
Protokół Nr 10/2011

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
w dniu 26 października 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  poprosił Naczelnik 

Wydziału  Edukacji  Panią  Iwonę  Flajszok  o  omówienie  projektu  uchwały  w 
sprawie  wyrażenia  zgody  na  oddanie  części  nieruchomości  w  najem 
dotychczasowemu najemcy (ZS 5).

Naczelnik Wydziału Edukacji omówiła w/w projekt uchwały.
Nie zgłoszono uwag do w/w projektu.

Projekt  uchwały  zaopiniowano  pozytywnie  7  głosami  „za”  (głosowało  
7 radnych).
Do pozostałych projektów uchwał na sesję Komisja nie zgłosiła żadnych uwag.

Ad. 4
Przewodniczący Komisji OKiS Arkadiusz Adamczyk przeczytał otrzymaną kore-
spondencję. 
Pierwsze pismo dotyczyło wyboru Zarządu Gminnego Szkolnego Związku Sportowe-
go na kadencję 2011 – 2015.

Komisja „jednogłośnie” podjęła wniosek o zaproszenie na następne posiedze-
nie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu przedstawicieli władz Gminnego Szkolne-
go Związku Sportowego w celu  przedstawienia  przez  w/w władze koncepcji 
działania  GSZS  na  czas  kadencji  2011-2015  
i  przedstawienia  oczekiwań,  co do współpracy z  Komisją  Oświaty,  Kultury  
i Sportu.

Kolejne pismo dotyczyło przystosowania lokali wyborczych do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. Do niniejszego pisma uwag nie zgłoszono. 

W dalszej części posiedzenia Komisja Oświaty, Kultury i Sportu „jednogłośnie” 
podjęła wniosek o zwołaniu 8 listopada 2011 r. o godzinie 15.00 w sali rady spe-



        
cjalnego  posiedzenia  Komisji  Oświaty,  Kultury  i  Sportu  w  związku  
z przygotowaniem rozwiązań związanych z racjonalizacją wydatków w sferze 
oświaty. 

Przewodniczący Komisji radny Arkadiusz Adamczyk zwrócił się, do Pani Iwony 
Flajszok Naczelnik Wydziału Edukacji w związku z przykładowym planem utworzenia 
w Czerwionce 1 Szkoły Podstawowej i 1 Gimnazjum, o przygotowanie analizy odno-
śnie przystosowania lokalowego i finansowego do w/w planu pod kątem
poszczególnych typów szkół. Przewodniczący tłumaczy, że jeżeli radni mają podej-
mować decyzje, co do sprawy, gdzie ma się znajdować szkoła podstawowa a gdzie 
gimnazjum, prosi o przedstawienie warunków lokalowych i finansowych.

Pani Naczelnik Wydz Edukacji zadeklarowała, że przygotuje takie dane.

Radny Bogdan Knopik powrócił do tematu oszczędności w szkołach. Wspomniał  
o 2 ml oszczędności, jakie udało się uzyskać przez ostatnie lata. Poinformował, że 
w szkołach w gminie zostało zwolnionych 16 nauczycieli, zostały połączone oddziały 
w niektórych szkołach, 12 osób niepedagogicznych zostało zwolnionych.
Stwierdził, że cieszy się, że powrócono do tematu szkół. Stwierdza, że wiosną br. nie 
było czasu na dokładne omówienie tematu utworzenia zespołów szkół w gminie. Te-
raz prosi o rozwiązania, które będą dla wszystkich zadowalające. Chce zaznaczyć, 
że od czasu ostatniej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu minął miesiąc i nic nie zostało 
zrobione w tej sprawie.

Przewodnicząc Komisji  radny Adamczyk  powiedział,  że mamy czas do lutego  
z decyzjami. Dotychczas nie mogło być spotkania, ponieważ nie było jeszcze przygo-
towanych materiałów do dyskusji. 
Wyraża szacunek dla Pana Burmistrza, iż zaprosił przedstawicieli Rady Miejskiej na 
naradę z dyrektorami.
Przewodniczący Komisji poinformował, że nie ma proporcjonalnego spadku zatrud-
nienia nauczycieli do spadku liczby dzieci w szkołach. 

