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Protokół Nr 10/2019 
z posiedzenia Komisji Oświaty 

  w dniu 20 listopada 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. Omówienie projektu budżetu na 2020 rok. 
5. Sprawy bieżące. 

 
Ad. 1 
Porządek obrad został przyjęty „jednogłośnie” – głosowało 10 radnych. 
 
Ad. 2  
Protokół Nr 9/2019 z posiedzenia Komisji w dniu 16 października został przyjęty   
jednogłośnie 10 głosami „za” – głosowało 10 radnych.  
 
Ad. 3 
Naczelnik Wydziału ED Iwona Flajszok omówiła projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Żory dotyczącego zasad 
prowadzenia Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego przy parafii Ewangelicko-
Augsburskiej  w Żorach, który został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.  
Następnie omówiła Raport o stanie realizacji zadań oświatowych GiM Czerwionka-
Leszczyny za rok szkolny 2018/2019. 
 
Ad 4.  
Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło omówił projekt budżetu na 2020 w zakresie 
dochodów i wydatków dot. oświaty. Wydatki w zakresie oświaty to prawie 63 mln zł, 
dochody z subwencji oświatowej to 36 mln zł plus 4 mln zł realizowane w oświacie. 
Jeżeli chodzi o zadania inwestycyjne, to trwa budowa sali gimnastycznej                                   
w Palowicach – koszt około 6 mln zł oraz zaplanowano rozbudowę SP Nr 8                                           
o pomieszczenia przedszkolne – koszt 2,8 mln zł.  
Przewodniczący RM powiedział, że prace związane z budową sali gimnastycznej 
przebiegają bez zakłóceń i wykonawca przewiduje, że zostaną ukończone                               
w terminie.  
Radny Janusz Szołtysek zapytał w jaki sposób jest realizowany wykaz remontów, 
który radni otrzymali na poprzedniej Komisji. Kto wybiera zadania? 
Z-ca Burmistrza Andrzej Raudner powiedział, że wykaz ten jest wypracowany 
zgodnie z protokołami pokontrolnymi. Praktycznie wszystkie niezbędne remonty                   
są na bieżąco realizowane. Kolejność jest ustalana na spotkaniu z pracownikiem 
Inwestycji i Remontów oraz inspektorem BHP. Na ogół wszystkie rzeczy z zaleceń        
są wykonywane, na dziś nie mamy większych zaległości.  
Radny Janusz Szołtysek powiedział, że w SP 1 jest problem przy wejściu do 
biblioteki, istnieje zagrożenie z rynien i dachu.  
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Z-ca Burmistrza powiedział, że każdy dyrektor placówki dostaje zalecenia na zimę                            
i na pewno zostanie to zabezpieczone. 
Radny Janusz Szołtysek powiedział, że po strajku zostało 530 tys. zł. Zapytał jak 
zostało to rozdysponowane. 
Z-ca Burmistrza powiedział, że środki te zostały do dyspozycji dyrektorów                                           
i przeznaczono je na dodatkowe zajęcia.  
Radny Gabriel Breguła powiedział, że w wykazie remontów dyrektorka szkoły                     
w Przegędzy napisała, że zostało jej 300 tys. zł. Zapytał czy można to dowolnie  
zagospodarować. 
Skarbnik GiM powiedział, że to są środki gminy nie dyrektora. Fizycznie                                   
są wykorzystane w innych rozdziałach budżetowych. Subwencja oświatowa nie 
pokrywa wszystkiego.  
Radny Benedykt Krzyżowski zauważył, że w rozbudowywanej SP 8 będą tylko                       
2 oddziały przedszkolne a nie 3. 
Radny Bogdan Knopik powiedział, że poinformował na spotkaniu z rodzicami                       
o zamierzeniach rozbudowy szkoły o dwa oddziały oraz dwie stołówki z pełnym 
zapleczem kuchennym. Planowane otwarcie nowego przedszkola nastąpi                            
we wrześniu 2021 roku. 
 
