
Protokół Nr 4/2011

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
w dniu 23 marca 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. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
4. Informacja na temat budowy boiska „Orlik” w Leszczynach.
5. Informacja na temat planu realizacji budżetów w roku bieżącym (MOK, ZEAS).
6. Informacja  nt.  wyników  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadań 

publicznych  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  wspieranych  z  budżetu 
gminy w 2011 roku.

7. Sprawy bieżące.

Ad. 1
Radny  Bogdan  Knopik zgłosił  wniosek  aby  wprowadzić  w  sprawach  bieżących 
temat dot. działalności przedszkoli.
Przewodniczący Komisji wyjaśnił, że chciał tym tematem zająć się na następnym 
posiedzeniu Komisji ale nie ma przeszkód aby było to dziś.

Ad. 7
Przewodniczący Komisji przedstawił  pisma skierowane do Komisji :
-  odpowiedź  na  wnioski  zgłoszone  na  poprzednim  posiedzeniu  dot.   wysokości 
dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli oraz specjalistycznych potrzeb kadrowych 
jednostek oświatowych,
- pismo pracowników sfery oświatowej.
Andrzej  Raudner  Z-ca  Burmistrza  G  i  M ustosunkował  się  do  zapytań 
przedstawionych w piśmie:
- nie jest tak, że potrzebny jest plan naprawczy, najpierw trzeba coś popsuć a nic nie 
zostało popsute. Chyba, że 20 lat pracy w naszej gminie, prowadzącej politykę pro 
oświatową – było czymś złym, to rzeczywiście trzeba coś naprawiać. Czerwionka-
Leszczyny jako jedna z pierwszych gmin przejęła oświatę, jako nieliczna wprowadziła 
dodatek  dla  nauczyciela  –  to  historia.  Dziś  nie  zwolniono  z  pracy  żadnego 
nauczyciela, to też polityka pro oświatowa. W 2011 r. nie dopuszczono pod dyskusję 
fizycznej likwidacji jakiejkolwiek placówki oświatowej, jeżeli ktoś powie, że to źle to 
jest potrzebny program naprawczy,
- ustosunkował się do potrzeb dzisiejszej rzeczywistości,



