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Protokół Nr 10/2019 
z posiedzenia Komisji Promocji, Kultury i Rozwoju 

w dniu 18 listopada 2019 roku 
 
Na posiedzeniu Komisji obecni byli jej członkowie oraz zaproszeni goście               
(wg załączonej listy obecności). 
Posiedzenie prowadziła Przewodnicząca Komisji radna Jolanta Szejka, która 
powitała wszystkich zebranych. 
Następnie Przewodnicząca przedstawiła 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 projektu budżetu na 2020 rok. 
5. Sprawy bieżące. 

 
Ad. 1 
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie – głosowało 6 radnych. 
 
Ad. 2 
Protokół Nr 9/2019 z posiedzenia Komisji w dniu 14 października 2019 roku został 
przyjęty jednogłośnie – głosowało 6 radnych. 
 
Ad. 3 
Aleksandra Pietruszewska Dyrektor Biblioteki Publicznej przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie zamiaru likwidacji filii Biblioteki Publicznej w Czerwionce-
Leszczynach, znajdującej się w Stanowicach. Jest to spowodowane 
wypowiedzeniem umowy przez właścicieli prywatnego budynku, w którym mieści się 
biblioteka. Grudzień 2020 roku jest ostatecznym terminem do którego muszą 
wyprowadzić bibliotekę. 
Dyrektor Biblioteki Publicznej poinformowała o zaleceniach Biblioteki Śląskiej co do 
pomieszczeń  w których mieszczą się biblioteki – między innymi zaleca się aby nie 
umieszczano ich w prywatnych budynkach. 
Radny Michał Toman zgłosił zastrzeżenia co do przekazanych informacji – dlaczego 
wcześniej nie poinformowano o planach zamknięcia biblioteki. Pytał o dane dot. ilości 
osób korzystających z biblioteki w Stanowicach. 
Dyrektor Biblioteki poinformowała, że w grudniu 2018 roku było 216 
zarejestrowanych czytelników, stan na wrzesień 2019 roku to 182 czytelników. 
Zwróciła uwagę na bliskość od Stanowic, biblioteki centralnej w Czerwionce.  
Radny Michał Toman stwierdził, że dla osób starszych ta odległość może być duża. 
Pytał o koszty utrzymania tej placówki. 
Dyrektor Biblioteki poinformowała, że płacą czynsz 420zł/m-c, tj. 5.040 zł + prąd     
+ 3 tony węgla na rok. Jest tam zatrudniony pracownik na ½ etatu. Jest to jedyna 
placówka w gminie w budynku prywatnym. 
Radny Michał Toman pytał czy wszystkie placówki otrzymują nowości wydawnicze    
i prowadzą zajęcia. 
Dyrektor Biblioteki poinformowała, że każda filia otrzymuje nowości wydawnicze, 
wszędzie prowadzone są również zajęcia mające na celu promowanie czytelnictwa. 
Na ich zakres mają wpływ warunki lokalowe danych placówek. 
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Radny Micha Toman poinformował, że ma zgłoszenia osoby ze Stanowic, która 
użyczyłaby pomieszczeń dla biblioteki.  
Przewodniczący Rady Bernard Strzoda odniósł się do wypowiedzi radnego 
Tomana dot. braku informacji o tej sprawie - temat był przedstawiany Sołtysowi           
i Radzie Sołeckiej, był konsultowany w tym środowisku, na tym etapie nie musiała     
w tym uczestniczyć Rada Miejska. 
Radny Janusz Szołtysek pytał co z pracownikiem zatrudnionym w filii? 
Dyrektor Biblioteki poinformowała, że pracownik 1 stycznia 2021 r. nabywa prawa 
emerytalne z których zamierza skorzystać, do tego czasu przeniesiony zostanie do 
innej placówki tj. biblioteki centralnej. 
Radny Artur Sola stwierdził, że jest przeciwny umieszczeniu placówki w porywanym 
budynku. Gmina musi ponieść koszt adaptacji pomieszczeń pod działalność biblioteki 
a za kilka lat właściciel może wypowiedzieć umowę najmu. 
Radny Janusz Szołtysek zwrócił uwagę, że biblioteka powinna iść w kierunku 
wypożyczania książek, szczególnie osobom starszym internetowo z dowozem do 
domu, np. za pomocą kuriera. 
Dyrektor Biblioteki poinformowała, że prowadzą już takie działania tzw. książka na 
telefon, pracownicy sami dostarczają książki. 
Radny Bogdan Knopik zwrócił się o oficjalną opinię Sołtysa i Rady Sołeckiej w tym 
temacie.  
Radny Marcin Stempniak zaproponował wycofanie projektu z obrad najbliższej sesji 
i zwrócenie się o opinię Sołtysa i Rady Sołeckiej. 
 