Ad. 5 
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że w materiałach na sesję jest także 
uchwała dot. zamiaru likwidacji filii Biblioteki Publicznej w Stanowicach. Temat ten 
został omówiony na Komisji Promocji, jednak radni zdecydowali, że będzie on 
kontynuowany na Komisji Oświaty. 
Z-ca Burmistrza wyjaśnił że problem ten nie został wywołany przez nas, a przez 
czynnik zewnętrzny. Dlatego jest oburzony głosami niektórych radnych w mediach 
społecznościowych. Filia w Stanowicach funkcjonuje od 84 roku, na dzisiejszy stan 
prawny jest ona nie do zaakceptowania. Spadkobierca prywatnego lokalu, w którym 
znajduje się biblioteka podjął decyzję o jego sprzedaży. Dowiedzieliśmy się o tym 
przypadkiem i już we wrześniu za Zebraniu Wiejskim w Stanowicach został ten 
problem wywołany. Dziś ci, którzy na ZW nie byli obwiniają nas. Oficjalną informację           
w sprawie wypowiedzenia najmu lokalu otrzymaliśmy dopiero 2 listopada.  
Zwróciliśmy się o opinie do Biblioteki Śląskiej czy filia biblioteczna może być 
umieszczona w prywatnym lokalu. Dostaliśmy odpowiedź negatywną wraz                              
z wytycznymi, jakie wymogi biblioteka powinna spełniać. Gminnych pomieszczeń 
spełniających te wymogi w Stanowicach nie mamy. Dlatego decyzja o likwidacji filii 
jest jedyną słuszną decyzją. Ten projekt uchwały jest zgodny z prawem i musimy coś 
w tym zakresie działać, ponieważ możemy zostać posądzeni o bezczynność. Jeżeli 
zaś spadkobierca sprzeda budynek z nami, kolejny właściciel wyrzuci nas bez 
wypowiedzenia i wtedy wykroczymy poza ramy prawne.  
Przewodniczący RM powiedział, że na Komisji Promocji wywiązała się dyskusja                      
w tym temacie. Nie wszyscy byli w pełni poinformowani, a wyjaśnienia nie do 
wszystkich docierały. Dlatego też, aby swoje stanowisko przedstawiła Rada Sołecka 
Stanowic. Jeżeli do następnej sesji trafi ono do nas, to wtedy bez przeszkód 
będziemy mogli podjąć uchwałę.  
Dyrektor Biblioteki Publicznej Aleksandra Pietruszewska powiedziała, że to jest 
dopiero uchwała o zamiarze likwidacji i dopiero pół roku po jej podjęciu możemy 
likwidować lub przenosić bibliotekę. Potem czekamy na opinię Biblioteki Śląskiej, 
która będzie wiążąca.  
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Radny Stanisław Breza powiedział, że oficjalne informacje w tej sprawie wpłynęły 
dopiero 2 listopada. We wrześniu na Zebraniu Wiejskim temat został 
zasygnalizowany, jednak bez podkładu formalnego .Pismo Biblioteki Śląskiej jakie 
warunki ma filia spełniać ma datę 8 października. Próbował on znaleźć inny lokal 
zarówno w zasobie gminnym jak i prywatnym, niestety nie udało się. Jeżeli chodzi                     
o filię to mamy tam 11 tys. książek, wypożyczeni było 7,5 tys., co daje 40 książek               
na dzień. Jest tam też czytelnia. Organizowane są spotkania z pasją, zajęcia 
czytelnicze czy baliki dla dzieci. Zaproponował, aby temat przesunąć na grudzień,                 
w poniedziałek zorganizuje on spotkanie Rady Sołeckiej, na którym zostanie podjęta 
stosowna uchwała.  
Z-ca Burmistrza odczytał pismo Mera Dubna na Ukrainie dot. propozycji współpracy. 
Stąd też w materiałach na sesję jest projekt uchwały w sprawie nawiązania 
współpracy partnerskiej z Miastem Dubno na Ukrainie. 
Radna Izabela Rajca zaproponowała, aby Komisja podjęła wniosek o przyznaniu 
dotacji celowej dla żłobków i klubów malucha w wysokości 200 zł na dziecko. 
Komisja zdecydowała, że taki wniosek zostanie podjęty po potrzymaniu wyliczeń 
finansowych dot. takiej dotacji. 
Przewodniczący RM przedstawił informacje dot. Szlachetnej Paczki.  
 
 
 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała:        
Sylwia Gruszkiewicz      

 

Przewodnicząca Komisji  

           Radna Stefania Szyp 

 


