
Protokół Nr 09/2011

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
w dniu 28 września 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. Sprawy bieżące.

Ad. 3
Przewodniczący Komisji Radny Arkadiusz Adamczyk udzielił głosu
Dyrektorowi MOSiR-u Panu Alojzemu Klasik.

Dyrektor Klasik omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu korzysta-
nia z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo-
rekreacyjnym,  będących  w  posiadaniu  Miejskiego  Ośrodka  Sportu  
i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach. Poinformował, że uchwała ma na celu upo-
rządkowanie zasad korzystania odpłatnego i nieodpłatnego z obiektów będących w 
posiadaniu MOSiR.

Projekt  uchwały  zaopiniowano  pozytywnie  4  głosami  „za”  (głosowało  
4 radnych)

Pani Krystyna Jasiczek Naczelnik Wydziału RGiM przedstawiła projekt uchwały  
w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2012 rok.
Pani Naczelnik poinformowała, że kwota zaplanowana do realizacji w/w Programu to 
115 tyś złotych.

Przewodniczący Komisji zapytał czy w tym planie została określona pewna kwota 
wsparcia osób niepełnosprawnych. 

Naczelnik  Wydziału  RGiM odpowiedziała,  że  w roku 2012 została  zaplanowana 
kwota na ten cel w wysokości 15 tyś złotych.

Przewodniczący Komisji Arkadiusz Adamczyk poinformował, że w 2012 roku Klub 
Sportowy PIAST Leszczyny będzie obchodził  90-lecie  istnienia,  w związku z  tym 
chciałby uzyskać informacje czy w ramach Programu można by pozyskać fundusze 
na ten cel? 



        

Pani Naczelnik Jasiczek potwierdziła, iż znalazłoby się zadanie, w ramach którego 
można by pozyskać środki na wspomniany cel.

Komisja „jednogłośnie” zwróciła się z wnioskiem do Burmistrza GiM o ujęcie 
w  budżecie  GiM  Czerwionka-Leszczyny  na  2012  r.  zwiększenia  środków 
z  115  tyś.  na  130  tyś.  złotych  w  ramach  Rocznego  Programu  Współpracy 
Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz 
innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku publicznego na 2012 
rok, na cele związane z obchodami jubileuszy Klubów Sportowych.

W  dalszej  części  posiedzenia projekt  uchwały  zaopiniowano  pozytywnie  
5 głosami „za” (głosowało 5 radnych)

Następnie Komisja przeszła do omówienia projektu uchwały w sprawie emisji  obliga-
cji komunalnych.

Burmistrz GiM Wiesław Janiszewski wyjaśnił, że emisja obligacji ma pokryć wydat-
ki związane z oświatą. 

Radny Bogdan Knopik poprosił o wyjaśnienie jakiego rzędu są to kwoty i na jakie 
cele zostaną przekazane.

Pani Barbara Pifczyk – Suchy Dyrektor ZEAS przekazała panu radnemu dane  
do zmian w budżecie na 30.09.2011 r. (zwiększenie środków) na cele oświatowe - 
załącznik do niniejszego protokołu.

Burmistrz  GiM przypomniał  radnym o bardzo trudnej  sytuacji  budżetowej  gminy. 
Wyjaśnił, iż wyliczenia wykazały, że na oświatę brakuje ok. 4 ml złotych. Stwierdził, 
że konieczne są kroki do przeprowadzenia reorganizacji szkół.
Poinformował, iż dzisiaj nie wiemy do końca jakie będą wydatki i dochody gminy i czy 
całość kwoty z obligacji zostanie przekazana na oświatę, jeżeli nie ,to niewykorzysta-
na kwota nie zostanie przekazana na żaden cel, gdyż pokryje w części deficyt.

Przewodniczący Komisji Arkadiusz Adamczyk poprosił o zaopiniowanie przez Ko-
misję projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych.

Projekt  uchwały  zaopiniowano  pozytywnie  5  głosami  „za”  (głosowało  
5 radnych)

W dalszej  części  posiedzenia Komisji  Naczelnik Wydziału Edukacji  Pani  Iwona 
Flajszok omówiła  projekty uchwał  w sprawie  wyrażenia zgody na oddanie części 
nieruchomości w najem dotychczasowemu najemcy (SP 3) oraz projektu uchwały w 
sprawie  wyrażenia  zgody  na  oddanie  części  nieruchomości  w  najem 
dotychczasowym najemcom (ZS nr 1).

Projekt  uchwały  zaopiniowano  pozytywnie  5  głosami  „za”  (głosowało  
5 radnych).
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Ad.4
Dyrektor MOSiR Alojzy Klasik przedstawił sprawozdanie z realizacji budżetu MO-
SiR za okres od I do VIII w roku 2011 w zakresie dochodów i wydatków (załącznik do 
protokołu).

Komisja „jednogłośnie” zwróciła się z wnioskiem do Burmistrza GiM o ujęcie 
w budżecie  na rok 2012 zadań inwestycyjnych i  remontowych planowanych 
przez MOSiR w 2012 r.(załącznik do protokołu),  za wyjątkiem remontu okien 
w budynku na Stadionie w Leszczynach, gdyż Przewodniczący Komisji zwraca 
się z prośbą o przeanalizowanie możliwości budowy nowego budynku na Sta-
dionie w Leszczynach.

W dalszej części  Dyrektor MOK Pani Mariola Czajkowska przedstawiła zestawie-
nie zadań remontowych wykonanych w 2011 r. oraz zestawienie zadań remontowych 
proponowanych do wykonania w roku 2012.

Komisja „jednogłośnie” zwróciła się z wnioskiem do Burmistrza GiM o ujęcie 
w budżecie na rok 2012 zadań remontowych planowanych przez MOK w 2012 r. 
na kwotę 102 tyś złotych (załącznik do protokołu).

Pan Radny Bogdan Knopik zwrócił się do Burmistrza czy zostały już podjęte jakieś 
kroki w sprawie komunikacji miejskiej, tj. dojazdów dzieci do szkół?

Burmistrz GiM odpowiedział, iż odbyło się już spotkanie w tej sprawie i większość 
wniosków została uwzględniona. Aktualnie badane jest napełnienie. 

Ad. 2
Protokół Nr  08/2011 z posiedzenia Komisji w dniu 31 sierpnia 2011 r.  został przyjęty 
bez uwag „jednogłośnie”- głosowało 6 radnych.

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała: 
Bożena Zawalska                  

        
  Przewodniczący Komisji

radny Arkadiusz Adamczyk
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