
Protokół Nr 15/2012

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
w dniu 22 lutego 2012 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. Analiza wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w roku 2011.
5. Analiza rozstrzygnięcia konkursu na przyznanie dotacji na wybrane projekty  

z zakresu rozwoju sportu w 2012 roku (głównie dot. Klubów Sportowych).
6. Sprawy bieżące.

W posiedzeniu Komisji OKiS w zastępstwie za Dyrektora MOSiR uczestniczył  pan 
Sławomir Paluch.

Przewodniczący Komisji  zwrócił  się  z  pytaniem czy w związku  z  EURO 2012  
i  powstaniem  nowej  Hali  Targowej,  MOSiR  planuje  wykorzystać  ją  do  projekcji 
najważniejszych wydarzeń sportowych.

Pan  Paluch odpowiedział,  że  MOSiR  otrzymał  parę  propozycji  od  firm,  które 
współpracują  z  TP  w  organizowaniu  tzw.  miasteczek  turniejowych,  gdzie 
organizowane są różnego rodzaju turnieje  piłkarskie,  sportowe dla najmłodszych  
a później wspólnie oglądany jest mecz. Poinformowano, że koszt jednorazowej takiej 
imprezy to 40 tyś zł. Budżet MOSiR-u jest za mały na organizowanie, tak drogich 
imprez.  Impreza  w  ramach  możliwości  finansowych  MOSiR-u  jest  do 
przedyskutowania.

Ad. 3
Pani  Iwona  Flajszok  Naczelnik  Wydziału  Edukacji omówiła  projekt  uchwały  
w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  XXXI/269/05  Rady  Miejskiej  w  Czerwionce-
Leszczynach z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie podziału środków na doskonalenie 
zawodowe nauczycieli  placówek oświatowych,  dla których organem prowadzącym 
jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny z późniejszymi zmianami. 
Wyjaśniła, że  w roku 2012 ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za 
kształcenie  pobierane  w  szkołach  wyższych  i  zakładach  kształcenia  nauczycieli  
w specjalnościach:
1) oligofrenopedagogika - 900,00 zł.,
2) terapia pedagogiczna - 900,00 zł.,
3) organizacja i zarządzanie oświatą – 900,00 zł.,
4) zgodnie z potrzebami placówki - 900,00 zł.” 
W/w kwota pozostała w wysokości, jak w roku 2011.



Przewodniczący Komisji  czy gmina jest zobowiązana do przekazania środków na 
doskonalenie nauczycieli.

Naczelnik  Wydziału  Edukacji  wyjaśniła,  że  zobowiązują  gminę  do  tego  zapisy 
ustawowe.

Przewodniczący Komisji  zapytał ile wynosi kwota przeznaczona na doskonalenie 
nauczycieli w roku 2012.

Skarbnik GiM pan Zbigniew Wojtyło poinformował, że jest to kwota 157 tyś zł.

Pani Barbara Pifczyk-Suchy Dyrektor  ZEAS  poinformowała,  że wyrównania dla 
nauczycieli za rok 2011 wynosiły w sumie 1mln 625 tyś zł z pochodnymi 1 mln 900 
tyś zł. 

Przewodniczący  Komisji  przedstawił  pisemną  odpowiedź  Burmistrza  GiM  na 
wniosek podjęty na poprzedniej Komisji OKiS w sprawie udzielenia informacji, jakie 
działania  są  planowane,  aby  wyrównania  dla  nauczycieli  w  kolejnych  latach były 
mniejsze.
Zwrócił  się  do  Naczelnik  Wydz.  Edukacji,  iż  w  jego  zrozumieniu  w/w  kwoty  
w najbliższym czasie nie ulegną zmniejszeniu.

