
Protokół Nr 2/2011

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
w dniu 26 stycznia 2011 r.

Na  posiedzeniu  Komisji  obecni  byli  Radni  -  członkowie  Komisji  oraz  zaproszeni 
goście wg załączonej listy obecności.
Obrady prowadził  radny Arkadiusz Adamczyk  - przewodniczący Komisji, który na 
wstępie powitał wszystkich zebranych i stwierdził, że w posiedzeniu Komisji bierze 
udział  liczba  radnych  stanowiąca  quorum.  Następnie  przedstawił  następujący 
porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Omówienie projektów uchwał branżowych na sesję Rady Miejskiej.
3. Informacja  dyrektorów jednostek  organizacyjnych  gminy  dot.  budżetu  2011 

roku (dot. MOS i R, MOK, BP). 
4. Przyjęcie planu pracy Komisji.
5. Sprawy bieżące:

- wybór wiceprzewodniczącego Komisji,
- przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Ad. 1
Porządek  posiedzenia  został  przyjęty  bez  uwag  -  „jednogłośnie”  -  głosowało 
6 Radnych.

Ad. 2
Członkowie Komisji omówili następujące projekty uchwał:
1) zamiaru utworzenia Zespołu Szkół Nr 6 w Książenicach,
Iwona  Flajszok  Naczelnik  Wydziału  Edukacji  poinformowała,  że  20  rodziców 
wstępnie  deklarowało  pozostawienie  dzieci  w  gimnazjum  w  Książenicach, 
zainteresowanie wyraził również  organ prowadzący z Rybnika.
Jan Tokarz Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Czerwionka Karolinka  pytał czy 
subwencja pokrywa zapotrzebowania oświaty.   
Iwona Flajszok poinformowała, że subwencja wynika z miejsca zamieszkania, nie 
ma szkoły która utrzymuje się tylko z subwencji . 
Przewodniczący Komisji pytał ile aktualnie jest dzieci w 6 klasie w SP Książenice 
i ile jest w 6 klasie w Kamieniu. 
Iwona  Flajszok poinformowała,  że  w  Książenicach  jest  27  dzieci,  z  tego  20 
deklarowało kontynuację, odnośnie Rybnika nie ma danych ale na pewno byłby to 
1 oddział dodatkowo.
Przewodniczący Komisji pytał ile dzieci z Książenic uczęszcza do Czuchowa.
Iwona Flajszok poinformowała jak przedstawiał się to w ostatnich latach:
2005/2006 z 26 uczniów do Czuchowa przeszło 8,
2006/2007 z 28 uczniów do Czuchowa przeszło 6,
2007/2008 z 26 uczniów do Czuchowa przeszło 3,



        
2008/2009 z 21 uczniów do Czuchowa przeszło 6,
2009/2010 z 27 uczniów do Czuchowa przeszło 5.
Radny Bogdan Knopik pytał czy spełnione są warunki budowlane aby powstał taki 
zespół.
Iwona Flajszok poinformowała, że na dziś nie jest już wymagane aby szkoły były 
oddzielone, tak jak to zakładano na początku reformy. Obostrzenia nie są takie duże. 
Baza lokalowa SP w Książenicach jest w stanie to przyjąć.
Radny Ryszard  Jonderko pytał  o  koszty  utworzenia  gimnazjum i  zespołu  szkół 
w Książenicach.
Iwona  Flajszok poinformowała,  że  na  pewno  będą  to  koszty  wynagrodzenia 
nauczycieli i doposażenia bazy.
Radny Ryszard Jonderko stwierdził, że należy walczyć o dzieci z Kamienia. 
Iwona Flajszok poinformowała, że jeżeli zapadnie pozytywna decyzja w tej sprawie 
Rady i Kuratorium, wtedy wystąpią z oficjalną propozycją.
Przewodniczący  Komisji zwrócił  uwagę  aby  Dyrektor  SP  w  Książenicach 
zorganizował spotkanie z rodzicami dzieci z Kamienia w celu przedstawienia oferty 
edukacyjnej.
Andrzej Raudner Z-ca Burmistrza G i M  poinformował, że spotkanie z rodzicami 
w  Książenicach  już  było,  gmina  jest  w  stałym  kontakcie  z  władzami  Rybnika, 
po pozytywnej opinii na pewno dojdzie do takiego spotkania.
Członkowie Komisji  „jednogłośnie”  (6 głosów „za”) pozytywnie zaopiniowali 
w/w projekt uchwały.

