
Protokół Nr 12/2011

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
w dniu 23 listopada 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  analizy  finansowej  w  zakresie  wniosków  zgłoszonych  na 
poprzednim posiedzeniu Komisji.
4. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
5. Omówienie projektu budżetu gminy na 2012 rok.
6. Sprawy bieżące.

Ad. 6
W  posiedzeniu  Komisji  OKiS  wzięli  udział  przedstawiciele  Gminnego  Szkolnego 
Związku  Sportowego:  Organizator  Związku  pan  Ryszard  Derechowski, 
Przewodniczący  Zarządu  pan  Dariusz  Poturzyński  oraz  Skarbnik  pani  Agata 
Burnagiel.
Organizator Gminnego Szkolnego Związku Sportowego Pan Ryszard Derechowski 
poinformował, że GSZS działa na obszarze gminy Czerwionka-Leszczyny. Związek 
jest  członkiem  Śląskiego  Szkolnego  Związku  Sportowego.  Związek  nie  posiada 
osobowości  prawnej,  jest  członkiem  Stowarzyszenia  Kultury  Fizycznej  Uczniów, 
Nauczycieli i Rodziców. 
Koncepcja działania GSZS:

• Promocja zdrowia,
• Współpraca pomiędzy szkolnymi związkami sportowymi,
• Powiązanie  wychowania  fizycznego  z  programami  wychowania 

prozdrowotnego,
• Doskonalenie systemu szkolnego współzawodnictwa sportowego,
• Wzmacnianie  zajęć  kultury  fizycznej,  które  jednoczą,  wychowują,  budują 

przyjaźnie,

Pan Derechowski wspomniał, że realizacja programu działalności GSZS zależy od 
zaangażowania nauczycieli, członków GSZS jak również od nakładów finansowych.
Zawody organizowane przez związek odbywają się na poszczególnych szczeblach:
Zawody szkolne, zawody gminne,  miejskie i  powiatowe,  rejonowe, wojewódzkie  
i ogólnopolskie.

Przewodniczący  Komisji  zapytał,  jakie,  Gminny  Związek,  kieruje  oczekiwania  
w stronę radnych naszej gminy.

Pan Derechowski stwierdził, że największym problemem jest dowożenie dzieci na 
zawody sportowe. 



Naczelnik Wydziału Edukacji pani Iwona Flajszok poinformowała, że nie jest to 
zadanie  statutowe.  Kwestia  dowozów  nie  jest  uregulowana.  Do  tej  pory 
rozwiązywano ten problem w taki sposób, że rada rodziców sponsorowała przejazdy 
dzieci.

Przewodniczący  Komisji zapytał,  w  jakich  typach  zawodów  młodzież  z  terenu 
gminy bierze udział i czy odnosi znaczące sukcesy.

Pan Derechowski poinformował, że młodzież bierze udział w zawodach sportowych 
odgórnie  zawartych  w programie  GSZS oraz  w zawodach  organizowanych  przez 
nauczycieli wychowania fizycznego. Są to m.in. minisiatkówka, minikoszykówka, mini 
piłka  nożna  zarówno  dziewcząt  jak  i  chłopców,  tenis  stołowy,  sztafetowe  biegi 
przełajowe  i  wiele  innych.  Poinformował,  że  większość  zawodów  sportowych,  
w  których  młodzież  z  naszej  gminy  bierze  udział,  kończy  się  na  szczeblu 
wojewódzkim. 

Przewodniczący Komisji zwrócił  się do przedstawicieli  GSZS, jak oceniają bazę 
sportową w naszej gminie pod względem sprzętu i obiektów i co ich zdaniem w tym 
temacie należałoby poprawić

Pan Derechowski  stwierdził,  że zauważalna jest ciągła poprawa bazy sportowej  
w  gminie.  Stwierdził,  że  baza  sportowa,  na  dzień  dzisiejszy,  aby  osiągać  dobre 
wyniki, jest wystarczająca. 

Przewodniczący Komisji  podziękował za udział w posiedzeniu i poinformował, że 
w razie potrzeby można kierować prośby i wnioski do radnych.