Naczelnik Wydziału Edukacji  wyjaśniła,  że dyrektorzy szkół są świadomi trudnej 
sytuacji.  Zmiany  będą  dotyczyć  organizacji  wewnątrz  jednostek.  Ze  względu  na 
ograniczenia  wynikające  m.  in.  z  prawa  oświatowego,  do  zmian  trzeba  się 
odpowiednio  przygotować.  Naczelnik  Wydz.  Edukacji  uważa,  że  jakieś  zmiany 
zostaną wprowadzone, ale nie należy oczekiwać, że dadzą wysokie oszczędności 
również  ze  względu  na  ograniczone  możliwości  dyrektorów  szkół.  Ruchy,  które 
zostaną wykonane w jednostkach, to są pozostałości po tym, co zostało wykonane. 
Wspomniała, że docierają do niej informacje o złej pracy Wydziału Edukacji według 
niektórych radnych. Naczelnik poprosiła o poinformowanie jej o konkretnych błędach 
a ona się do tego ustosunkuje. 
Zmiany w szkołach są możliwe w ramach długoletniego planu. Poinformowała, że 
szkół i przedszkoli nie można traktować, jak pozostałych jednostek gminy ze względu 
na  ich  specyfikę.  Wyjaśniła,  że  dyrektorzy  szkół  są  świadomi  sytuacji  i  zrobią 
wszystko, co możliwe. Poprosiła o zrozumienie w stosunku do dyrektorów szkół, bo 
sytuacja jest bardzo trudna.

Przewodniczący  Komisji  zapytał  czy  nie  warto  zrobić  tak,  aby  nauczyciele 
przepracowali godziny a przynajmniej uczniowie na tym skorzystają.

Burmistrz GiM wyjaśnił, że to, czego nie wydalibyśmy w 2012, gmina wypłaciłaby 
w 2013.  Wyjaśnił,  że problem leży w polityce  oświatowej  prowadzonej  w gminie. 
Uważa, że w gminie jest zdiagnozowana sytuacja w oświacie. Wiadomo, co należy 
zrobić zgodnie z przepisami, aby doprowadzić do pewnego zrównoważenia sytuacji 
w oświacie. Należy dostosować liczbę nauczycieli do liczby uczniów. Wspomniał, że 
na  bazie  swoich  dyrektorskich  doświadczeń,  wie,  że  do  2006  roku  polityka 
zatrudnieniowa w oświacie  była  zła.  Według niego najlepszym nauczycielem jest 
nauczyciel,  który utożsamia się ze szkołą. Przepisy mówią, że nauczyciela można 
zatrudniać  na  27  godzin  tygodniowo.  Każdy  dyrektor  powinien  w  ten  sposób 



postępować.  Na przestrzeni lat 1998-2006 nie panowano nad zatrudnieniem. Gdy 
pojawiły  się  gimnazja,  pojawili  się  dwaj  dyrektorzy  szkół,  którzy  zatrudniali 
nauczycieli bez wspólnego porozumienia. W okresie wyżu demograficznego nie było 
problemu.  W  obecnej  sytuacji  należałoby  dać  nauczycielowi  etat  plus  5  godzin 
(18+5). Okazuje się, że jest to w tej sytuacji niemożliwe. Szkoły wiejskie poniosły już 
skutki  reorganizacji  szkół.  Obecnie rozwiązania możliwe do wdrożenia to  zmiany, 
które  będą  realizowane  na  bazie  opracowywanych  arkuszy  organizacyjnych,  tj. 
łączenie etatów (włącznie z założeniem, że ten nauczyciel, który łączy etaty może 
mieć  godziny  ponadwymiarowe)  oraz  dążenie  do  tego,  aby  w  dużych  szkołach 
nauczyciel  miał  jak  największą  ilość  godzin  w  etacie  (18+4,  18+5......),  co 
minimalizuje dopłaty. 

Przewodniczący  Komisji  oświadczył,  że  rozumie,  że  środki  na  doskonalenie 
nauczycieli mają spowodować, że nie będzie braku wyspecjalizowanych nauczycieli.

Burmistrz GiM wyjaśnił, że wtedy można będzie takim nauczycielom dać dodatkowe 
godziny.

Przewodniczący Komisji  zwrócił się do Burmistrza GiM czy w polityce oświatowej 
będzie kontynuowana polityka małych kroków czy może Burmistrz przedstawi Radzie 
Miejskiej „ostrą” reformę w oświacie.

Burmistrz  GiM  wyjaśnił,  że  nie  będzie  podejmował  dwa  razy  tych  samych 
nieudanych,  jak  w  2011  roku,  działań  związanych  z  oświatą. Jednoznacznie 
postawiono warunek dyrektorom, aby wykonali wyznaczone zadania. Jeżeli dyrektor 
nie wykona postawionych mu zadań, przestanie być dyrektorem. 
Każdą szkołę należy traktować indywidualnie.