        
- sprawa funkcjonowania stołówek – 17grudnia 2010 r. na naradzie z dyrektorami 
mówiło się o różnych metodach obniżenia kosztów utrzymania. Szukano sposobu 
obniżenia  kosztów  utrzymania  placówek.  Burmistrz  stwierdził,  że  jednym  ze 
sposobów mogą być  oszczędności w stołówkach – nie było to żadne wskazanie. 
Przekłamanie, podanie nieprawdy spowodowało szum wokół tej sprawy. To nie był 
pomysł,  to  jedna  z  możliwości  podana  dyrektorom  –  żadna  z  placówek  nie 
skorzystała z takiego rozwiązania. Gazeta Prawna w artykule podawało to jako jedną 
z możliwości oszczędności, również łączenie szkół w zespoły szkół,
-  analiza  wielkości  zatrudnienia  –  przeprowadzono  takie  analizy,  stąd  propozycje 
które przedstawiono. Radny Knopik na styczniowej  sesji  wspomniał,  że można by 
połączyć  szkoły  w  zespoły  szkół  jako  szukanie  oszczędności.  Takie  propozycje 
zostały zastosowane. Teraz te same osoby odwróciły kota ogonem i spowodował, że 
projekty uchwał nie zostały podjęte a tym samym nie uzyska się oszczędności ponad 
1 mln zł.,
-  minimalna  płaca  –  przypomniał,  że  na  styczniowej  sesji  powiedział,  że  każdy 
pracownik powinien mieć zapewnione godne warunki płacy i pracy, są w środowisku 
są nauczyciele, osoby, które mogłyby ustąpić miejsca,
- środki dla funkcjonowania oddziałów przedszkolnych.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że w związku z obecnością rodziców w sprawie 
przedszkoli temat ten zostanie teraz szerzej omówiony.
Andrzej Raudner Z-ca Burmistrza G i M stwierdził, że była inicjatywa radnych aby 
tworzyć zespoły szkół w Leszczynach, Dębieńsku i Czerwionce, po czasie ci sami 
radni zmienili  zdanie  a z tego tytułu  miały być oszczędności ok. 2 mln zł.  Kiedy 
zaczęto dyskusję aby połączenia nie robić zaczęto zasłaniać się dobrem dziecka, 
jest to nieprawda, że skrzywdzi się w ten sposób dzieci. Skrzywdzi się dzieci ale nie 
te w szkołach – dzieci chodzą i będą chodzić, nieprawdą jest że oddziały liczne są z 
uszczerbkiem dla edukacji. Gdy nie można obniżyć kosztów w szkołach autentyczną 
szkodę  ponoszą  dzieci  3-4  letnie,  bo  nie  ma  środków  na  kolejne  oddziały 
przedszkolne. Dzieci 5-6 letnie mają to zagwarantowane. Jaka będzie skala przyjęć 
3-4 latków niewiadomo, gdyż nie skończyły się jeszcze zapisy.
Radny Bogdan Knopik pytał czy gmina robi wszystko aby była kontynuacja.
Z-ca  Burmistrza poinformował,  że  w  oddziałach  unijnych  musi  to  być  i  będzie 
kontynuowane. Nowe odziały to będzie problem, na dziś jeszcze niewiadomo jaki. 
Przed styczniową sesją na spotkaniach z rodzicami w Czerwionce padały deklaracje 
ze strony radnych, że mają pomysły na to aby oszczędności poszukać gdzie indziej. 
Minęły dwie sesje, zbliża się sesja marcowa – jedyną propozycję ustnie przekazał 
Przewodniczący Rady, bez uściślenia tematu, aby stworzyć 3 zespoły – pod jedną 
dyrekcją wszystkie przedszkola,  wszystkie szkoły podstawowe, wszystkie gimnazja, 
ze  strony  innych  osób  żadnych  propozycji  nie  otrzymał.  Jeżeli  ktoś  uważa,  że 
pomysły Raudnera są złe, to prosił wskazać inne. Jeżeli ma odpowiadać za oświatę 
w  gminie,  to  weźmie  to  na  swoje  barki,  jeżeli  będzie  realizowana  proponowana 
polityka, jeżeli nie pozwala się zaoszczędzić w gminnej oświacie 2 mln. zł., to nie 
należy oczekiwać, że weźmie odpowiedzialność za to iż któreś dziecko we wrześniu 
niezostanie  przyjęte  do  przedszkola.  Robił  wszystko  aby  obniżyć  koszty,  są 
przychody  i  rozchody  w  budżecie,  trzeba  planować.  Do  budżetu  wpłynęło  mniej 
pieniędzy  i  o  tyle  trzeba  mniej  wydać,  to  nie  wynika  z  błędów  aby  musiał  być 
wprowadzony plan naprawczy.
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Przewodniczący Komisji stwierdził, że na dziś należy dołożyć wszelkich starań  aby 
dzieci 3-4 letnie przyjąć.
Przedstawicielka Rodziców – pytała  ile jest oddziałów unijnych.
Z-ca  Burmistrza  poinformował,  że  oddziałów  unijnych  jest  3  w  Dębieńsku, 
Leszczynach i  Czerwionce.  Zwrócił  uwagę,  że nawet  po zakończeniu zapisów do 
końca nie będzie wiadomo ile można przyjąć 3-4 latków, gdyż rodzice 6-latków mogą 
zmienić  swoje  deklaracje.  Dyrektor  SP nr  3  zapewnił,  że zrobi  wszystko  aby jak 
najwięcej dzieci poszło do szkoły, ale na tym etapie to są tylko deklaracje rodziców.
Przedstawicielka Rodziców – zwróciła uwagę, że to się wiąże z tym, że będzie 
musiała dać wypowiedzenie w pracy bo nie ma z kim zostawić dziecka i przyjdzie po 
zasiłek do gminy. Dodała, że rodzice zaakceptowaliby nawet wzrost opłat np. o 100 
zł., żeby tylko te miejsca były.
Z-ca Burmistrza poinformował, że nie ma możliwości zwiększenie opłat. Dodał, że 
były  prowadzone  rozmowy  z  dwoma  osobami  zainteresowanymi  otwarciem 
prywatnego przedszkola – ale  raczej   nie  będzie  to  otwarte  od razu.  Zgodził  się 
z przedmówczynią ale prosił aby nie patrzeć tylko w kierunku władzy wykonawczej 
ale również władzy uchwałodawczej. 
Przewodniczący Komisji podsumowując stwierdził, że na dzień dzisiejszy 3-4 latki 
mają  zagwarantowane  miejsca  w  3  oddziałach  unijnych,  o  pozostałych  będzie 
wiadomo po zakończeniu zapisów.