Komisja jednogłośnie podjęła wniosek aby przełożyć projekt uchwały na 
kolejne posiedzenie sesji po otrzymaniu opinii w tej sprawie Sołtysa i Rady 
Sołeckiej w Stanowicach. 

 

Przewodnicząca Komisji poruszyła temat lokalizacji biblioteki w Leszczynach. 
Dyrektor Biblioteki poinformowała, że należy pomyśleć o większej filii biblioteki  
w Leszczynach. 
 

Komisja jednogłośnie podjęła wniosek o przedstawienie propozycji lokalizacji 
biblioteki  w Leszczynach. 
 
Ad. 4 
Zbigniew Wojtyło Skarbnik G i M omówiła projekt budżetu na 2020 rok w zakresie 
branżowo dotyczącym działalności Komisji. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony zakres projektu budżetu. 
 
Ad. 5 
Sprawy bieżące.  
Rzecznik Prasowy Hanna Piórecka przedstawiła informacje w następujących 
sprawach: 
- planowanym  włączeniu się, jak co roku do akcji „Szlachetna Paczka”, 
- powołaniu Młodzieżowego Forum Samorządowego, którego członkowie będą brać 
udział w najbliższej sesji Rady, 
- trwa organizacja kolejnej - 11 edycji święta makówek, 
- zgłoszenia projektu w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego pod 
nazwą - ,,Rowerowy maj" w Rybniku, Jastrzębiu-Zdroju, Radlinie i Czerwionce-
Leszczynach. 
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Przewodnicząca Komisji poinformowała o Regionalnym Spotkaniu Liderów Odnowy 
Wsi, które odbędzie się 2-3 grudnia. W ramach spotkania będzie promować                
i reprezentować naszą gminę, wspólnie z Michałem Stokłosom prezesem 
Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Bełk, przedstawiając prelekcję o innowacyjnych 
rozwiązania na terenie sołectwa. 
Aleksandra Chudzik Pełnomocnik ds. Społecznych przedstawiła informacje        
w następujących sprawach: 
-  zakończeniu projektu „Cyfrowa gmina”  w którym wzięło udział 140 osób, 
komputery przechodzą  do pracowni informatycznej w SP Stanowice.  
- ogłoszono konkurs na asystenta osoby niepełnosprawnej, 
- omówiła działalność Centrum Usług Społecznych przy ul Młyńskiej. 
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę na fakt nie szanowania mienia przez 
osoby zamieszkujące i korzystające z Centrum. 
Pełnomocnik ds. Społecznych przedstawiła informacje o przebiegu wyboru zadań 
w ramach inicjatywy lokalnej realizowanych w 2020 roku, w ramach których wybrano 
realizację zadania – wybieg dla psów w dzielnicy Leszczyny. Zgłoszono 8 wniosków, 
wybrane zadanie otrzymało największą ilość punktów. 
Przewodniczący Rady Bernard Strzoda zgłosił uwagi do treści uzasadnienia          
w zakresie inicjatywy zgłoszonej w Palowicach. 
Radny Marcin Stempniak wyraził zadowolenie co do wyboru zadania. Pytał o dane 
dot. wysokości środków które przekazuje ZDiSK? 
Pełnomocnik ds. Społecznych poinformowała, że dyrektor ZDiSK od kilku lat 
próbował wprowadzić to zadanie do budżetu, stąd wysokość środków była 
szacowana. 
Radny Artur Sola odniósł się do kwestii finansowania zadania w ramach inicjatywy. 
Radny Marcin Stempniak zwrócił się o uszczegółowienie projektu budżetu. 
Skarbnik G i M przedstawił informacje o procedurze uchwalania budżetu. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokołowała:       
Alina Kuśka          

 

 

Przewodnicząca Komisji  

   radna Jolanta Szejka 


