
Protokół Nr 7/2011

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
w dniu 15 czerwca 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  wymagana  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. Sprawy bieżące.

Ad. 3
Członkowie Komisji zapoznali się z projektami uchwał w  sprawie:

1) zmian statutu Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach,
2) wyrażenia  zgody  na  oddanie  części  nieruchomości  w  najem  na  rzecz 

dotychczasowego najemcy (Wydział Edukacji),
3) wyrażenia  zgody  na  oddanie  części  nieruchomości  w  najem  na  rzecz 

dotychczasowego najemcy (MOSiR).

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

Ad. 4
Pani Mariola Czajkowska Dyrektor MOK-u poinformowała o imprezach z okazji Dni 
Czerwionki-Leszczyn  oraz  przypomniała o  IX  Festiwalu  Muzyki  Niemechanicznej 
AROUND THE ROCK, który odbędzie się 25 czerwca br., w parku im. Piotra Furgoła 
w  Czerwionce.  Powiedziała,  że  w  tym  dniu  w  ciągu  14  godzin  muzyki  rokowej 
wystąpi  wiele  zespołów w tym gwiazdy wspomnianego festiwalu takie jak:  Dżem, 
Popiół, Koniec Świata, i Akurat. Patroni medialni to: Antyradio, FZ Fabryka Zespołów, 
TVP Katowice  i  Rybnicka  Amatorska  Scena  Muzyczna.  Dodała,  że  Festiwal  jest 
współfinansowany przez  Unię  Europejską  jako  projekt  z  Europejskiego Funduszu 
Rozwoju  Regionalnego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Przewodniczący  Komisji  poprosił  o  dyskusję  w  sprawie  odpowiedzi  Wydziału 
Edukacji na wniosek radnego Bogdana Knopika z sesji Rady Miejskiej z dnia 20 maja 
2011 r.,  „jakie  ruchy poczynili  dyrektorzy placówek oświatowych w związku 
z  obecną  sytuacją  finansową  oraz  ile  osób  zostało  zwolnionych  i  jakie 
w związku z tym są oszczędności?”



        
Pani Anna Witała Inspektor Wydziału Edukacji  odpowiedziała, że jeżeli w danej 
placówce  oświatowej  brakowało  np.  100  tys.  zł.  to  realizując  program 
oszczędnościowy brakuje dziś 50 tys. zł. czyli połowa.
Radny Bogdan Knopik zapytał, ile brakuje obecnie pieniędzy w budżecie?