Z-ca Burmistrza zwrócił uwagę, że nie do końca bo pozostają jeszcze 6 latki. 
Przewodniczący  Komisji poinformował,  że  na  kwietniowym  posiedzeniu  komisji 
wrócą do tematu. 
Iwona  Flajszok  Naczelnik  Wydz.  Edukacji zwróciła  uwagę,  że  będzie  jeszcze 
możliwość dopełnienia oddziałów 5 latków dziećmi 3-4 letnimi. Dodała, że kryteria 
przyjęć są ściśle określone w przepisach – w pierwszej  kolejności są to 5,6 latki, 
następnie  dzieci  rodziców  samotnie  wychowujących,  niepełnosprawnych,  dzieci 
z  rodzin  zastępczych,  dzieci  uczęszczające  poprzednio,  rodzeństwo  dzieci 
uczęszczających itd. Jeżeli jest miejsce w oddziale to jest ono uzupełnianie wg tych 
kryteriów.
Radny Bogdan Knopik  stwierdził,  że  odniósł  wrażenie  iż  za  karę  nie  podjęcia 
dwóch  projektów  przeciwko  Burmistrzowi  nie  będą  przyjmowane  3-4  latki  do 
przedszkoli.  Zwrócił  uwagę,  że  o  tym  czy  dzieci  zostaną  przyjęte,  czy  nie 
zadecydował budżet gminy przyjęty na sesji grudniowej. Budżet jest taki jaki jest, do 
30  marca  trwają  nabory  dzieci  do  przedszkoli  zgodnie  z  uchwalonym  budżetem 
w którym nie ma środków na oddziały 3-4 latków. Jeżeli nie zmieni się budżet nie 
znajdą się środki aby dzieci 3-4 letnie chodziły do przedszkola.
Z-ca Burmistrza zwrócił uwagę, że chciano te środki znaleźć ale nie pozwolono na 
to.  
Radny Bogdan Knopik stwierdził, że nie pokazano żadnych wyliczeń. W kwietniu 
będzie wiadomo ile tych dzieci  nie będzie chodziło – pytanie jest czy znajdą  się 
środki  i czy chcemy aby  te dzieci chodziły do przedszkola. 
Naczelnik  Wydz.  Edukacji odpowiedziała,  że  chcemy aby te  dzieci  chodziły  do 
przedszkola ale gminy na to nie stać.
Z-ca Burmistrza zwrócił uwagę na manipulację radnego Knopika dot. stwierdzenia 
o karze, a parę zdań później mówił, że dyrektorzy przedszkoli mają budżet taki jaki 
jest – budżet uchwalono w grudniu a projektów uchwał nie przyjęto w lutym – jaka tu 
kara. Oszczędności miały być nie po to aby je roztrwonić ale na konkretne zadania 
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np.  na  dzieci  3-4  letnie.  Było  w  planie  uruchomienie  dodatkowego  przedszkola 
w Czerwionce – jest budynek ale nie ma pieniędzy, dziś zastanawiają się co z tym 
budynkiem. 
Radny Bogdan Knopik odniósł się do wcześniejszych wypowiedzi - dwukrotnie już 
mówił, że pomysł o utworzeniu zespołu szkół w Dębieńsku  nie był Bogdana Knopika. 
Nie jest prawda, że nie było zamiaru likwidacji stołówek – bo takie zamiary były ale 
wycofano się z tego.
Radny  Marek  Profaska stwierdzi,  że  przedstawiany  wcześniej  przez  Z-ce 
Burmistrza  jego  pomysł  był  jednym  z  pomysłów,  na  zasadzie   jedna  szkoła 
podstawowa z ośrodkami na terenie całej gminy. O polityce oświatowej radni nic nie 
wiedzą,  dowiadują  się  dopiero  na  sesji.  Stwierdził,  że  nie  ma  pełnej  polityki 
oświatowej w ostatnich 4 latach.
Z-ca  Burmistrza poinformował,  że  do  końca  marca  mają  czas  na  przekazanie 
polityki  oświatowej,  dokument  jest  opracowany  i  na  dniach  zostanie  przekazany 
Radzie.
Radny Bernard Strzoda zwrócił uwagę, że z oświatą znaleziono się w nieciekawym 
miejscu, z kilku przyczyn : 1) mniej dzieci w szkołach, 2) zmiana ustawy o finansach 
publicznych,  3)  znaczny  wzrost  dzieci  w  rocznikach  3-4  latków.  Zwrócił  się  do 
radnego Knopika – budżet był  przyjęty bo nie było innych możliwości.  Budżet jest 
ruchomy  sprawy  dot.  przesunięcia  środków  następują  co  miesiąc.  Należy  się 
zastanowić np. nad większym podziałem obciążeń pomiędzy gminą a rodzicami, co 
rodzice deklarują.
Z-ca Burmistrza stwierdził, że nie ma takich możliwości.
Przedstawicielka  Rodziców zwróciła  uwagę,  że  problem  będzie  kiedy  zostaną 
wywieszone listy dzieci, do unijnych oddziałów dostanie się garstka dzieci.
Z-ca Burmistrza wyjaśnił, że oddziały unijne to nie jest garstka dzieci – I rocznik to 
75 dzieci i następna grupa też 75, to jest 150 dzieci, to nie jest garstka.
Przedstawicielka  Rodziców pytała  o  jakich  sumach  oszczędności  w  przypadku 
przedszkoli jest mowa.
Z-ca Burmistrza odpowiedział, że na przedszkolach nie szuka się oszczędności, jest 
kwestia braku środków finansowych.
Przedstawicielka Rodziców pytała gdzie te środki są.
Z-ca Burmistrza poinformował, że jest mniej środków, mniej dochodów.
Zbigniew Wojtyło Skarbnik G i M wyjaśnił, że jeżeli w gminie będzie zatrudnionych 
tak  dużo  osób  to  braknie  środków na  inne  sprawy.  W przeszłości  były  dochody 
z kopalni ale w 2000 r. została zamknięta. Dochody są mniejsze a wydatki te same.
Przedstawiciele Rodziców pytali o możliwość otwarcia prywatnego przedszkola.
Z-ca Burmistrza poinformował, że dwie osoby były zainteresowane ale nie wiadomo 
co z tego wyniknie.
Przewodniczący Komisji poinformował, że w ostatnim tygodniu kwietnia odbędzie 
się dodatkowe posiedzenie Komisji w tym temacie. Na dzień dzisiejszy nic nie jest 
przesądzone, oczywistym jest że to jest najtrudniejszy rok dla przedszkoli. Stwierdził, 
że jako Rada muszą dołożyć wszelkich starań aby dzieci 3-4 letnie na dziś chodzące 
do  przedszkola,  których  rodzice  pracują  miały  możliwość  kontynuowania  nauki. 
W kwietniu będzie możliwość dyskusji na konkretnych liczbach.