Ad. 3
Naczelnik  Wydziału  Edukacji  Pani  Iwona  Flajszok przedstawiła  informacje, 
zawarte w załączniku do niniejszego protokołu, dotyczące odpowiedzi na wnioski  
z Komisji  OKiS z dnia 8 listopada br.  W pierwszej  kolejności  omówiła  informacje 
dotyczące  efektu  ekonomicznego  planowanych  zmian  w  sieci  szkół  w  dzielnicy 
Czerwionka,  opartych  o  funkcjonowanie  1  szkoły  podstawowej  i  1  gimnazjum  
w miejsce dotychczas funkcjonujących: ZS nr 2 oraz ZS nr 3. Następnie omówiła 
analizę kosztów funkcjonowania bibliotek szkolnych i świetlic szkolnych.
Dodatkowo  pani  Naczelnik  poinformowała,  że  nie  jest  w  posiadaniu  danych 
dotyczących bibliotek i świetlic funkcjonujących w obiektach pozaszkolnych. 
Omówiła również kwestię kontynuacji nauki przez młodzież z Książnic w Gimnazjum 
Nr 2 w Leszczynach. 

Radny Marek Profaska zapytał  czy w ankiecie rodziców uczniów klasy 6 szkoły 
podstawowej w Książnicach, pytania do rodziców wskazywały tylko na wybór szkoły 
w Leszczynach czy była również opcja wyboru szkoły w Czuchowie lub Rybniku.

Naczelnik Wydz. Edukacji  poinformowała, że pytania dotyczyły tylko Gimnazjum  
nr 2 w Leszczynach. Wspomniała, że w takim przypadku należy rozważyć możliwość 
dowozu dzieci  z klas starszych do Gimnazjum nr 4 w Czuchowie ze względu na 
obowiązek  kontynuacji  nauki  w  tej  szkole  i  dowozu  dzieci  do  Gimnazjum nr  2  
w Leszczynach.



Radny  Marek  Profaska  zapytał  jak  wyglądałaby  kwestia  dowozu  dzieci,  gdyby 
połączono kurs autobusu w pętlę łączącą Leszczyny z Czuchowem.

Z-ca Burmistrza pan Andrzej Raudner stwierdził, że w takiej sytuacji jakiekolwiek 
ruchy, w kierunku pozyskania dzieci z Książnic, byłyby nieopłacalne.
W okresie przejściowym ok. 2 lat, wzrost kosztów, związanych z dowozem dzieci, 
wynosiłby 100%.

Radny Marek Profaska zapytał, jak wygląda sytuacja, przejęcia bibliotek szkolnych 
przez Bibliotekę Publiczną, pod względem prawnym.

Burmistrz  GiM poinformował,  że  przepisy  mówią,  że  biblioteka  szkolna  powinna 
funkcjonować  w  szkole.  Według  Burmistrza  wniosek  powinien  być  inaczej 
sformułowany,  a  mianowicie,  czy  możliwe  jest  ograniczenie  godzin  bibliotekarza 
szkolnego  zatrudnionego zgodnie  z  KN,  i  zastąpienie  go,  w ramach  pozostałych 
godzin,  bibliotekarzem  Biblioteki  Publicznej.  W  takim  przypadku  jest  to  możliwe. 
Trzeba określić ile godzin funkcjonowania biblioteki szkolnej musi być realizowanych 
według  istniejących  przepisów  a  ile  godzin  w  ramach  funkcjonowania  biblioteki 
publicznej. 

Z-ca Burmistrza przedstawił problem wniosku związanego ze świetlicami szkolnymi. 
Zwrócił  uwagę, że świetlice szkolne pełnią całkowicie inne funkcje od świetlic tzw. 
MOK-owskich.  Świetlica  szkolna  pełni  przede  wszystkim  funkcje  opiekuńczo-
wychowawcze  a  świetlica  będąca  pod  nadzorem  MOK  pełni  funkcje  kulturalne. 
Ustawowo jest to niemożliwe.

Przewodniczący  Komisji  zaapelował,  żeby  Komisja  zajęła  się  w  pierwszej 
kolejności wnioskiem w sprawie kontynuacji  nauki przez dzieci z Książenic w G2  
w Leszczynach. Według niego nieopłacalne byłoby to w okresie przejściowym, potem 
gmina zaczęłaby oszczędzać.

Z-ca Burmistrza stwierdził, że subwencja starczyłaby jedynie na dowóz w okresie 
przejściowym, tj. ok. 2 lata. 

Burmistrz GiM stwierdził, że należy uatrakcyjnić G2 tak, aby przyciągnąć do niego 
uczniów  z  Książenic.  Dobrym  znakiem  jest,  że  prawie  połowa  deklaruje  chęć 
uczęszczania  do  G2.  Należy  pokazać  szkołę  z  dobrej  strony.  Przedstawić 
wyremontowany budynek z salą gimnastyczną i dobrą kadrą.

Radny Profaska poinformował,  że ZNP zwróciło  się  do NIK-u o opinię  w sferze 
możliwości  zmian  w  związku  z  bibliotekami  szkolnymi  i  świetlicami  szkolnymi. 
Według  niego  w  styczniu  Komisja  będzie  już  poinformowana  o  skutkach 
wspomnianych konsultacji.