Radny Marek Profaska zapytał, jak wyglądał poziom dopłat w roku 2011 roku.

Burmistrz GiM odpowiedział, że 800 tyś zł.

Radny Bogdan Knopik pochwalił działania Burmistrza GiM polegające na zmianach 
w arkuszach organizacyjnych, jakie muszą wykonać dyrektorzy szkół. Cieszy się, że 
postawiono na politykę małych kroków, jest pewien, że w ten sposób uda się jeszcze 
zaoszczędzić.  Poinformował,  że  prawdopodobnie  w  roku  2014  nastąpi  wyż 
demograficzny i 6-latki pójdą do szkół. Przypomniał, że dzięki działaniom Burmistrza 
GiM udało się nie emitować obligacji w wysokości 4 mln zł. 

Naczelnik  Wydziału  Edukacji  prosi,  aby  nie  oczekiwać,  po  działaniach,  jakie 
zostaną wprowadzone przez dyrektorów szkół, ogromnych oszczędności bez zmian 
organizacyjnych.  Obecnie  zostały  wprowadzone  działania,  gdzie  wszystkie 
dodatkowe godziny realizowane są na zasadzie zastępstw a nie nowych zatrudnień. 
Zostanie stworzony harmonogram indywidualnych spotkań z dyrektorami, gdzie będą 
zatwierdzane  arkusze  organizacyjne  już  w  marcu  a  nie  w  kwietniu,  jak  
w poprzednich latach po to, aby dyrektorzy zmieścili się w okresie ruchu kadrowego, 
jeżeli wystąpi możliwość prawna. Dyrektorzy zgodzili się z Naczelnik na naradzie, że 
jeżeli któryś z dyrektorów odmówi współpracy w tym zakresie, będzie to podane do 
wiadomości publicznej. Poinformowała, że dopiero od roku 2009 organ prowadzący 
szkoły ma wpływ na zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych, wcześniej arkusze były 



zatwierdzane przez nadzór pedagogiczny, który prowadził własną politykę kadrową: 
nauczyciel  jest  zatrudniony  na  etacie  i  daje  się  szansę  nowym,  młodym 
nauczycielom. Takie były wytyczne. W przypadku nadgodzin, były one przyznawane 
nowym  nauczycielom.  Uważa,  że  należy  dać  szansę  dyrektorom,  ponieważ  na 
naradzie zgłosili chęć współpracy.

Radny  Marek  Profaska pogratulował  prowadzonych  działań  przy  aktualnym 
systemie prawnym. 

Radny Artur Szwed przypomniał, że gdyby wiele lat temu praktykowano by zasadę 
18+5 itd.. teraz nie byłoby kłopotów z dopłatami dla nauczycieli.

Przewodniczący Komisji wspomniał  o  tym,  że  rząd odłożył  obowiązek szkolny  
6-latków do roku 2012. Od 1 marca br. trwa nabór dzieci do przedszkoli, jak wygląda 
sytuacja w przedszkolach.

Naczelnik  Wydziału  Edukacji  wyjaśniła,  że  ze  względu  na  zeszłoroczne 
doświadczenia,  postanowiono ujednolicić  zapisy statutowe w kwestii  rekrutacji,  co 
było dobrą wolą dyrektorów przedszkoli.
Poinformowała, że odbyła się re-kontrola NIK w placówkach oświatowych, gdzie NIK 
zwrócił uwagę i wskazał placówki, w których były oddziały z dziećmi, które nie były 
zbliżone wiekiem, tzn. rok różnicy. Zwróciła uwagę, że nie jest to ekonomiczne, ale 
takie  jest  prawo.  Arkusze  organizacyjne  muszą  być  przedstawione  w  sposób 
wskazany przez NIK.  Prosi,  aby nie  obiecywać  rodzicom, że,  np.  grupa 6-latków 
będzie uzupełniana 4 latkami.

Radny Bernard Strzoda  zapytał  czy przy połączeniu 5-latków z 4-latkami nie ma 
koniecznej zmiany podstawy programowej.