2)  zamiaru  likwidacji  Szkoły  Podstawowej  Nr  5  w  Zespole  Szkół  Nr  3 
w Czerwionce-Leszczynach,
3)  zamiaru  likwidacji  Gimnazjum  Nr  4  w  Zespole  Szkół  Nr  3 
w Czerwionce-Leszczynach,

Iwona Flajszok Naczelnik Wydz. Edukacji poinformowała, że powyższe projekty 
uchwał są efektem  spotkania z rodzicami, celem jest tu połączenie szkół w jeden 
zespół, szkół zlokalizowany w dwóch obiektach. Żadne zmiany nie będą dotyczyć 
dzieci. Podobne zmiany organizacyjne przeprowadzono w ubiegłym roku, likwidując 
Przedszkole  nr  9  i  tworząc  filię  Przedszkola  nr  8.  Celem jest  aby  zmiany w jak 
najmniejszym  stopniu  dotyczyły   uczniów i  rodziców.  Poinformowała,  że  w  ciągu 
ostatnich 3 lat jest o143 dzieci mniej, to musi wymóc obniżenie zatrudnienia.
Radny Artur Szwed zwrócił uwagę, czy w przyszłości nie zabraknie okrojonej dzisiaj 
kadry.
Iwona Flajszok wyjaśniła, że  dokonane analizy nie wskazują większych zmian.
Wiesław Janiszewski Burmistrz G i M stwierdził,  że nie problemy finansowe są 
powodem zmian, jest to efekt prowadzonej polityki oświatowej. Odbyły się spotkania 
w szkołach, wysłuchano wszystkich argumentów, podstawowy postulat rodziców tj. 
szkoła  najbliżej  ucznia  jest  zachowany.  Zapewnił  również  o  gwarancjach 
bezpieczeństwa dla ZS nr 2.
Radny Bogdan Knopik pytał o gwarancje zatrudnienia na ul. Szkolnej.
Iwona Flajszok poinformowała, że nie będzie zatrudnień zewnętrznych.
Jan Tokarz Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Czerwionka Karolinka odniósł się 
do  tworzenia  jednego  zespołu  szkół  w  Czerwionce  –  pytał  czy  w  Leszczynach 
i sołectwach, też będzie tworzony jeden zespół.
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Burmistrz GiM  zwrócił uwagę na potrzebę racjonalizacji zatrudnienia  w szkołach 
i optymalizacji miejsc pracy. Poinformował o wielkościach dopłat do poszczególnych 
szkół.
Radny Bernard Strzoda wyjaśnił, że we wszystkich szkołach wiejskich są oddziały 
przedszkolne i to one generują największe koszty, w dzielnicach te koszty są osobno 
w przedszkolach. Dodał, że wszystkie szkoły wiejskie są przystosowane do przyjęcia 
6-latków.  Zwrócił  uwagę  aby  skupić  się  na  tym  jak  zorganizować  szkoły 
w Czerwionce. Propozycja Burmistrza jest rozwiązaniem optymalnym.
Krzysztof Szaboń – przedstawiciel rodziców ZS nr 2 stwierdził, że są zadowoleni 
z  proponowanego, zmienionego projektu uchwały.
Ewa  Sobocińska  Przewodnicząca  RR  ZS  nr  2 stwierdziła,  że  pierwszy  raz 
dowiadują sie o takich zmianach. 
Burmistrz  GiM poinformował,  że  po  spotkaniu  z  mieszkańcami  uwzględniono 
wnioski  mieszkańców,  pozostaje  szkoła  podstawowa  i  gimnazjum,  co  było 
podstawowym postulatem.
Ewa Sobocińska zwróciła uwagę, że nikt nie przekazał rodzicom takiej informacji. 
Po  dalszej  dyskusji  członkowie  Komisji  „jednogłośnie”  (6  głosów  „za”) 
pozytywnie zaopiniowali w/w projekty uchwał.

4) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Ornontowice dotyczącego 
pokrycia   kwoty  dotacji  udzielanej  na  dzieci  mieszkańców  Gminy  i  Miasta 
Czerwionka-Leszczyny uczęszczające do Katolickiego Przedszkola Niepublicznego 
Sióstr  Służebniczek  NMP  NP  im.  Aniołów  Stróżów  w  Ornontowicach  przy  ul. 
Zamkowej 2.
Członkowie Komisji  „jednogłośnie”  (6 głosów „za”) pozytywnie zaopiniowali 
w/w projekt uchwały.

Ad. 5
Przewodniczący  Komisji  zaproponował  radną  Stefanię  Szyp  na 
Wiceprzewodniczącą Komisji.
Radna Stefania Szyp wyraziła zgodę. 
Członkowie  Komisji  5  głosami  „za”  wybrali  radną  Stefanię  Szyp  na 
Wiceprzewodniczącą Komisji.
Kolejne punkty porządku zostały przesunięte na następne posiedzenie Komisji.

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała: 
Alina Kuśka                   

     Przewodniczący Komisji

      radny Arkadiusz Adamczyk
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