Radny Knopik przytoczył przykład Jarocina, dla którego Pani Minister Hall w roku 
2009 wydała opinię, że przejęcie bibliotek szkolnych przez biblioteki publiczne jest 
niezgodne z prawem oświatowym.

Prezes  Związku  Nauczycielstwa  Polskiego  pan  Robert  Kowol  oświadczył,  że 
obecny  jest  z  tytułu  interwencji  na  prośbę  złożoną  w  Zarządzie  Głównym  ZNP. 



Poinformowano,  że  biblioteki  szkolne  będą  łączone  z  Biblioteką  Publiczną. 
Stanowisko ZGZNP z dnia 1 września 2011 roku jest takie, że wnioski związane  
z bibliotekami i świetlicami podjęte na Komisji są bezpodstawne i bezprawne.

Przewodniczący  Komisji po  wysłuchaniu  opinii  stwierdził,  że  przedstawione 
wnioski, w takiej formie, w jakiej były podjęte na październikowej Komisji OKiS, są 
bezzasadne chyba, że pojawią się możliwości prawne.

Następnie  Komisja  przeszła  do  omówienia  ostatniego  wniosku  dotyczącego 
utworzenia na terenie dzielnicy Czerwionka 1 szkoły podstawowej i 1 gimnazjum.

Radny Knopik zwrócił się do naczelnik Wydziału Edukacji z pytaniem, które klasy 
w szkołach będą połączone i jaka będzie liczebność klas? W razie utworzenia 1 SP 
i 1G, gdzie będzie szkoła podstawowa i dlaczego? Jak zmieni się sytuacja związana 
z dyrekcją szkół, tj. ZS2 i ZS3?

Naczelnik  Wydziału  Edukacji  pani  Iwona  Flajszok przedstawiła  sytuację  
w ewentualnej szkole podstawowej, tj. w 2 kl. SP max. 23 uczniów, 3 kl. SP max. 28 
uczniów,  4  kl.  SP  max.  26  uczniów.  Sytuacja  w  gimnazjum  przedstawia  się 
następująco: 1 kl. Gim. Max 32 uczniów (zgodne ze standaryzacją dop. 32 osoby  
w klasie), 2 kl. Gim. Max 28 uczniów, 3 kl. Gim. Max. 28 uczniów. 
Pani naczelnik wspomniała, że w niektórych szkołach w kraju, taka ilość uczniów  
w klasie jest normą.
Jeżeli chodzi o pytanie drugie, ilość pomieszczeń przeznaczonych na sale lekcyjne 
przedstawia się następująco: ZS2 dysponuje 19 salami, ZS3 dysponuje 25 salami.
Szkoła o większej  liczbie uczniów potrzebuje do realizacji  swoich zadań większej 
ilości sal lekcyjnych. Dlatego też ewentualna szkoła podstawowa byłaby utworzona 
w  ZS3  (453  uczniów)  a  w  ZS2  mieściłoby  się  gimnazjum  (294  uczniów).  W 
przypadku   zmian  związanych  z   dyrekcją  szkół,  naczelnik  wydziału  edukacji 
poinformowała, że zostanie wszczęta procedura konkursowa.

Radny Artur Szwed zapytał czy szkoła jest przystosowana do przyjęcia 6-latków.

Burmistrz  GiM poinformował,  że  szkoła  już  wcześniej  musiała  podjąć  kroki 
przygotowawcze.  Oddanie  do  użytku  nowego  placu  zabaw  oraz  rozpoczęcie 
termomodernizacji przy ZS3 są kolejnymi powodami, dla którego szkoła podstawowa 
powinna powstać w ZS3.  

Przewodniczący Komisji wniósł  o podjecie wniosku w sprawie utworzenia 1 SP  
i 1 G na terenie dzielnicy Czerwionka.

Przy 5 głosach „za” i 2 „wstrzymującymi” Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 
zwróciła się do Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, z wnioskiem 

o  przygotowanie  stosownego  projektu  uchwały  w  sprawie  podjęcia  działań 
dotyczących  utworzenia  1  szkoły  podstawowej  i  1  gimnazjum  na  terenie 
dzielnicy Czerwionka. Głosowało 7 radnych. 



Naczelnik  Wydziału  Edukacji poinformowała,  że  procedura,  związana  z 
powyższymi zmianami na terenie dzielnicy Czerwionki, musi być przeprowadzona od 
początku. Chodzi m. in. o konsultacje społeczne. 
Komisja „jednogłośnie” zwróciła się z wnioskiem do Burmistrza Gminy i Miasta 

o  przeprowadzenie  działań,  aby  Gimnazjum  nr  2  w  Leszczynach  stało  się 
alternatywą kontynuacji nauki dla młodzieży z Książenic.  