Ad. 6
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Jan  Grzegorzyca  Wydz.  RG  i  M przedstawił  informację  nt.  wyników  otwartego 
konkursu  ofert  na  realizację  zadań  publicznych  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-
Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w 2011 roku. Poinformował, że odbyły się 
dwa konkursy dotacyjne, w zakresie dot. rozwoju kultury fizycznej dotacje otrzymało 
11 klubów, na dzień dzisiejszy podpisane są wszystkie umowy, transze dotacje są 
wypłacane.   W zakresie pożytku publicznego podpisano 14 umów z 9 podmiotami. 
W zakresie promocji zdrowia nie wpłynęła żadna oferta.
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że w tym roku nastąpił poślizg, konkursy 
były  później  organizowane.  Należy  dążyć  do  tego  aby  standardem  był  okres 
dotacyjny od początku lutego.
Jan Grzegorzyca poinformował nowelizacji uchwały o pożytku publicznym.
Krystyna  Jasiczek  Naczelnik  Wydz.  RGiM poinformowała  o  negatywnym 
nastawieniu  przedstawicieli  klubów,  którzy  w  związku  z  dodatkowymi  wymogami 
swoje niezadowolenie wyładowują na pracownikach Wydziału. Takie są przepisy, są 
to środki publiczne, które jeżeli są przekazywane muszą być rozliczone.
Przewodniczący Komisji prosił  aby  zrozumieć  prezesów klubów,  którzy  działają 
społecznie  i  napotykają  na  różnego  rodzaju  trudności,  również  finansowe 
w prowadzeniu klubu.