Przewodniczący  Komisji  poprosił  o  zabranie  głosu  w  tej  sprawie  Burmistrza 
Wiesława Janiszewskiego.
Pan  Wiesław  Janiszewski  Burmistrz  powiedział,  że  należy  zmienić  filozofię 
zarządzania  szkołą.  Przypomniał  rok  1990  kiedy  gmina  przejęła  szkoły  wtedy 
subwencja  oświatowa była  liczona według  innego algorytmu i  było  zdecydowanie 
więcej  dzieci,  a pieniędzy zostawało i  można je było  jeszcze przeznaczyć np. na 
budowę  szkoły.  Obecnie  te  placówki  funkcjonują  w  oparciu  o  pewną  autonomię 
i  budżet gminy,  a subwencja oświatowa nie pokrywa tego, co jest  związane z jej 
funkcjonowaniem. To powoduje, że gmina dopłaca do oświaty ok. 7 mln zł. Burmistrz 
podkreślił, że w ciągu ostatnich 4 lat ubyło ok. 1400 dzieci z jednostek oświatowych 
przy stałej liczbie nauczycieli. Koszt utrzymania jednego dziecka  w szkole to kwota 
na poziomie 8000 zł. przy subwencji ok. 4800 zł. Burmistrz przypomniał, iż ta luka 
w ostatnich latach była  pokrywana z pożyczek zaś nowe przepisy uniemożliwiają 
takie rozwiązanie, co spowodowało obecny problem. Zaznaczył, że po raz pierwszy 
dyrektorzy szkół otrzymali tyle środków finansowych ile mogli dostać, a nie tyle ile 
chcieli. Dodał, że otrzymali tyle, aby nie ucierpiały dzieci ani nauczyciele. Powiedział, 
że  trzeba  prowadzić  racjonalną  politykę,  jeżeli  chodzi  o  zatrudnienie,  że  można 
zatrudniać nauczycieli, na 18 godz. plus 9 godz. Natomiast w większości przypadków 
zatrudniano nauczycieli  na 18 godz. i  nauczycieli  na 9 godz. i  zatrudniano ich na 
stałe,  a  w  kolejnym  etapie  mianowano,  co  spowodowało,  że  koszty  utrzymania 
nauczycieli  dodatkowo  wzrosły.  Podkreślił,  że  dyrektorzy  szkół  są  dziś 
odpowiedzialni za to, co jest związane z polityką zatrudnienia w ich szkołach gdyż 
prowadzili taką,    a nie inną politykę zatrudnienia. Ponadto ramowe nauczanie musi 
się odbywać, ale zespoły muszą liczyć więcej osób ok. 25-30 uczni, mimo to na tych 
działaniach nie może stracić uczeń.
Przewodniczący Komisji  zapytał,  czy  Wydział  Edukacji  lub  dyrektorzy  szkół  nie 
przewidzieli takiej sytuacji i czy rozwiązanie w postaci łączenia klas np. z czterech do 
trzech musi być wprowadzane?
Pan Wiesław Janiszewski Burmistrz  odpowiedział, że łączenie klas nie musi być 
wprowadzone,  ale  w grudniu  nauczyciele  nie  dostaną  wypłat,  bo  takie  są  realia. 
Dodał, że dziś w każdej placówce oświatowej brakuje pieniędzy, więc trzeba gdzieś 
poszukać oszczędności. Przypomniał sprawę związaną ze stołówkami gdzie można 
było zaoszczędzić ok. 900 tys. zł. 
Przewodniczący Komisji  powiedział, że po rozmowie z kilkoma dyrektorami szkół 
okazało  się,  że  nie  wiedzą  jak  będzie  rozwiązana  sytuacja  dotycząca  stołówek 
szkolnych czy cateringu w ich placówkach oraz nie wiedzą jak to zrobić?
Pan Wiesław Janiszewski Burmistrz  powtórzył,  że szkoły są autonomiczne i ich 
dyrektorzy powinni się dogadać między sobą, między szkołami.
Przewodniczący Komisji powiedział, że dyrektorzy szkół zgłaszają czasami drobne 
problemy, które należy  także rozwiązywać.
Radny Bogdan Knopik  wytknął Burmistrzowi,  że dyrektorzy wszystkich jednostek 
otrzymali 3 budżety w październiku, listopadzie i grudniu, z czego każdy przewidywał 
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inne kwoty.  Dodał, że ta sytuacja powinna być już uwzględniona w budżecie roku 
2010.
Pan  Wiesław  Janiszewski  Burmistrz  powiedział,  że  standaryzacja  zatrudnienia 
była przeprowadzona w 2009 r. jednak radni nie pozwolili na zwalnianie nauczycieli. 
Przypomniał, że obecnie nie ma możliwości tak jak w ubiegłych latach, że dokładano 
do szkół biorąc na ten cel pożyczkę, dodał, że dziś mamy inne realia prawne. 
Radny Bogdan Knopik powiedział, że dyrektorzy wszystkich jednostek dostosowali 