Naczelnik  Wydziału  Edukacji  wyjaśniła,  że  nie,  ponieważ  wymagania  NIK-u  są 
spełnione, a już sam nauczyciel zajęcia dostosowuje do grup wiekowych.
 
Burmistrz GiM zwrócił  uwagę, że we wrześniu 2012 roku większość 6-latków nie 
pójdzie do szkoły. Będą powtarzać ten sam program w tym roku, ale również w roku 
następnym, kiedy będą uczęszczać do 1-szej klasy SP.

Przewodniczący Komisji zapytał czy ten temat zostanie przedstawiony rodzicom, 
aby  uświadomić  im,  że  powtarzanie  tego  samego  programu  jest  ze  szkodą  dla 
rozwoju dziecka.

Burmistrz  GiM poinformował,  że  to  już  jest  rolą  Dyrektorów,  aby  przekonać 
rodziców.  Poinformował,  że  często  media  umieją  już  zdecydowanego  rodzica 
odwieść od decyzji wysłania dziecka do szkoły. 

Naczelnik Wydziału Edukacji  poinformowała,  że niepokojące jest  to,  że rodzice, 
którzy deklarowali chęć wysłania dziecka do szkoły, zaczęli się z tego wycofywać. 
Argumentowali to tym, że jeżeli Ministerstwo wycofało się ze swojej decyzji, to taka 
reforma nie może być do końca dobra dla dzieci.
Poinformowała  również,  że  stworzono  projekt,  w  którym  jest  propozycja  łączenia 
Szkół Ponadgimnazjalnych z Gimnazjami oraz Przedszkoli i  Szkół Podstawowych. 



Ważne jest to, że będą to zmiany do ustawy o finansach publicznych a nie do ustawy 
o systemie oświaty, aby ominąć dyskusje w gronie oświatowym. 

 
Radny Profaska zaznaczył,  że będzie  to  problem również  ze względu na to,  że 
organem  prowadzącym  szkół  ponadgimnazjalnych  są  starostwa  a  organem 
prowadzącym gimnazjów są gminy.  Nie można się  dziwić  rodzicom, że analizują 
temat  wysłania  dziecka  do  szkoły,  ponieważ  kwestia  programów  nauczania  jest 
niejasna oraz to czy decyzja wysłania 6-latków do szkoły jest słuszna.

Przewodniczący Komisji zapytał czy liczba oddziałów będzie taka sama, jak w tym 
roku szkolnym oraz jaki koszt wynosi utrzymanie jednego oddziału.

Naczelnik Wydziału Edukacji wyjaśniła, że jest to zależne od budżetu przedszkoli. 
Stwierdziła,  że  sytuacja  w  br.  będzie  jeszcze  trudniejsza  niż  w  zeszłym  roku. 
Poinformowała,  że w br.  kończy się  program „Przedszkolaczek”.  Prawdopodobnie 
dyrektorzy  będą  rozmawiać  z  Burmistrzem o  oddziałach,  które  będą zastępować 
oddziały w ramach programu „Przedszkolaczek”, co w razie zgody, wiązałoby się ze 
zwiększeniem budżetu.
Z punktu widzenia społecznego trzeba każde dziecko traktować indywidualnie.
Jeżeli chodzi o koszt utrzymania jednego oddziału jest to koszt kilkunastu tysięcy  
w okresie 4 miesięcy. Koszt oddziału dla każdej placówki będzie inny.

Przewodniczący Komisji  poprosił  na następną Komisję o przygotowanie wykazu 
kosztów utrzymania oddziałów przedszkolnych w poszczególnych placówkach.

Radny  Artur  Szwed  zapytał  czy  można  nakłonić  rodziców  do  wysłania  dzieci  
6-letnich do szkół.

Naczelnik Wydziału Edukacji dyrektorzy prowadzą takie działania, ponieważ jest to 
w ich interesie.

Radny Strzoda stwierdził, że w Palowicach siłą rzeczy wszystkie 3-latki pozostaną 
w domach.

Naczelnik  Wydziału  Edukacji  wyjaśniła,  że  nie  do  końca  zgadza  się  z  tym 
stwierdzeniem, ponieważ jeżeli grupa 6-latków zostanie uzupełniona 5-latkami wtedy 
znajdą się miejsca dla 3-latków w oddziale z 4-latkami.