Ad. 5
Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło omówił projekt budżetu gminy na rok 2012.
Wydatki  związane  z  funkcjonowaniem Biblioteki  Publicznej  i  Miejskim Ośrodkiem 
Kultury są na poziomie 2011 roku. 
W jednostkach oświatowych  przyjęto  zasadę,  że wydatki  bieżące są na poziomie 
2011  roku,  zaś  wydatki  na  wynagrodzenia  przyjęte  na  poziomie  wynagrodzeń 
wypłaconych  w  jednostkach  oświatowych,  w  październiku  br.,  łączne  nakłady  na 
oświatę  to  35.686.000,00  zł,  Wydatki  majątkowe  w jednostkach  oświatowych,  co 
wynika  z  Wieloletniej  Prognozy,  dotyczące  termomodernizacji  w  ZS3,  to 
1.809.013,00 zł. Program „Przedszkolaczek” to wydatek 458.844,00 zł. 
Subwencja na 2012 rok to 21.734.297,00 zł. Subwencja wzrosła o 1.300.000,00 zł. 
w związku z podwyżką wynagrodzeń o 3,4%.
W dziedzinie  sportu  przyjęto  podobne  zasady,  co  do  wynagrodzeń,  zaś  wydatki 
majątkowe  wzrosły  o  100.000,00  zł  na  zakup  sprzętu  do  utrzymania  obiektów 
sportowo rekreacyjnych podlegających pod MOSiR.

Dyrektor MOSiR Alojzy Klasik poinformował, że 100 tyś zł. będzie przeznaczone 
na zakup ciągnika z usprzętowieniem, tj. kosiarką, szczotką – koszt ok. 140 tyś. zł. 
albo  zakup  traktorka,  przy  czym  w  tym  wypadku  można  zwiększyć  ilość 
usprzętowienia – koszt ok. 100 -110 tyś. zł. 

Przewodniczący Komisji poruszył problem zakupu bramek na boisku w Dębieńsku. 
Czy ich zakup jest ujęty w budżecie?

Dyrektor MOSiR pan Klasik  stwierdził, że MOSiR jest w stanie wygospodarować 
kwotę na zakup bramek dla juniorów.

Przewodniczący Komisji  zwrócił się z pytaniem do Burmistrza w sprawie remontu 
szkoły w ZS1. Czy będzie on realizowany. 

Burmistrz GiM stwierdził, że w roku 2012 należy tą inwestycję wykonać. Zwraca się 
do radnych, żeby przy składaniu wniosków do budżetu zwrócili  uwagę, że nie ma 
ważniejszej  sprawy  niż  remont  szkoły  w  ZS1.  Inne  mniej  ważne  tematy  trzeba 
odłożyć na później. 

Komisja  OKiS  „jednogłośnie”  skierowała  wniosek  do  Burmistrza  o  ujęcie  
w projekcie budżetu na rok 2012 kwoty ok.  500 tys  zł.  na  przeprowadzenie 
niezbędnego remontu budynku szkoły w ZS1 w Leszczynach, aby dzieci miały 
możliwość nauki w obiektach typowo oświatowych. 

Ad. 4
Naczelnik Wydziału Edukacji omówiła projekty uchwał nr 11 i 12.



Komisja „jednogłośnie” pozytywnie zaopiniowała powyższe projekty uchwał. 

Podjęto temat w sprawie skargi na panią Katarzynę Kubecką Dyrektor Przedszkola 
nr 3. 

Radny Szwed wspomniał, że Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy 
z  Samorządami  ustaliła,  że  należy  ujednolicić  statuty  przedszkoli  pod  względem 
naboru dzieci do poszczególnych placówek.

Radny Knopik zaapelował do radnych, aby przed podjęciem jakichkolwiek wniosków 
skonsultować się z radcą prawnym.

Komisja „jednogłośnie” pozytywnie zaopiniowała rozstrzygnięcie Komisji  PPPiWS,  
tj. bezzasadności skargi na Dyrektor Przedszkola nr 3.

Ad.2
Protokół Nr 10/2011 z posiedzenia Komisji  w dniu 26 października 2011 r. został 
przyjęty „jednogłośnie”- głosowało 7 radnych.

Protokół Nr 11/2011 z posiedzenia Komisji w dniu 8 listopada 2011 r. został przyjęty 
„jednogłośnie”- głosowało 7 radnych.

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała:
Bożena Zawalska

Przewodnicz cy Komisjią

radny Arkadiusz Adamczyk
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