
Protokół Nr 10/2019 

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Sportu, Rodziny 

 i Polityki Społecznej  

w dniu 15 października 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 materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
4. Omówienie objazdu boisk przyszkolnych i obiektów sportowych. 
5. Sprawy bieżące. 
 
Ad. 1  
Członkowie Komisji przyjęli proponowany porządek posiedzenia bez uwag, 
jednogłośnie – głosowało 10 radnych. 
 
Ad. 2 
Protokół Nr 9/2019 z posiedzenia Komisji w dniu 27 sierpnia 2019 roku przyjęto bez 
uwag, jednogłośnie.  
 
Ad. 3 
Członkowie Komisji zapoznali się z branżowymi projektami uchwał w sprawie:  
- określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego  – przestawiła Celina 
Cymorek Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, 
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali powyższy projekt uchwały. 
 
- zmiany w budżecie w zakresie dotyczącymi branżowo działalności Komisji                
tj. finansowania usług opiekuńczych – przedstawiła Aleksandra Chudzik 
Pełnomocnik ds. Społecznych. 
Członkowie Komisji przyjęli powyższy projekt jako informację. 
 
- określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na 
terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny – przedstawiła Krystyna Jasiczek 
Naczelnik Wydziału SPS. 
W tej części posiedzenia Komisji udział wzięli Prezesi klubów sportowych ze 
Stanowic i Leszczyn, przybyli na posiedzenie Komisji z własnej inicjatywy.  
Prezesi przedstawili swoje propozycje finansowania klubów. 
Radny Michał Toman podziękował za możliwość uczestniczenia w pracach nad 
powyższym projektem. Pogratulował odwagi w zapisach w zakresie finansowania 
zadań dot. rozwoju sportu. 
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że nie zmienia się kwota dotacji -  kluby 
awansują, generują większe koszty, wszystko idzie do góry a kwoty pozostają te 
same. Proponuje rozważyć wniosek o podniesienie kwoty na realizację zadań za 
zakresu sportu, co pozwoli nie stracić to co już osiągnięto i dalej rozwijać się. 
Radny Michał Toman stwierdził, że jest to dobry początek. Należy pomyśleć 
systemowo, co roku wprowadzać większe kwoty. Dodał, że pieniądze zawsze będą 
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za małe. Zaproponował rozważenie by ustalić limity dotacji na sporty indywidualne      
i drużynowe, z rozdzielonym konkursem. 
Prezes KS Leszczyny – poinformował, że z uwagi na finanse w klubie rozwiązano 
grupy seniorów, skupiono się na dzieciach, w tej chwili są 4 grupy. Koszty wyjazdów 
na mecz tak samo dotyczą i grup dzieci. Uważa, że seniorzy w klubach stanowią 
dobro dodane i drużyny seniorskie powinny być finansowane przez prezesa                
i sponsorów. 
Prezes KS Stanowice – zwrócił uwagę, że w Stanowicach są 4 drużyny 
młodzieżowe a dostają taką samą dotację jak kluby gdzie jest jedna drużyna. 
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że są różne priorytety – priorytetem jest 
szkolenie dzieci i młodzieży ale również integracja mieszkańców przy kibicowaniu, co 
obrazuje frekwencja ma meczach. Można również mówić o promocji gminy przy 
okazji rozgrywania meczy poza gminą. 
Radny Michał Toman zwrócił uwagę na celowość wykonania strategii rozwoju 
sportu w gminie, która pozwoli określić szerzej  co chcemy, nie tylko przez pryzmat 
swojej dyscypliny. Zaproponował aby w przyszłym roku otworzyć temat strategii. 
Radny Stanisław Breza stwierdził, że w tym systemie jest za mało pieniędzy              
i należy rozważyć możliwość zwiększenia środków. Celowym są działania, które 
pozwolą odciągnąć dzieci i młodzież od komputerów, aby mieli możliwość rozwoju,     
i tu chwała prezesom, pasjonatom za to co robią w klubach.  
Radny Gabriel Breguła pytał czy inni prezesi klubów byli zaproszeni na Komisję. 
Radna Jolanta Szejka zwróciła uwagę, że awanse klubów powodują, że mecze 
drużyn staja się meczami wysokiego ryzyka a to zwiększa koszty organizacji. 
Radny Waldemar Mitura stwierdził, że nasza młodzież powinna zasilać gminne 
klubu i grać w drużynach seniorskich a dzieje się tak, że większość zawodników jest 
z zewnątrz. 
Radny Marcin Stempniak zwrócił uwagę aby w uchwale zwiększyć katalog 
uprawnionych do korzystania z finansowania, tak aby nie były to tylko kluby sportowe 
ale i organizacje pozarządowe. 
Naczelnik Wydz. SPS wyjaśniła, że takie zapisy wskazane są w ustawie o sporcie. 
Radny Michał Toman dodał, że w dotychczasowej uchwale problemem nie był zapis 
– kluby sportowe ale to, że te kluby musiały być w zrzeszone w związku, to była 
bariera, którą zmieniono. 
Radny Bogdan Knopik stwierdził, że jest to uchwała oczekiwana przez 
społeczeństwo. Należy podjąć dyskusję na temat podziału środków. 
Pełnomocnik ds. Społecznych poinformowała, że na etapie tworzenia projektu 
uchwały były spotkania ze wszystkimi prezesami klubów sportowych z terenu gminy. 
Po dyskusji projekt został zaopiniowany pozytywnie 9 głosami „za”,                             
2 „wstrzymującymi”. 
Przewodniczący Komisji zgłosił wniosek aby w budżecie 2020 roku zwiększyć 
środki na realizację zadań z zakresu sportu. 
 