Ad. 6
Dyrektor  Biblioteki  Publicznej  pani  Gabriela  Cisek  przedstawiła  Komisji  stan 
czytelnictwa  w  poszczególnych  dzielnicach  i  sołectwach  w  gminie.  (Załącznik  do 
protokołu)

Przewodniczący Komisji zapytał czy to prawda, że w Zameczku w dz. Leszczyny 
jest awaria centralnego ogrzewania.

Dyrektor  Bibl.  Publ. poinformowała,  że  ogrzewanie  nie  działa  już  3  tygodnie. 
Dyrektor  ZGM  wyjaśnił,  że  nie  można  kupić  nowego  pieca,  ponieważ  Biblioteka 
będzie podłączona do sieci miejskiego ogrzewania. Podjęto decyzję o prowadzeniu 
dyżurów od godziny 9.00 do 15.00. Nie może powiedzieć na dzień dzisiejszy,  co 



stanie  się  z  księgozbiorem.  Grzejniki  elektryczne  zostają  włączane  tylko  przy 
księgozbiorze podręcznym.

Radny Szwed poinformował,  że dyrektor ZGM zaoferował  na Komisji  GKiŁP, że  
w  Bibliotece  będą  włączane  dmuchawy  i  będą  wietrzone  pomieszczenia  w  celu 
ochrony księgozbioru.

Komisja  „jednogłosnie”  zwróciła  się  z  wnioskiem,  aby  na  najbliższej  sesji  
w dniu 24 lutego 2012 roku, przedstawił sposób zabezpieczenia księgozbioru 
Biblioteki  Publicznej  filia  w  Leszczynach  (budynek  Zameczku)  przed 
ewentualnym  zniszczeniem  w  wyniku  długotrwałej  awarii  centralnego 
ogrzewania. 

Radny  Profaska  podziękował  w  imieniu  mieszkańców  za  szeroką  działalność 
Biblioteki Publicznej również kulturalną. Z przedstawionych materiałów wynika, że jej 
działalność jest bardzo potrzebna.

Ad.5
Pracownik  Wydziału  Rozwoju  Gminy  i  Miasta  pan  Jan  Grzegorzyca  omówił 

wyniki konkursów dotacyjnych w zakresie:
1. rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta, (plan budżetowy 215 tyś zł)
2. otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadań  publicznych  określonych  

w  Rocznym  Programie  Współpracy  w  2012  roku  Gminy  Miasta  Czerwionka-
Leszczyny  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego wspieranych z budżetu Gminy  
i Miasta Czerwionka-Leszczyny 2012 roku. (plan budżetowy 115 tyś zł)

Pan Grzegorzyca poinformował, że odnosząc się do w/w konkursu nr 2 ogłoszono go 
w  5  obszarach.  Nie  został  rozstrzygnięty  konkurs  w  obszarze  5,  tj.  zadania  
w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, ponieważ zgłoszone wnioski 
nie  mieściły  się  w zakresie  tematyki  ogłoszonego konkursu.  Kwota  20  tyś  zł  nie 
została  rozdysponowana.  Na dzień  dzisiejszy nie  wiadomo jak ta  kwota  zostanie 
rozdysponowana.  To zadanie mogłoby być realizowane przez ZHP, które posiada 
odpowiednie zapisy statutowe oraz przez którąś z parafii.
Wystąpiło o dotacje 8 organizacji, z 8 organizacjami są podpisane umowy.

Radni Komisji nie mieli pytań do przedstawionego wyżej rozstrzygnięcia konkursu.

Na w/w konkurs nr  1  zostało  przekazane 215 tyś  zł  o  10  tyś  więcej  niż  w roku 
ubiegłym. Zgłosiło się 12 klubów sportowych z różnych dyscyplin sportu.
W budżecie zostało zabezpieczone 57 % kwoty 215 tyś zł.  łącznie na to zadanie 
brakuje 158 152 zł. Uważa, że przeprowadzono rzetelną i dokładną ocenę wniosków. 
Zadanie było bardzo trudne ze względu na małe środki do rozdysponowania. Brano 
pod uwagę realne potrzeby Klubów Sportowych. Kryteria są ustalone w zasadzie dla 
piłki nożnej. W konkursie brały udział 2 kluby uczniowskie, tj. Polho oraz MOSiR.

