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Protokół Nr 9/2019 
z posiedzenia Komisji Oświaty 
  w dniu 16 października 2019 r. 

 
 Na posiedzeniu Komisji obecni byli Radni – członkowie Komisji oraz 
zaproszeni goście wg załączonej listy obecności. Przewodnicząca Komisji radna 
Stefania Szyp 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 8/2019 z posiedzenia Komisji w dniu 28 sierpnia został przyjęty   
jednogłośnie 10 głosami „za” – głosowało 10 radnych.  
 
Ad. 3 
Komisja omówiła projekty uchwał w sprawie zakończenia działalności gimnazjów 
oraz 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. 
Omówione projekty uchwał został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.  
 
Ad 4.  
Przewodnicząca Komisji przedstawiła pismo w sprawie dotacji dla podmiotów 
prowadzących żłobki i kluby dziecięce. 
Z-ca Burmistrza Andrzej Raudner powiedział, że jest w tej sprawie odpowiedź 
Burmistrza – pismo zostało odczytane. 
Radny Marek Szczech powiedział, że sprawa ta była także przedmiotem Komisji 
Zdrowia i padł wtedy wniosek, aby znaleźć na ten cel środki w budżecie roku 2020. 
Przy dotacji w wysokości 200 zł na dziecko koszt dla gminy mógłby być pokryty                         
z udziału w PIT od pracujących rodziców.  
Radny Marcin Stempniak powiedział, że ciężko znaleźć środki ale można to zrobić. 
Wie, że dotacja ta nie jest obligatoryjna ale powinniśmy popierać politykę 
prorodzinną. Powinniśmy wspierać rodziców.  
Z-ca Burmistrza powiedział, że zgodziłby się z tym, gdyby to było takie proste. 
Nastąpiła zmiana Karty Nauczyciela  - mamy dodatki, wychowawstwo, liczymy każdą 
złotówkę. Dla klas jest subwencja, dla przedszkoli nie. Do oświaty dopłacamy rocznie 
ok 20 mln. zł z naszego budżetu. Obawia się, że nas na to nie stać. Opłata za 
dziecko w takim klubie to ok 600 zł.  
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Radny Janusz Szołtysek zapytał jakie oszczędności wyniknęły z łączenia klas. 
Z-ca Burmistrza Powiedział, że od 1 września płacimy nauczycielom więcej niż                    
w sierpniu. Oszczędności zostały zjedzone przez podwyżki.  
Radny Marcin Stempniak powiedział, że musimy spróbować poszukać środków na 
ten cel. Utrzymanie miejsc w przedszkolach jest priorytetem. Niektóre gminy 
pozyskują na ten cel środki zewnętrzne. 
Z-ca Burmistrza powiedział, że być może jakieś zmiany tu nastąpią.  Jak będzie 
wyglądał nasz budżet będzie to zależało od radnych.  
Radny Gabriel Breguła powiedział, że taka dotacja była i została zabrana. 
Właściciele klubów poczuli się zawiedzeni.  
Radny Bogdan Knopik powiedział, że po raz kolejny omawiamy ten temat.                      
Od niego nie uciekniemy. W programie wyborczym była budowa żłobka. Przed nami 
jest budżet, musimy przeanalizować na co nas stać. Być może po przyznaniu dotacji 
tych klubów pojawi się więcej i będzie nas to kosztować nie 200 tys. zł a 600 tys. zł.  
Radny Marcin Stempniak powiedział, że tylko gadamy, a musimy iść krok dalej. 
Jeżeli chodzi o żłobek w gminie to świetlana przyszłość. Musimy działać teraz.  
Radny Janusz Szołtysek powiedział, że można się zastanowić nad dotacją 
progową, w zależności od stawki za dziecko. 
Przewodniczący RM Bernard Strzoda powiedział, że nie jest możliwa realizacja 
wszystkich wniosków, ponieważ budżet jest ograniczony. Pewne rzeczy muszą 
poczekać na odpowiedni moment.  
Radny Artur Szwed powiedział, że budżet jest duży, ale mamy też dużo wydatków. 
Niech każdy radny zrezygnuje z czegoś, to wtedy będą środki.  
 
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że 20 września  odbyła się uroczystość 
nadania imienia Przedszkolu w Bełku „Bajkowy Ogród”. W SP Nr 6 w Czuchowie 
została otwarta Zielona pracownia o nazwie „Ekologika”. Jest to trzecia szkoła, która 
taką pracownię ma. 15 października w CEK odbyły się uroczystości z okazji 
Gminnego Dnia Edukacji, której organizatorami byli Wydział Edukacji oraz                             
SP w Szczejkowicach. Zostały tam przyznane nagrody Burmistrza oraz medale KEN. 
Zaprosiła na 110-lecie SP w Czuchowie, które odbędzie się 22 października.   
 
Następnie przedstawiła informacje dot. planu remontów szkołach podstawowych                                               
i w przedszkolach, wynikającym z protokołów przeglądu stanu technicznego. 
Radny Janusz Szołtysek powiedział, że brak jest tu kalkulacji kosztów.  
Z-ca Burmistrza powiedział, że to co planujemy w budżecie wystarcza na bieżące 
remonty. 
Radny Janusz Szołtysek zapytał co z wnioskiem o wskazanie nowej lokalizacji 
biblioteki w Leszczynach. 
Z-ca Burmistrza powiedział, że kilka lokalizacji było branych pod uwagę, m.in. DK                 
w Leszczynach, jednak jest tam brak możliwości technicznych. 
 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała:        
Sylwia Gruszkiewicz     Przewodnicząca Komisji  

           Radna Stefania Szyp 

 