Radny Bernard Strzoda odniósł się do wypowiedzi radnego Knopika. Stwierdził, że 
kadencja Rady Miejskiej rozpoczęła się w listopadzie 2010 r. i radni mieli czas na 
przedyskutowanie tematu szkół do wiosny 2011 r., jeżeli w tej sprawie było za mało 
spotkań to nie jest wina Przewodniczącego Klubu, ale Burmistrza.

Radny pan Marek Profaska stwierdził, iż musimy analizować dobro oświaty jako ca-
łości. Podjął próbę dyskusji z przedstawicielami Klubów. Wypracowano pytania, które 
są pomocnicze do dyskusji nad oświatą. Powiedział, że koszty społeczne muszą być 
równomiernie na terenie gminy.

Z-ca Burmistrza GiM Andrzej  Raudner stwierdził,  że nie  do końca zgadza się  
ze wszystkimi wypowiedziami radnych. Zgadza się, że w styczniu, lutym czy marcu 
br. działano w pośpiechu. Przypomina jednak, że wtedy już radni otrzymali informa-
cje ile w tym roku środków zabraknie na oświatę. Prognozy sprawdziły się. 

Radny Artur Szwed stwierdził, że na całym świecie dopłaca się do oświaty.
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Skarbnik GiM pan Zbigniew Wojtyło powiedział, że gmina generalnie dopłaca do 
oświaty. Tylko żeby dopłacać trzeba mieć, z czego dopłacać.

Sekretarz GiM pan Józef Zaskórski odniósł się do wypowiedzi radnego Knopika, co 
do zwolnień w oświacie. Stwierdza fakt, że dotychczasowe zwolnienia w oświacie to 
jest mały ułamek tego, jakie powinny być przeprowadzone. Pan Sekretarz wspomniał 
o symulacji przedstawionej Burmistrzowi GiM. Symulacja przedstawiała ilu pracowni-
ków powinno być zwolnionych, aby osiągnąć 10% oszczędności. Okazało się, że w 
oświacie powinno zatrudnienie spaść o 81 osób. Tą samą symulację wykonano dla 
pozostałych jednostek organizacyjnych gminy. W 2010 roku kierownictwo doszło do 
wniosku, że te 10% oszczędności we wszystkich płaszczyznach nie uratują stanu fi-
nansowego gminy. Proces zwalniania pracowników Urzędu i jednostek organizacyj-
nych gminy nadal trwa. 
Trzeba brać autentyczne potrzeby budżetu gminy. Trzeba stworzyć najlepsze warun-
ki dla dzieci w szkołach przy maksymalnym wykorzystaniu kadry nauczycielskiej. Na 
ten czas kadry nauczycielskiej jest za dużo.

Radny Bogdan Knopik zwrócił uwagę, że prasa nie wspomina o oszczędnościach 
przeprowadzonych w oświacie. W takich sytuacjach cierpi prestiż zawodu nauczycie-
la. Pieniądze wydane na oświatę, według niego, zwracają się dwa razy.
Wspomina również o propozycji łączenia oddziałów w szkołach. Stwierdził, że stan-
dard nauczania w klasach 30-osobowych jest niekorzystny. Radny zadeklarował, że 
nie będzie głosował za propozycjami, jakie zostały dotychczas przedstawione.

Przewodniczący Radny Adamczyk wspomniał, że Burmistrz obiecał, iż będą prze-
prowadzone tylko takie łączenia szkół, które przyniosą konkretne oszczędności.

Burmistrz GiM wspomniał o nieudanych próbach utworzenia 1 szkoły podstawowej 
i 1 gimnazjum w Czerwionce, co miało przynieść oszczędności już w roku bieżącym. 
Decyzje związane z niekonsekwencją  doprowadziły do odrzucenia propozycji. Na tą 
chwilę  ta  propozycja  jest  najlepsza.  Nad  resztą  trzeba  się  głęboko  zastanowić
i odważyć się zagłosować. Dzisiaj nie ma innej formy oszczędności, jak zwolnienia. 
Jeżeli  nie  będzie  godzin  danego przedmiotu,  wtedy nauczyciel  będzie  zwalniany. 
Burmistrz poinformował, że we wrześniu 2012 roku nie wszyscy nauczyciele będą 
mieli pracę. 

Radny Artur Szwed zwrócił się z pytaniem do Naczelnik Wydziału Edukacji, jacy na-
uczyciele będą brani pod uwagę do zwolnień?

