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Protokół Nr 11/2019 
z posiedzenia Komisji Oświaty 

  w dniu 11 grudnia 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 10/2019 z posiedzenia Komisji w dniu 20 listopada został przyjęty   
jednogłośnie 10 głosami „za” – głosowało 10 radnych.  
 
Ad. 3 
Katarzyna Gawlik pracownik Wydziału ED omówiła projekt uchwały w sprawie 
określenia średniej ceny jednostki paliwa w GiM Czerwionka-Leszczyny, w roku szkolnym 
2019/2020. Jest to uchwałą, którą gminy muszą zrobić po raz pierwszy. 
Radny Bogdan Knopik zapytał kogo będzie ona obowiązywać, ceny w ciągu roku się 
zmieniają więc co w momencie różnic. 
Katarzyna Gawlik powiedziała, że nie jesteśmy w stanie tego dokładnie obliczy. Uchwała 
ta dotyczy rodziców, którzy wożą dzieci niepełnosprawne do szkoły. 
Z-ca Burmistrza Andrzej Raudner powiedział, że do tej pory stawki były odgórne, dziś 
obowiązek ustalenia ich spada na Radę.  
Skarbnik GiM dodał, że umowy z rodzicami na ten rok szkolny mamy już podpisane, ale 
musieliśmy spełnić wymóg formalny. 
Radny Marek Szczech zapytał jak wygląda wzór obliczania zwrotu za paliwo. Czy rodzic 
musi podać ile jego samochód pali. W całej gospodarce obowiązuje kilometrówka. 
Katarzyna Gawlik odpowiedziała, że środki wypłacane są na podstawie oświadczeń 
rodziców. 
Radny Marcin Stempniak zapytał jaka jest skala wypłacania zwrotu. 
Katarzyna Gawlik odpowiedziała, że dotyczy ona około 30 osób. 
 
Radny Gabriel Breguła zapytał o dodatkowe godziny z języka niemieckiego, które są 
wprowadzone w niektórych placówkach. Na jakiej podstawie dzieci są tam zapisywane, 
gdyż jest on jako język mniejszości narodowej. 
Katarzyna Gawlik odpowiedziała, że udzieli informacji w tym temacie na następnej 
Komisji.  
Przewodnicząca Komisji poprosiła o dane, w której szkole odbywają się koła 
zainteresowań i jakie. 
 
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że odbył się konkurs na Dyrektora Przedszkola 
Nr 3. W związku z tym, że nie było chętnych, organ prowadzący podejmuje działania 
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zmierzające do powierzenia tego stanowiska, które nastąpi po konsultacji z Kuratorium 
Oświaty. 
Radny Marcin Stempniak zapytał czy powierzenie jest na określony czas? 
Z-ca Burmistrza powiedział, że albo na 10 miesięcy – wtedy nie trzeba opinii Kuratora               
i potem jest kolejny konkurs, albo na okres 5 lat i wtedy konieczna jest opinia Kuratora.                     
W obu przypadkach o to stanowisko mogą ubiegać się tylko osoby uprawnione.  
 
Ad 4.  
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że w P Nr 10 odbył się konkurs pieśni 
patriotycznych. Wszystkie dzieci opanowały 4 zwrotki hymnu. Ponadto w przedszkolach                                 
w okresie święta niepodległości  odbywały się lekcje patriotyczne. 
Odbyła się także akcja zorganizowana przez MEN „Szkoła Pamięta”, w ramach której 
uczniowie odwiedzali miejsca pamięci, porządkowali groby, palili znicze itp. Jej celem było 
pielęgnowanie pamięci o bohaterach. 
Odbyła się Gminna Olimpiada Profilaktyczna w ramach Gminnego Programu Profilaktyki. 
Udział w niej wzięły drużyny reprezentujące SP 1, SP 3 oraz placówki wsparcia dziennego. 
Przedszkole Nr 10 zorganizowało 17 powiatowy przegląd „Z piosenką i tańcem po 
Europie”.  
Szereg przedszkoli zorganizowało imprezy z okazji Dnia Górnika.  
W SP Nr 1 odbyła się promocja książki Mireli Kluczniok "Dzieje "Jedynki" najstarszej 
leszczyńskiej szkoły".  
17 grudnia w CKE odbędzie się impreza „Z gwiazdką po kolędzie”, której gospodarzem 
jest SP w Bełku. 
Przewodnicząca zaprosiła wszystkich na koncert kolęd, który odbędzie się 6 stycznia                   
w kościele w Czuchowie oraz na koncert chórów parafialnych, który odbędzie                              
się 14 stycznia w kościele w Bełku. 
 
Radna Izabela Rajca zapytała czy są informacje dot. propozycji dotacji dla żłobków                
i klubów malucha. 
Przewodnicząca Komisji przedstawiła w tym temacie dane. (zał.)  
Radna Izabela Rajca poinformowała, że dostała odpowiedź na interpelację w sprawie 
budowy gminnego żłobka i jest to w panach, jednak w bliżej nie  określonym czasie.  
Przewodniczący RM powiedział, że wszyscy zgadzamy się ze sprawa dotacji. Widzimy 
ten problem i należałoby przegłosować w tej sprawie wniosek. 
Skarbnik GiM powiedział, że taka dotacja będzie musiała być podjęta uchwała RM. 
Z-ca Burmistrza powiedział, że Rybnik rezygnuje z dotacji o połowę, albo będzie stawka 
0. Orzesze ma stawkę 0, Knurów ma 200 zł na dziecko, a są to miasta bogatsze od nas.  
Radny Gabriel Breguła zauważył, że kiedyś taka dotacja była. 
Z-ca Burmistrza powiedział, że 4 lata temu sytuacja finansowa gminy, a dziś to dwie 
różne rzeczy. 
 
Komisja jednogłośnie podjęła wniosek o udzielenie dotacji do żłobków i klubów malucha                
w wysokości 200 zł na dziecko. 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała:        
Sylwia Gruszkiewicz     Przewodnicząca Komisji  

           Radna Stefania Szyp 