się  do  wytycznych  budżetu  i  poprzez  to  zaoszczędzili  1,5  mln  zł.  w  ciągu  kilku 
miesięcy i zwrócił uwagę, że trzeba było reagować w tej sprawie dużo wcześniej. 
Przewodniczący  Komisji  powiedział,  że  wnioski  tej  Komisji  nie  były  przeciw 
budżetowi, ale po to żeby poznać wszystkie aspekty problemów, które wystąpiły oraz 
jak ten rok przetrwać?
Pan  Wiesław  Janiszewski  Burmistrz  przypomniał  o  pewnej  niekonsekwencji 
Komisji,  która  na  sesji  głosowała  inaczej  niż  na  posiedzeniach  tej  Komisji  np. 
w sprawie procedowania uchwał związanych z placówkami oświatowymi.
Przewodniczący Komisji  odpowiedział,  że tylko  raz Komisja  nie  poparła  działań 
zaplanowanych w budżecie.
Pan Józef Zaskórski Sekretarz  dodał, że cała rozmowa skupia się na subwencji 
oświatowej,  która  nie  wystarcza  na  bieżące  utrzymanie,  a  zapomina  się 
o zmniejszonych dochodach gminy oraz o nowej ustawie o finansach publicznych, 
która komplikuje dotychczasowe rozwiązania. 
Przewodniczący Komisji zapytał, czy można wprowadzić wyższe stawki podatku?
Pan Wiesław Janiszewski Burmistrz powiedział, aby zrobić więcej to musimy mieć 
więcej do podziału i podnieść podatki, a to jest wyliczalne. Natomiast w tej sprawie 
wszystko zależy od głosowania rady.
Radny Bogdan Knopik  powiedział, że 25% budżetu 2011 r. jest przeznaczona na 
inwestycje i zapytał czy nie warto zrezygnować z jakiejś inwestycji żeby spadło nam 
zadłużenie?
Pan Wiesław Janiszewski Burmistrz odpowiedział, że nie realizowanie tych zadań, 
które  zostały  zaplanowane  w  dużej  mierze  ze  środków  zewnętrznych,  np.  hala 
sportowa ok. 4 mln euro, spowodowałoby konieczność poniesienia środków np. na 
zabezpieczenia  tego  obiektu  w  związku  z  jego  złym  stanem  technicznym, 
a poniesiona na ten cel kwota była  by bardzo duża. Ponadto dodał, że nie widzi 
takiego obszaru, w którym można by było zrezygnować z zaplanowanych wcześniej 
inwestycji.
Przewodniczący  Komisji  zapytał  Radnego  Knopika  jak  opozycja  przyjęłaby 
informację o rezygnacji 4 mln euro przeznaczone na inwestycje?
Radny  Bogdan  Knopik  odpowiedział,  że  jak  miałoby  to  sens  to  było  by 
wytłumaczalne.
Przewodniczący  Komisji  poprosił  Dyrektora  MOSiR-u  o  zreferowanie  zaplecza 
sportowego  z  uwzględnieniem  doposażenia  tej  jednostki  w  sprzęt  niezbędny  do 
prawidłowego funkcjonowania wraz z podaniem kwot na ich realizację.
Pan  Alojzy  Klasik  Dyrektor  MOSiR-u  przybliżył  obecną  sytuację  sprzętową 
i poinformował o konieczności zakupu dwóch kosiarek samojezdnych do koszenia 
trawy  na  obiektach  sportowych  (kwota  ok.  20  tys.  zł.)  i  sprzętu  do  pielęgnacji 
sztucznej trawy (pojazd mogący się przemieszczać w ruchu drogowym) na boiskach 
sportowych „Orlik” (kwota ok. 150 tys. zł.).
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Przewodniczący Komisji  zabrał  głos w sprawie piłki  nożnej i  szkoleń młodzieży. 
Powiedział,  że  obecnie  brakuje  nam młodzieży  w tej  dyscyplinie.  Ponadto  podjął 
temat związany z profesjonalnym szkoleniem młodzieży w celu stworzenia jednego 
lub dwóch  ośrodków, a z pozostałych zrezygnować.

Komisja  zgłosiła  wniosek,  aby  zwrócić  się  do  Burmistrza  o  przygotowanie 
koncepcji w celu utworzenia jednego ośrodka szkolenia młodzieży w zakresie 
piłki nożnej.

Członkowie Komisji przyjęli wniosek „jednogłośnie” – głosowało 7 radnych.

Pan Wiesław Janiszewski Burmistrz  powiedział,  że w przyszłości  musi powstać 
szkółka  piłkarska,  wyselekcjonowana  z  obecnych  klubów  i  to  było  by  dobre 
rozwiązanie.

Protokoły Nr 5/2011 i  6/2011 zostały przyjęte „jednogłośnie” bez uwag – głosowało 7 
radnych. 

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołował: 
Tadeusz Zientek                  

       Przewodniczący Komisji

      radny Arkadiusz Adamczyk
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