
Protokół Nr 6/2011

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
w dniu 18 maja 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. Omówienie  raportu  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych  za  rok  szkolny 

2009/2010.
6. Sprawy bieżące.

Ad. 6
W  związku  z  obecnością  mieszkańców  –  rodziców  dzieci  klasy  II  SP  nr  3 
w Leszczynach, posiedzenie Komisji rozpoczęto od spraw bieżących, gdzie Komisja 
zapoznała się z problemem przybyłych osób.
Rodzice poinformowali o decyzji dyrektora szkoły o rozwiązaniu jednej z klas drugich, 
II c klasy największej, zdaniem rodziców najbardziej zintegrowanej i najmocniejszej. 
Dyrektor wyjaśniając rodzicom decyzję poinformował, że losowo zdecydował która 
klasa będzie rozwiązana.  Rodzice są zdecydowanie przeciwko takiemu rozwiązaniu 
tym bardziej, że dzieci bardzo to przeżywają. Uważają, że zdrowie psychiczne dzieci 
jest ważniejsze od ekonomii. 
Iwona Flajszok Naczelnik Wydz. Edukacji stwierdziła, że  rozumie rodziców ale 
trudno  zajmować  stanowisko  wysłuchując  tylko  jednej  strony.  Koniecznie  należy 
spotkać  się  z  dyrektorem  szkoły  aby  wyjaśnić  dlaczego  ta  klasa.  Zasadą  jest 
dzielenie klasy najmniej licznej. Problemy organizacyjne powinny być rozwiązywane 
w szkole, trudno jest prowadzić dyskusję kiedy nie ma dyrektora.
Przedstawiciel  rodziców stwierdził,  że  rozmawiano  z  dyrektorem,  który 
poinformował aby rodzice  nie wchodzili w kompetencje  szkoły.  
Andrzej Raudner Z-ca Burmistrza G i M stwierdził, że z przedstawionych informacji 
wynika,  iż  dyrektor  nie  stanął  na  wysokości  zadania  i  jest  zbulwersowany  jego 
postawą. Dodał, że wizytę mieszkańców traktuje jako skargę na dyrektora. 
Jan Tokarz Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Czerwionka Karolinka stwierdził, 
że zgadza się z rodzicami ale dyrektor też jest w trudnej sytuacji, rozmowy należy 
prowadzić  z  udziałem  wszystkich  stron,  również  przedstawicieli  rodziców  dzieci 
innych klas. 
Przewodniczący  Komisji podziękował  rodzicom za  zaufanie.  Zwrócił  uwagę,  że 
dyrektor  szkoły  dysponuję  dużą  autonomią  organizacyjną  w  placówce.  Trudno 
rozwiązywać  problem  przy  udziale  jednej  ze  stron,  w  tym  przypadku  widać,  że 



        
element  dialogu  społecznego  zawiódł.  Zaproponował  aby  Komisji  zwróciła  się 
z  prośbą  o  zorganizowanie  przez  władze  gminne  spotkania  wszystkich 
zainteresowanych, w celu rozwiązania problemu. 
Radny Bogdan Knopik stwierdził, że ten problem będzie dotyczył  również innych 
placówek i należy zwrócić uwagę aby komunikacja dyrektora z rodzicami była lepsza. 
Przedstawiciel  Rodziców stwierdził,  że trzecia  klasa jest  bardzo ważna i  chodzi 
o ten ostatni rok etapu nauki wczesnoszkolnej, kiedy dzieci związane są z jednym 
nauczycielem.  Potem  może nastąpić zmiana. 
  
W  związku  ze  zgłoszeniem  na  posiedzeniu  Komisji  przez  rodziców  dzieci 
z  SP nr  3  w Czerwionce-Leszczynach,  problemu dot.  proponowanego przez 
dyrektora tej szkoły sposobu łączenia klas II, Komisja zwraca się z wnioskiem 
do  władz  gminy  o  zorganizowanie  spotkanie  w  tym  temacie   wszystkich 
zainteresowanych stron, w celu rozwiązania sprawy, biorąc pod uwagę aspekt 
ekonomiczny  i najważniejszy – dobro dziecka.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie – głosowało 5 radnych.

