
Protokół Nr 9/2019 

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Sportu, Rodziny 

 i Polityki Społecznej  

w dniu 27 sierpnia 2019 roku 

 
 Na posiedzeniu Komisji obecni byli jej członkowie oraz zaproszeni goście     
(wg załączonej listy obecności).  
Obrady prowadził Przewodniczący Komisji radny Marek Szczech, który powitał 
wszystkich obecnych. 
Przewodniczący przedstawił następujący porządek posiedzenia: 
  
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Omówienie tematu dot. możliwości wykorzystania bieżni w ZS w Czerwionce-

Leszczynach przez mieszkańców gminy.  
4. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
5. Sprawy bieżące. 
 
Ad. 1  
Członkowie Komisji przyjęli proponowany porządek posiedzenia bez uwag, 
jednogłośnie – głosowało 10 radnych. 
 
Ad. 2 
Protokół Nr 8/2019 z posiedzenia Komisji w dniu 25 czerwca 2019 roku przyjęto bez 
uwag, 9 głosami „za”, 1 „wstrzymującym”.              
 
Ad. 3 
Przewodniczący Komisji poinformował że Komisja wystąpiła z wnioskiem  do 
Starostwa Powiatowego w Rybniku o wypracowanie systemu pozwalającego na 
dostępność dla mieszkańców bieżni, zlokalizowanej przy Zespole Szkół                      
w Czerwionce-Leszczynach. Na wniosek otrzymano odpowiedź, że kwestie te należy 
uzgodnić z Dyrekcją Szkoły. Na posiedzenie Komisji zaproszony został Wicedyrektor 
Szkoły Adam Głombik, który przedstawił stanowisko szkoły. 
Adam Głombik Wicedyrektor Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach 
przedstawił charakterystykę szkoły – do szkoły uczęszczało ok. 850 uczniów, zwykle 
nabór do klas pierwszych to było ok. 170 uczniów, w tym roku jest 420 uczniów. 
Lekcje planowane są do godziny 19.00. W tej chwili remontowana jest sala sportowa 
i do około połowy października zajęcia wychowania fizycznego prowadzone będą na 
boisku. Opracowany zostanie regulamin korzystania z boiska. Jako Dyrekcja muszą 
nadzorować obiekt, a dzieją się na nim różne rzeczy. Obiekt jest otwarty na kluby       
i stowarzyszenia ale w godzinach ustalonych przez Dyrekcję. Również osoby 
indywidualne mogą korzystać z obiektu po wcześniejszym kontakcie z Dyrekcją. Na 
chwilę obecną trzeba poczekać na zatwierdzenie planu lekcji, który pokaże kiedy 
obiekt będzie wolny. 
Przewodniczący pytał czy do tej pory ktoś się zgłaszał chęć korzystania z bieżni? 
Wicedyrektor ZS poinformował, że wpłynęło jedno zgłoszenie Stowarzyszenia 
Luxtorpeda. 
Radny Michał Toman  stwierdził, że nie rozumie dlaczego w gminie nie tylko bieżna 
ale i inne obiekty sportowe są zamknięte, w Rybniku wszystko jest otwarte dla 
mieszkańców do 22.00. Zwrócił uwagę, że trudno zebrać grupę osób, które w tym 
samym czasie będą chciały i mogły korzystać z bieżni. 
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Wicedyrektor ZS odpowiedział, że nie określają wielkości grupy, może być i jedna 
osoba. Zwrócił uwagę, że jest to obiekt szkolny i przede wszystkim muszą być tam 
realizowane zajęcia wychowania fizycznego i od poniedziałku do piątku odbywają się 
tam lekcje. W soboty i niedziele musiałby być ktoś kto będzie nadzorował a trudno 
zmusić pracownika do przyjścia do pracy w wolne dni. Dodał, że obiekt nie jest 
oświetlony co ogranicza jego wykorzystanie. Zapewnił, że wszystkie zgłoszenia 
zostaną rozpatrzone i wypracowany zostanie terminarz korzystania z bieżni. 
Radny Michał Toman stwierdził, że w ostatnim tygodniu boisko i bieżnia były 
otwarte i można było z nich korzystać, na terenie jest monitoring. Zwrócił uwagę, że 
reakcja ze strony Starostwa na wniosek Komisji była dopiero po dwóch miesiącach     
i to po interwencji telefonicznej. 
Wicedyrektor ZS poinformował, że obiekt jest zamykany ale zamek nie stanowi  
problemu i co wieczór jest otwierany. Jest monitoring ale trudno ścigać kogoś kto 
rowerem przejechał się po bieżni. Prosił aby poczekać na opracowanie regulaminu, 
który zostanie powieszony na ogrodzeniu i na rozpoczęcie roku szkolnego.             
Na pewno dojdą do porozumienia z klubami i po skonstruowaniu planu lekcji szkoły 
pojawią się rozwiązania dobre dla wszystkich. 
 

Ad. 4 
Członkowie Komisji zapoznali się z projektem uchwały  w sprawie zmiany uchwały 
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr III/33/18 z dnia 13 grudnia 2018 roku 
dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze w 2019 roku 
przedstawionym przez Aleksandrę Chudzik Pełnomocnik ds. Społecznych. 
 