Przewodniczący Komisji zapytał o rubrykę 7, tj. % zabezpieczenia. Z czego wynika 
taka dysproporcja. Czym Komisja się kierowała.
Komisja  miała  dylematy,  które  dotyczyły  tego  czy  pieniądze  przeznaczyć  na 
codzienne potrzeby klubów czy może na obozy treningowe.



Radny  Profaska stwierdził,  że  %  zabezpieczenia  w  żaden  sposób  nie  jest 
porównywalny. Nie została tutaj uwzględniona liczba zawodników.

Pan  Jan  Grzegorzyca  stwierdził, jeżeli  nie  brano  by  pod  uwagę  kryteriów, 
dotyczących, tego, na jakim poziomie gra klub i jakie koszty ponosi w związku 
z rozgrywkami, np. opłacenie sędziów, ale tylko liczbę zawodników, to sprawa 
byłaby prosta.

Radny Bogdan Knopik zapytał,  dlaczego Klub LKS „Bełk” dostał mniejszą kwotę 
dotacji a gra na wyższym poziomie niż klub MKS „MOSiR”, który otrzymał wyższą 
dotację.

Pan Jan Grzegorzyca  wyjaśnił, że MOSiR jest to uczniowski klub, który utrzymuje 
się wyłącznie z własnych środków (składki rodziców).

Dalsza  dyskusja  dotyczyła  porównywania  kwot  otrzymanych  dotacji  przez 
poszczególne kluby sportowe.

Radny Bernard Strzoda uważa, że przy przyznawaniu dotacji  należałoby zwrócić 
uwagę na zaangażowanie młodzieży.

Burmistrz GiM poprosił,  aby zwrócić uwagę ile inwestuje się w sport.  Uważa, że 
kwota 215 tyś zł i tak jest za niska. Zwrócił uwagę na brak chętnych do gry w różnych 
dyscyplinach sportu. 

Przewodniczący Komisji stwierdził, że kryteria nie odzwierciedlają rzeczywistości. 
Uważa, że należałoby premiować pracę z młodzieżą. 
 
Radny  Bogdan  Knopik oświadczył,  że  Dąb  Dębieńsko  nie  działa  po  to,  aby 
otrzymać dotację. Starają się o środki zewnętrzne.

Radny  Profaska  stwierdził,  że  można  stworzyć  dobre  kryteria,  tak,  aby  nie 
krzywdziły tych, którzy rzeczywiście dobrze działają w sporcie. Ważne jest, aby mieć 
możliwość weryfikacji tego, co się dzieje w sporcie.

Radny Strzoda wyjaśnił, że Palowice zgłaszają tylko i wyłącznie zawodników, którzy 
rzeczywiście grają. Chodzi o to, aby były stworzone czytelne zasady. Powinno być 
wszystko udokumentowane.

Burmistrz GiM uważa, że przychodzi młodzież, której trzeba nauczyć gry, więc nie 
uczestniczy  ona  jeszcze  w  rozgrywkach.  Należy  to  uważać  za  konieczne 
przygotowanie.

Komisja  „jednogłośnie”  zwróciła  się  z  wnioskiem  do  Burmistrza  GiM  
o zwiększenie  dotacji  w zakresie  rozwoju  sportu  na terenie  Gminy i  Miasta 
Czerwionka-Leszczyny do kwoty 300 000 zł. Głosowało 5 radnych.

Komisja  „jednogłośnie”  zwróciła  się  z  wnioskiem  do  Burmistrza  GiM  
o  przeanalizowanie  kryteriów  otrzymywania  dofinansowania  w  zakresie 



rozwoju sportu i poświęcenie 1-szej połowy roku 2012 na udoskonalenie w/w 
kryteriów. Głosowało 5 radnych.

Ad. 2
Protokół Nr 14/2012 z posiedzenia Komisji w dniu 25 stycznia 2012 r. został przyjęty 
„jednogłośnie”- głosowało 5 radnych.

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała:
Bożena Zawalska

Przewodnicz cy Komisjią

radny Arkadiusz Adamczyk
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