Ad. 4
Grzegorz Kowalski Naczelnik Wydz. I i R przedstawił informację na temat budowy 
boiska  „Orlik”  w  Leszczynach.  Firma,  która  wygrała  przetarg  ogłosiła  upadłość. 
Dotacja  nie  została  utracona,  została  wprowadzona  do kolejnego etapu.  Zlecono 
ekspertyzę stanu wykonanych robót, na jej wykonanie firma ma 3 tygodnie, na tej 
podstawie będzie można uznać która część robót jest wykonana a który zakres nie 
nadaje się do kontynuacji i należy go usunąć. 
Przewodniczący pytał  jakie  jest  zagrożenie,  że  boisko  w  tym  roku  nie  będzie 
zrealizowane.
Grzegorz  Kowalski wyjaśnił,  że  trzeba  ogłosić  ponowny  przetarg,  zakończenie 
realizacji planowane jest na listopad br.
Radny Marek Profaska pytał o możliwości na etapie przetargu zabezpieczenia się 
przeciwko nieuczciwymi wykonawcami.
Grzegorz Kowalski wyjaśnił,  że podstawowym warunkiem jest  cena,  zamówienia 
publiczne  nie  przewidują  innej  możliwości.   Ale  nie  ma  też  gwarancji,  że  firma 
droższa zrobi to lepiej niż tańsza. 

Ad. 5
Przewodniczący Komisji  poinformował o otrzymanym raporcie  o stanie realizacji 
zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010.
Raport jest do wglądu w Biurze Rady. 

Ad. 3
Członkowie Komisji zapoznali się z projektem uchwały w  sprawie  

1) przyjęcia  i  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  Miejskiego  Ośrodka 
Kultury w Czerwionce-Leszczynach za rok 2010,

2) przyjęcia  i  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  Biblioteki  Publicznej 
w Czerwionce-Leszczynach za rok 2010,

3) wyrażenia  zgody  na  oddanie  w  najem  na  czas  nieoznaczony  lokalu 
użytkowego  oddanego  w  trwały  zarząd  Miejskiemu  Ośrodkowi  Sportu 
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i  Rekreacji  w  Czerwionce-Leszczynach  oraz  zgody  na  odstąpienie  od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy,

4) zmiany Uchwały Nr LIV/672/10 Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach z 
dnia  29  października   2010   r.  w  sprawie  określenia  warunków  i   trybu 
finansowania  zadań  z  zakresu  rozwoju  sportu  na  terenie  Gminy  i  Miasta 
Czerwionka – Leszczyny.

Komisja  „jednogłośnie”  -  głosowało  5  „radnych”,  pozytywnie   zaopiniowała 
w/w projekty uchwał.

Ad. 6
Radny Artur Szwed pytał czy osoby indywidualne uprawiające sport mogą stara się 
o dotację.
Jan  Grzegorzyca  Wydz.  RG  i  M poinformował,  że  osoba  musi  być  zrzeszona 
w polskim związku sportowym.
Przewodniczący  Komisji  zwrócił  się  o  przedstawienie  informacji  o  możliwości 
ubiegania się o dotacje z gminy tzw. małe granty. 
Pytał  o  możliwość  zakupu  sprzętu  na  kryty  basen,  aby  osoby  niepełnosprawne 
z niedowładem kończyn mogły korzystać z basenu.
Alojzy Klasik Dyrektor MOS i R poinformował, że zakup platformy jest zakupem 
inwestycyjnym ujmowanym w pierwszej kolejności, z uwagi na brak środków do tej 
pory nie zrealizowanym, ale gdy tylko pojawią się oszczędności środków będzie to 
wykonane.
Jan Tokarz poruszył  sprawę przyjęć do przedszkoli,  w tym temacie są zgłaszane 
liczne skargi mieszkańców. Budynek przy ul. Lipowej został użyczony od Starostwa 
na  utworzenie  tam  dodatkowego  oddziału  przedszkolnego.  Jakie  są  zamierzenia 
gminy odnośnie tego budynku.
Z-ca Burmistrza poinformował, że były plany utworzenia oddziału na ul. Lipowej ale 
po wprowadzeniu oszczędności  odstąpiono od tych planów.
Jan  Tokarz zwrócił  uwagę,  że  zapotrzebowanie  na  miejsca  w  przedszkolu 
w Czerwionce jest większe i dlatego należy tu utworzyć więcej oddziałów.
Przewodniczący  Komisji zwrócił  uwagę,  że  temat  przedszkoli  omówiono  na 
poprzednim posiedzeniu. Gdzie uzyskano informację, że zrobiono wszystko aby jak 
najwięcej  dzieci  uczestniczyło  w  zajęciach  przedszkoli.  Jeżeli  radni  znajdą 
dodatkowe środki to tę ofertę będzie można rozszerzyć.
Radny Marek Paluch stwierdził, że wobec tego Komisja nie ma zamiaru szukać tych 
środków.
Przewodniczący wyjaśnił, że potrzeba 250 tys. zł. na zapewnienie kontynuacji nauki 
w przedszkolu dzieciom, które już w takich zajęciach uczestniczyły, dlatego Komisja 
nie widzi możliwości znalezienia jeszcze większej ilości środków.

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała: 
Alina Kuśka                   

       Przewodniczący Komisji

      radny Arkadiusz Adamczyk

3