Burmistrz GiM odpowiedział, że ci, którzy nie będą mieli godzin. Wcześniej liczono 
na rozwiązania systemowe, ale teraz już wiadomo, że takich nie będzie, ponieważ 
nie wszystkie 6-latki pójdą do szkoły w nowym roku szkolnym. O zwolnieniach będzie 
decydował dyrektor szkoły, który zatrudnia nauczycieli.

Naczelnik Wydziału Edukacji Pani Iwona Flajszok poinformowała, że istnieją kry-
teria, którymi kieruje się dyrektor przy zwolnieniach. Kryteria zostały podane do wia-
domości nauczycieli. 
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Przewodniczący  Komisji Arkadiusz  Adamczyk zwrócił  się  o  Burmistrza  GiM  
w sprawie koncepcji w sprawie budynku przy stadionie Piast Leszczyny.

Burmistrz GiM odpowiedział, że w tej chwili nie stać gminy, aby budować nowy bu-
dynek. 

Przewodniczący Komisji zapytał  czy tego budynku nie da się zakwalifikować do 
programu termomodernizacji?

Burmistrz GiM poinformował, że na dzień dzisiejszy nie ma możliwości pozyskania 
środków zewnętrznych na w/w cel. Burmistrz prosi o cierpliwość i przytoczył przykład 
nowego boiska w Dębieńsku.

Radny Marek Profaska podziękował Burmistrzowi za wspaniałe efekty budowy bo-
iska w Dębieńsku.

Burmistrz GiM poinformował, że 25 listopada zostaną zakończone prace na boisku 
w Dębieńsku a 18 listopada na boisku Orlik w Leszczynach. 

Radny  Bernard  Strzoda poprosił  o  poprawę  stanu  nawierzchni  boiska  
w Palowicach.

Przewodniczący  Komisji skierował  wniosek  w  formie  zapytania  do  MOSiR-u  
w jakim stanie technicznym są płyty boisk na terenie całej gminy. Prosi o wstępne 
oszacowanie remontów nawierzchni.

Burmistrz  GiM zaproponował,  aby  Komisja  Oświaty,  Kultury  i  Sportu  jechała  
i osobiście zapoznała się ze stanem obiektów sportowych w gminie. W Przegędzy, 
gdzie nakłady własne gminy były duże, sport umiera. 
Dzięki temu powstałby obraz, który wskaże kolejność inwestycji. Burmistrz stwierdził, 
iż  według  niego  w  pierwszej  kolejności  taką  inwestycję  powinno  wykonać  się  
w Palowicach, m.in. z tego względu, że boisko w Palowicach jest wykorzystywane 
przez młodzież szkolną. Jeżeli chodzi o stadion w Leszczynach nie zgodzi się na po-
prawę  stanu  murawy,  gdyż  tam  trzeba  przeprowadzić  generalny  remont  
z wyłączeniem boiska na jeden sezon.

Przewodniczący Komisji uważa,  iż trzeba brać pod uwagę zaangażowanie mło-
dzieży w sport przy wspomnianych inwestycjach.
Skierował się do MOSiR-u o przygotowanie na następną Komisję w listopadzie mate-
riałów  w  jaki  sposób  będzie  zarządzał  nowymi  obiektami  w  Leszczynach  
i Dębieńsku. 

Komisja „jednogłośnie” skierowała wniosek do Burmistrza o udzielenie infor-
macji na temat oszczędności, jakie zostały uzyskane w wyniku termomoderni-
zacji obiektów oświatowych w gminie. 

Burmistrz GiM poinformował o istniejącym harmonogramie termomodernizacji. 
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Przewodniczący  Komisji  poprosił  W-ce  Przewodniczącą  Komisji  panią  Stefanię 
Szyp o zorganizowanie dla członków Komisji Oświaty, Kultury i Sportu wiosną 2012 
roku objazdu obiektów sportowych w gminie.

Ad. 2
Protokół Nr 09/2011 z posiedzenia Komisji w dniu 28 września 2011 r. został przyjęty 
bez uwag „jednogłośnie”- głosowało 7 radnych.

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała: 
Bożena Zawalska                  

        
  Przewodniczący Komisji

radny Arkadiusz Adamczyk
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