Ad. 5 
Sprawy bieżące. 
Beata Augustyn Z-ca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła 
informację dotyczącą składania wniosków na świadczenia „Dobry Start”,  500+  oraz 
świadczenia rodzinne. 
Michał Cichoń Dyrektor MOSiR podsumował działalność Ośrodka w miesiącach 
wakacyjnych. Poinformował o trwających przygotowaniach do Nocnego Biegu 
Ulicznego oraz otwarcia po remoncie krytej pływalni.  
Radny Bogdan Knopik pytał na jakim etapie jest przejęcie terenu boiska                  
w Książenicach. 
Dyrektor MOSiR poinformował, że trwają prawne procedury przejęcia terenu przez 
gminę prowadzone przez Wydział Mienia i Geodezji. 
Przewodniczący Komisji dodał, że w porządku sesji jest projekt uchwały dot. 
przejęcia jednej z działek, ale nie zamyka to tematu boiska w Książenicach. 
Radny Michał Toman podziękował Dyrektorowi MOSiR za pomoc przy organizacji 
festiwalu biegowego Grill-Run=Fun, który odbył się 6 lipca w Palowicach. 
Radny Marcin Stempniak podziękował za pomoc przy organizacji pikniku 
Aktywnych Społecznie. 
Przewodniczący Komisji wrócił do tematu wykorzystywania gminnych obiektów 
sportowych. W Książenicach boisko było otwarte ale zaczęły się problemy i trzeba 
było doprowadzić do zamykania obiektów w godzinach nocnych. 
Sprawa jest trudna, z jednej strony chcemy aby obiekty były dostępne dla 
mieszkańców, z drugiej strony nie chcemy aby były niszczone przez wandali. 
Problemem w niektórych przypadkach są skargi sąsiadów na działalność 
przyszkolnych obiektów sportowych. 
Radny Janusz Szołtysek stwierdził, że dyrektor szkoły administruje obiektem            
i decyduje co tam się dzieje. Wydajemy bardzo duże środki na boiska i komu to ma 
służyć? Boisko w Leszczynach jest zamknięte i nie można z niego korzystać. Co 
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maja robić dzieci? Zgłaszał problem burmistrzowi Raudnerowi, który obiecał załatwić 
to z dyrektorem. 
Radny Grzegorz Marek dodał, że narzekamy że dzieci siedzą przy komputerach      
a nie daje im się możliwość aktywnego spędzania czasu. 
Radny Bogdan Knopik poinformował, że w Dębieńsku boisko jest otwarte, każdy 
może z niego korzystać. 
Radny Józef Szczekała zwrócił uwagę, że gdy wszystko pootwieramy to za pół roku 
wszystko będzie zdewastowane. 
Radny Janusz Szołtysek stwierdził, że dyrektor postępuje niezgodnie                       
z regulaminem. Zwrócił uwagę aby w szkołach gdzie jest monitoring, obejmował on 
również teren boiska. 
Radny Michał Toman zaproponował aby zobowiązać rady sołeckie i rady dzielnic do 
opieki nad obiektami sportowymi po godzinach pracy szkoły. 
Radna Jolanta Szejka zwróciła uwagę, że należy robić place zabaw, które już          
w wielu miejscowościach funkcjonują, są zlokalizowane poza szkołami i ogólno 
dostępne. 
Radny Waldemar Mitura zwrócił uwagę na odpowiedzialność administratora obiektu 
w przypadku wypadku zaistniałego na terenie obiektu. 
Przewodniczący Komisji zaproponował skierowanie pism do dyrektorów placówek 
oświatowych o umożliwienie korzystania z obiektów sportowych przez mieszkańców. 
 

Komisja jednogłośnie zwróciła się o wystosowanie pism do dyrektorów 
gminnych placówek oświatowych, o umożliwienie korzystania z  obiektów 
sportowych położonych przy tych placówkach przez mieszkańców. 
 

Radny Gabriel Breguła poinformował, że wniosek dot. zasilania budynku ośrodka 
zdrowia w Przegędzy mimo pozytywnej odpowiedzi nadal nie został wykonany. 
Zwrócił uwagę aby wracać do zgłaszanych spraw i kontrolować co się z nimi dzieje. 
Radny Waldemar Mitura dodał, że Komisja Prawa podjęła wniosek o terminowe 
odpowiedzi na podejmowane przez Komisję wnioski oraz o śledzenie dalszych losów 
zgłaszanych spraw i przekazywanie informacji w tym zakresie. Dotyczy to wszystkich 
Komisji. 
Radny Grzegorz Marek przedstawił sprawę z którą zgłosili się do niego kibice 
Górnika Zabrze, a chodzi o udostępnię miejsca na graffiti. 
Dyrektor MOSiR poinformował, że pismo w tej sprawie wpłynęło do MOSiR-u            
i zostanie to rozpatrzone. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 

 
Protokołowała: 

Alina Kuśka                                    Przewodniczący Komisji 

                    Radny Marek Szczech 

 


