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Protokół Nr 14/2020 
z posiedzenia Komisji Promocji, Kultury i Rozwoju 

w dniu 22 czerwca 2020 roku 
 
Na zdalnym posiedzeniu Komisji obecni byli jej członkowie oraz zaproszeni goście.               
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. Sprawy bieżące. 

 
Ad. 1 
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie – głosowało 5 radnych. 
 
Ad. 2 
Protokół Nr 13/2020 z dnia 24.02.2020 r. zostanie przyjęty na kolejnym posiedzeniu 
Komisji, ponieważ nie wszyscy radni zapoznali się z nim.   
 
Ad. 3 
Dyrektor Biblioteki Publicznej Aleksandra Pietruszewska omówiła projekt 
uchwały w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach, 
który został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie. 
Następnie Naczelnik Wydziału SPS Krystyna Jasiczek omówiła sprawozdanie                    
z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny                                   
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2019 rok.  
 
Ad. 4 
Przewodnicząca Komisji zapytała co ze stowarzyszeniem Ramża. 
Naczelnik SPS powiedziała, że Ramża nie rozliczyła dotacji z gminy. Próbujemy 
odzyskać wypłacone środki. Program Działaj Lokalnie przejęła Fundacja Ga-Szo, 
która ogłasza konkursy również na teren Czerwionki-Leszczyn. Dodała, że pod 
koniec sierpnia rusza nabór na inicjatywy Lokalne. 
 
Radny Michał Toman poinformował, że została zawieszona działalność COP, 
głównym realizatorem zadań było Stowarzyszenie Aktywni Społecznie. 
Radny Marcin Stempniak dodał, że czas pandemii przyczynił się do wygaszenia 
działalności. Wpłynęły na to mocne ograniczenia i obostrzenia. Należy wypracować 
jakieś rozwiązanie, by móc pracować dalej. Odbyło się w tym temacie spotkania ze 
Stowarzyszeniem Luxtorpeda oraz przedstawicielami gminy. Zaproponowaliśmy 
alternatywy inne niż w ofercie konkursowej. Jednak nie udało się dojść do 
porozumienia. Poza tym niewielki był odzew organizacji pozarządowych, nie były 
chętne, by korzystać z Centrum.  Chcieliśmy wprowadzić alternatywną ofertę dla 
indywidualnych mieszkańców tj. treningi, warsztaty itp. Nie było to jednak tożsame                 
z konkursem. Z końcem maja umowa została rozwiązana, a wydane środki 
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rozliczone. Reszta wraca do budżetu gminy. Czekamy, aż pandemia się skończy                       
i będziemy próbować dalej.  
Radny Michał Toman dodał, że trzeba przemyśleć sens działania Centrum, 
ponieważ aktywność organizacji w gminie jest znikoma.  
Radny Marcin Stempniak zapytał czy środki z konkursów na ten rok zostaną 
przesunięte. 
Naczelnik SPS powiedziała, że trudno powiedzieć czy będą dalsze konkursy, bo nie 
wiemy jak będzie wyglądała sprawa z epidemią. Najpewniej konkursy z pomocy 
społecznej będą, nie odbywają się imprezy kulturalne i sportowe. Środki te nie 
przechodzą na kolejny rok.  
Jeżeli chodzi o COP to zostały zaproponowane zmiany nie do przyjęcia, ponieważ 
warunki konkursu były wyraźne i dotyczyły prowadzenia COP w 2020 r. Nie 
moglibyśmy tych środków przeznaczyć na inne projekty.  
 
Przewodnicząca Komisji podziękowała Hannie Pióreckiej-Nowak za pomoc                        
w opracowaniu wniosków do konkursu piękna wieś.  
Rzecznik Prasowy Hanna Piórecka-Nowak powiedziała, że sołectwa chętnie 
zgłosiły się do konkursu. W kategorii najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi zostały 
zgłoszone prace na cmentarzu w Bełku, w kategorii najlepsza strona internetowa 
sołectwa – zgłoszono Przegędzę, z kolei w kategorii tradycje, obrzędy i zwyczaje 
ludowe – Książenice. W tym roku nie będzie wizyt studyjnych.  
 
Przewodnicząca Komisji poprosiła o informacje nt. projektów dot. lamp solarnych. 
Naczelnik Wydziału PFZ Andrzej Wącirz powiedział, że do końca czerwca mamy 
czas na złożenie wniosku, co zrobimy. Obecnie rozliczyliśmy projekt dot. 
termomodernizacji, realizujemy projekt Zdalna szkoła, OZE oraz rewitalizację 
zameczku w Leszczynach. Jeżeli chodzi o projekt Bezpieczne przejścia dla pieszych 
to znaleźliśmy się 20tce do zatwierdzenia przez Premiera. Na razie nie mamy więcej 
informacji w tym temacie.  
 
