lepiej pójść w stronę partnerstwa publiczno-prywatnego                           
i znaleźć prywatnego zarządcę.  Te możliwości są ro rozważenia.  
Radny Bogdan Knopik zauważył, że trzeba by przygotować jakieś zestawienie dot. 
przeprowadzonych objazdów. 
Radny Marek Szczech powiedział, że nie ma możliwości przygotowania 
kosztorysów do sesji, będzie to na wrzesień. 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała:        
Sylwia Gruszkiewicz     Prowadząca obrady  

    Jolanta Szejka 