Ad. 5
Mariola Czajkowska Dyrektor MOK  przedstawiła informację nt. budżetu MOK na 
2011 rok.  Środki  zapisane w budżecie  pozwalają  na  organizację  o  połowę mniej 
imprez niż w roku ubiegłym, 100 tys. zł. mniej na wynagrodzenia, o 50 tys. zł. mniej 
na wydatkach bieżących, brak środków na remonty.  
Radny Artur Szwed pytał o środki na remont WDK w Szczejkowicach.
Dyrektor MOK poinformowała, że jest dotacja celowa w wysokości 194 tys. zł.  na 
modernizację  tego budynku.
Przewodniczący Komisji pytał o dalsze losy lokali, które mieszczą się w budynkach 
MOK w Czerwionce i Leszczynach.
Dyrektor MOK poinformowała, że szukają najemców na te lokale, od listopada jest 
publikowane ogłoszenie ale jak do tej pory nie wpłynęła żadna oferta.
Radny Bernard Strzoda zwrócił uwagę, że planowana kwota na imprezy plenerowe 
w  sołectwach jest bardzo mała, niewystarczająca na zrobienie imprezy otwartej dla 
wszystkich mieszkańców. Poruszył kwestie organizacji Turnieju wsi.
Dyrektor MOK poinformowała, że były sugestie aby była to impreza organizowana 
w cyklu 2 letnim. Następnie omówiła kwestie dot. organizacji festiwalu Arand the rock 
i  potrzeb  finansowych  z  tym  związanych  w  szczególności  dot.  remontu 
i dostosowania terenu parku. 
Radny Grzegorz Wolny uszczegółowił temat dot. organizacji festiwalu i corocznych 
zmagań z próbą dostosowania parku do potrzeb tej imprezy.
Przewodniczący Komisji pytał o zwolnienia w MOK.
Dyrektor MOK poinformowała, że zwolnienia i  zmniejszenia etatów miały miejsce 
w MOK w 2009 r. i 2010 r.
Radny  Artur  Szwed przypomniał  o  organizowanych  zawodach  wędkarskich  dla 
dzieci 1 czerwca.
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że w 2012 r. KS Piast Leszczyny obchodzi 
90-lecie istnienia.
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Barbara  Pifczyk-Suchy  Dyrektor  ZEAS omówiła  budżet  Zespołu  Ekonomiczno 
Administracyjnego Szkół, który w zasadzie pełni funkcję biura rachunkowego szkół. 
W tym roku nadal trwa realizacja II projektów – Przedszkolaczek i Europejski poziom. 
W  związku  z  mniejszymi  kwotami  budżetu  dokonano  zmniejszenia  wynagrodzeń 
i  zmniejszenia  etatów,   obecnie  w  ZEAS-ie  jest  15,5  etatu,  w  tym  2  osoby  do 
rozliczeń unijnych.
Alojzy Klasik Dyrektor MOSiR przedstawił informację na temat budżetu dot. MOSiR 
w 2011 r. W zakresie turystyki środki są utrzymane na poziomie ubiegłorocznym ale 
już  w roku ubiegłym nie  było  ujętego zadania  dot.  remontu  ścieżek rowerowych. 
40  tys.  zł  jest  mniej  na  zakup  sprzętu  i  wyposażenia  oraz  na  umowy  zlecenia 
z  instruktorami.  O 164  tys.  zł.  jest  mniejsza  kwota  na  wynagrodzenia.  Redukcję 
zatrudnienia przeprowadzono już w 2010 r.,  w tym roku w styczniu na spotkaniu 
z  pracownikami  przedstawił  propozycję  zmniejszenia  wynagrodzenia  o  5%,  co 
zostało przyjęte.
Radny Bernard Strzoda pytał czy MOSiR występuje o środki zewnętrzne.
Dyrektor  MOSiR poinformował,  że  MOSiR  jako  jednostka  prowadząca  realizuje 
zadania w ramach Programu Odnowy Wsi w Szczejkowicach, Palowicach i Bełku.
Przewodniczący Komisji pytał o realizacje programów ministerialnych.
Dyrektor MOSiR poinformował, że w 2010 r. złożyli wniosek na naukę pływania ale 
nie uzyskali środków, w tym roku będą ponawiać wniosek.
Przewodniczący  Komisji pytał  o  wniosek  złożony  w  miesiącu  styczniu   dot. 
informacji o działalności boiska „Orlik” w Czerwionce.
Dyrektor  MOS  i  R  wyjaśnił,  że  informacja  zostanie   przygotowana  do  końca 
miesiąca.

Ad. 4
Temat zostanie omówiony na kolejnym posiedzeniu Komisji.

Ad. 3
Członkowie Komisji zapoznali się z projektem uchwały w  sprawie  wyrażenia  zgody 
na   zawarcie  porozumienia  z   Miastem  Orzesze  dotyczącego pokrycia   kwoty 
dotacji   udzielanej   na   dzieci   mieszkańców Gminy   i    Miasta    Czerwionka-
Leszczyny    uczęszczające    do    Niepublicznego     punktu   przedszkolnego 
„Domowe  przedszkole Piccolo”  w  Orzeszu przy ul. Marksa 13e w Orzeszu,

Komisja  „jednogłośnie”  -  głosowało  6  „radnych”,  pozytywnie   zaopiniowała 
w/w projekt uchwały.

Ad. 2
Uwag do treści protokołu z poprzedniego posiedzenia nie zgłoszono.
Protokół został przyjęty 5 głosami „za”, 1 „wstrzymującym”

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała: 
Alina Kuśka                   

       Przewodniczący Komisji

      radny Arkadiusz Adamczyk
6


	Ad. 2