Dyrektor MOK Mariola Czajkowska poinformowała, że od marca nie odbyły się 
żadne imprezy kulturalne. Ma nadzieję, że okres jesienny odbędzie się normalnie.      
Od 14 maja realizujemy poniedziałkowe próby w CKE – live. Są to koncerty różnych 
zespołów na scenie CKE transmitowane on-line. Są one bezkosztowe. CIT realizuje 
on-line cykl znane i nieznane – są to spotkanie prowadzone przez Czesława Żymłę                   
w ciekawych miejscach naszej gminy. Wojciech Pukowiec prowadzi on-line naukę gry 
na instrumentach klawiszowych i dętych. Została przygotowana oferta na wakacje                     
z MOK i kino plenerowe.  
Dyrektor Biblioteki Publicznej poinformowała, że od 25 maja biblioteka jest znowu 
otwarta. Po zwrocie, przez 14 dni, książki muszą przebywać na kwarantannie. 
Czytelnia jest nieczynna.  
 
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że wszyscy otrzymaliśmy raport o stanie 
gminy za 2019 rok.  Zapytała czy są chętni do dyskusji w tym temacie. 
Przewodniczący RM Bernard Strzoda powiedział, że raport radni otrzymali meilowo 
9 czerwca. Jest to obowiązkowy punkt w porządku obrad najbliższej sesji i wtedy też 
odbędzie się dyskusja nad raportem.  
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Radny Marcin Stempniak zapytał kto jest zatrudniony w gazecie Kurier i jakie 
generuje koszty. 
Dyrektor MOK powiedziała, że przygotuje wyliczenia. W Kurierze  jest 1,5 etatu.  
Radny Marcin Stempniak zapytał czy na tym etacie jest pan R. R. 
Dyrektor MOK powiedziała, że tak, jest on zatrudniony w MOK jako redaktor 
naczelny.  
Radny Marcin Stempniak zapytał czy ma on założona działalności czy są zlecane 
mu usługi. 
Dyrektor MOK powiedziała, że tak zlecane mu jest wydawanie książek. 
Radny Marcin Stempniak zapytał czy są to albumy o Czerwionce-Leszczynach. 
Dyrektor MOK powiedział, że zlecane mu są wydawnictwa pokonferencyjne                         
i  kulturalne np. Światy poetyckie.  
Radny Marcin Stempniak zapytał kto zlecał wydanie albumów za 50 tys. zł. 
Naczelnik SPS powiedziała, że to jej wydział zlecił wydanie tych albumów.  
Radny Marcin Stempniak powiedział, że nie widzi w tym celowości, zapytał w jaki 
sposób wpływa to na promocję gminy 
Naczelnik SPS powiedziała, ze książki te są przekazywane w konkursach, 
nauczycielom, jubilatom itp. Jeżeli chodzi o kwotę to do 30 tys. euro nie obowiązuje 
nas ustawa o zamówieniach publicznych i nie mamy procedur wyboru oferentów. 
Zakup takiego wydawnictwa bezpośrednio u wydawcy wychodzi taniej. 
Radny Marcin Stempniak zauważył, że wydawcą jest pracownik urzędu  czy 
jednostki i nie jest to najlepsza forma promocji, poza tym w okresie pandemii środki 
na takie wydatki nie są zasadne i słuszne. 
Przewodniczący RM Bernard Strzoda powiedział, że opinie w tym temacie są 
różne. Albumy zawierają treści związane z gminą, z wydarzeniami i miejscami. 
Pokazują naszą podczas działalności specyfikę i kulturę. Warto to pokazywać. 
Książki te są wykorzystywane przy różnych wydarzeniach. Powiedział także, że gdy 
Stowarzyszenie ASY przejęło COP, przestało ono działać. Też można to różnie 
odbierać. 
Radny Marcin Stempniak powiedział, że jako operator COP, w imieniu 
stowarzyszenia Asy kontaktował się zarówno z Naczelnikiem Wydziału Adrianem 
Strzelczykiem, Naczelnikiem Wydziału Panią Krystyną Jasiczek oraz Burmistrzem 
Janiszewskim w pierwszych dniach po „wybuchu pandemii” i wszystkie osoby 
stwierdziły, aby zamknąć biuro (COP) dla mieszkańców i ludzi postronnych. 
Jednocześnie zwrócił się osobiście i na piśmie do władz gminy o zmianę warunków 
realizacji zadania publicznego, w tym zmianę rezultatów i części działań, co wynikało 
m.in. z zapisów tzw. ustawy COVIDowej, jednakże otrzymał informację zwrotną,                   
iż gmina nie wyraża zgody na zaproponowane modyfikacje w planowanych 
zadaniach.  
Rzecznik Prasowy powiedziała, że jej wydatki na promocję są bardzo zaniżone, ona 
nie wydaje środków.  
Radny Michał Toman powiedział, że mocną przesadą jest stwierdzenie, że COP nie 
działa bo je przejął radny Stempniak. W trakcie pandemii gmina dała 500 zł                            
na maseczki, a 50 tys. zł na jakieś książki. Uderza go to, że mamy własną gazetę,                 
a płacimy innej za te same artykuły.  
 
Na tym posiedzenie zakończono.      

Protokołowała:      Przewodnicząca Komisji 
Sylwia Gruszkiewicz               radna Jolanta Szejka 