Wniosek 
Komisja 10 głosami „za”, 1 „wstrzymującym” podjęła wniosek o zwiększenie    
w budżecie 2020 roku środków na realizację zadań z zakresu sportu. 
 

Ad. 4 
Przewodniczący Komisji zapoznał członków Komisji z odpowiedzią na wnioski 
sformułowane przez Komisję po dokonaniu objazdu boisk przyszkolnych, w sprawie 
wstępnego oszacowania kosztów inwestycji w zakresie realizacji boisk 
przyszkolnych. 
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Radny Bogdan Knopik stwierdził, że należałoby wskazać na które zadania jest 
możliwość uzyskania dofinansowania. Proponuje wyselekcjonować boiska gdzie jest 
wykonany projekt lub koncepcja. Zwrócił uwagę, że potrzebny jest obiekt 
lekkoatletyczny z bieżną, przy SP nr 8 jest projekt na taki obiekt. 
Radny Gabriel Breguła zwrócił się o wykonanie badania gruntu terenu boiska          
w Przegędzy. 
Radny Waldemar Mitura odniósł się do odpowiedzi w zakresie boiska przy SP nr 3 
przy ul. Ogrodowej. Po 16 latach dowiedział się, że obiekt nie nadaje się do remontu 
ze względu na sieci uzbrojenia podziemnego. Zwrócił się o wyjaśnienie co znaczy – 
„utrzymanie istniejącej nawierzchni trawiastej w odpowiednim stanie”. 
Radny Michał Toman stwierdził, że należy postawić na to co jest już rozpoczęte - 
najbardziej realny obiekt lekkoatletyczny byłby przy SP nr 8. Zwrócił uwagę na 
dostępność obiektów, dla wszystkich chętnych do korzystania z nich. 
 

W powyższym zakresie jednogłośnie podjęto następujące wnioski: 
- o badanie gruntu terenu boiska przy SP w Przegędzy, 
- o doprecyzowanie zapisów dot. boiska przy SP 3 - ul. Ogrodowa                         
   w Leszczynach, 
- o aktualizację dokumentacji projektowej dla obiektu przy SP 8, 
- o określenie na które zadania można uzyskać dofinansowanie. 
 

Ad. 5 
Przewodniczący poinformował o piśmie skierowanym do dyrektorów szkół dot. 
dostępności obiektów sportowych. 
Prezes KS Stanowice – przedstawił problem korzystania przez Klub z sali 
gimnastycznej przy szkole w Stanowicach. 
 

Wniosek: 
Komisja jednogłośnie zwróciła się o przekazanie dyrektorom szkół informacji 
aby w pierwszej kolejności uwzględniali potrzeby gminnych klubów 
sportowych w zakresie korzystania z sal gimnastycznych. 
 

Radny Michał Toman zwrócił uwagę aby rozeznać jakie są rzeczywiste potrzeby 
klubów w zakresie korzystania z sal. 
 

Komisja zwróciła się o zasięgnięcie od klubów sportowych informacji jakie 
mają rzeczywiste zapotrzebowanie w zakresie korzystania z sal 
gimnastycznych (ile godzin i gdzie preferują).   
 

Zenon Gorzawski MOSiR zapoznał członków Komisji z informacją o bieżącej 
działalności MOSiR-u. Zaprosił do skorzystania z nowo otwartej przy basenie tężni. 
Dyrektor OPS poinformowała o przekazaniu sprawozdania z realizacji Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za                  
III kwartał. Poinformowała również o możliwości skorzystania ze stołów bilardowych, 
które umieszczone są w sali budynku przy ul. Młyńskiej, w godzinach kiedy są tam 
pracownicy Ośrodka tj. do godz. 19.00. 
 

Na tym posiedzenie zakończono. 
 

Protokołowała: 

Alina Kuśka                                    Przewodniczący Komisji 

                    Radny Marek Szczech 


