
Protokół Nr 16/2012

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

Ad. 3
Ze  względu  na  to,  że  żaden  z  projektów  uchwał  nie  dotyczył  bezpośrednio 
działalności Komisji OKiS, Komisja nie omawiała projektów uchwał na sesję.

Ad.4
Do Biura Rady UGiM wpłynęło pismo skierowane do Komisji OKiS z prośbą Klubu 
LKS „Dąb” Dębieńsko o dofinansowanie Klubu kwotą 10 000 zł  na zakup sprzętu 
sportowego. 
 
Komisją  KOiS  „jednogłośnie”  zwróciła  się  do  Burmistrza  z  wnioskiem  
o udzielenie wyjaśnień, że ewentualne potrzeby sprzętowe Klubu LKS „Dąb” 
Dębieńsko zostaną uwzględnione we wniosku dotacyjnym na rok 2013, gdyż 
jedynie  w takiej  formie gmina może wspierać Kluby Sportowe – głosowało  
5 radnych.

Przewodniczący  Komisji  zwrócił  się  do  pana  Zenona  Gorzowskiego, 
przedstawiciela MOSiR-u, o udzielenie informacji w sprawie przygotowania nowego 
obiektu sportowego w Dębieńsku do udziału w rozgrywkach. 

Pan  Gorzawski poinformował,  że  MOSiR  jest  w  trakcie  uzgodnień,  w  sprawie 
zakupu  trybun.  Otrzymano  oferty,  które  będą  rozpatrzone.  Obecnie  na  terenie 
obiektu odbywa się kontrola z Urzędu Marszałkowskiego i jakiekolwiek działania na 
obiekcie są niemożliwe. 

Radny Bogdan Knopik przypomniał, że potrzeba trybun na obiekcie była poruszana 
na Komisji OKiS. Radny zapytał, na jakim etapie znajduje się sprawa zakupu sprzętu 
przeznaczonego do dbania o obiekt.  

Pan Gorzawski  poinformował,  że w budżecie MOSiR ma zaplanowane na zakup 
sprzętu 100 tyś zł, ok. 15 kwietnia sprzęt będzie zakupiony.
Zakupiono  również  trawę.  Na boiskach  w gminie  sukcesywnie  będą  prowadzone 
działania w celu odnowy muraw. 



Przewodniczący Komisji zapytał jak przebiegają nabory do przedszkoli w gminie.

Naczelnik Wydziału Edukacji pani Iwona Flajszok poinformowała, że Dyrektorzy 
Przedszkoli  zgodzili  się  ujednolicić  kryteria  naborów.  Poinformowała,  że  będą 
kontynuowane  oddziały,  które  wcześniej  istniały  w  ramach  programów  unijnych 
Maluch  i  Przedszkolaczek.  Do  tych  oddziałów  mają  szanse  uczęszczać  dzieci 
młodsze. Jest małe zainteresowanie rodziców 6-latków szkołą.  Poinformowała,  że 
uczestniczyła  w  spotkaniu  z  Minister  Edukacji  i  stanowisko  Ministerstwa  jest 
jednoznaczna,  że  organ  nadzorujący  może  zachęcać,  ale  ostatecznie  rodzice 
decydują czy wyślą  dzieci  6-letnie do szkoły.  Wspomniała również, że w zeszłym 
roku  50%  dzieci  było  zapisanych  podwójnie  lub  potrójnie  do  przedszkoli.  Na 
następną Komisję będzie miała wiedzę, co do rozstrzygnięcia naborów.

Z-ca  Burmistrza  Andrzej  Raudner stwierdził,  że  można  założyć,  w tej  sytuacji, 
wzrost o 6 oddziałów przedszkolnych, co równe jest 150 dzieciom.

Przewodniczący  Komisji  poprosił  o  przedstawienie  na  następnym  posiedzeniu 
Komisji OKiS raportu z przeprowadzonych naborów do przedszkoli.
Zapytał, na jakim etapie prowadzone są działania w celu stworzenia G2 atrakcyjną 
alternatywą dla uczniów z Książenic – wniosek Komisji OKiS.

Naczelnik  Wydziału  Edukacji  poinformowała,  że  w  listopadzie  radni  otrzymali 
odpowiedź.  Przeprowadzono ankiety,  z  których  wynikało,  że 46,4 % uczniów jest 
zainteresowanych  kontynuacją  nauki  w  Gimnazjum  2.  Wykonano  również 
szacunkowy koszt  dojazdów dzieci  do  G2.  Była  to  wstępna  diagnoza.  Jest  duże 
zainteresowanie G2, aby zachęcić uczniów do uczęszczania do ich szkoły. Ważną 
sprawą  jest  dojazd.  Na  dzień  dzisiejszy  nie  ma  podjętej  ostatecznej  decyzji  w 
sprawie dojazdu. 

Radny  Bogdan  Knopik zapytał  czy  Dyrektor  G6  może  prowadzić  działania 
zachęcające,  jeżeli  chodzi  o  nabór  do  1-szej  klasy  sportowej  o  profilu  gier 
zespołowych i lekkoatletyki.

Z-ca  Burmistrza  Andrzej  Raudner  poinformował,  że  może  a  wręcz  powinien 
prowadzić takie działania.

Radny  Bogdan  Knopik  stwierdził,  że  może  powinno  się  przypomnieć  rodzicom 
uczniów szkoły podstawowej w Książnicach, że jest możliwość kontynuacji  nauki  
w G2.

Naczelnik Wydziału Edukacji  poinformowała, że przy zmianie obwodu dla szkoły  
w Leszczynach byłby obowiązek dowożenia dzieci do szkoły, natomiast w przypadku 
oddziału sportowego w G6 dotyczyłoby to tylko dzieci zamieszkałych w obwodzie. 
Nabór do klasy sportowej obejmuje dzieci z całego terenu gminy, ale nie wszyscy 
mogą skorzystać z darmowego przejazdu. To są dwie różne sprawy.

Z-ca Burmistrza Andrzej  Raudner  poinformował,  że Dyrektor G2 czyni  starania, 
prawdopodobnie był już w szkole w Książenicach. Jakie będą tego efekty niedługo 
zobaczymy.



Przewodniczący  Komisji  zapytał  czy  mogłoby  być  tak,  że  w  przypadku  50% 
uczniów z klasy 6 z Książenic chętnych uczęszczać do G2 w Leszczynach, gmina 
zapewnia dojazd do szkoły.

Z-ca  Burmistrza  poinformował,  że  w  takim przypadku  jest  to  oczywiste.  Jest  to 
obowiązek. Jeżeli my zmieniamy rejonizację, wtedy gmina ma taki obowiązek.
Zmiana rejonizacji następuje uchwałą Rady Miejskiej.

Przewodniczący  Komisji  zapytał,  kiedy  tego  typu  uchwała  zostanie  radnym 
przedstawiona. 

Z-ca Burmistrza poinformował, że następnej sesji w kwietniu. Na razie czynimy te 
wszystkie starania. Radni muszą zdać sobie sprawę, że na razie, kiedy nie wiemy ile 
dzieci  zdecyduje  się  na  kontynuację  nauki  w  G2  w  Leszczynach  nie  można 
przedstawić uchwały. Tylko 13 zadeklarowało wstępnie zainteresowanie. 

Naczelnik Wydziału Edukacji powiedziała, że nie wiadomo czy w związku z tym  
w ZS4 nie zmieni się liczba oddziałów. Może być taka sytuacja, że do G2 i do G6 
z Książenic nikt nie pójdzie.

Przewodniczący  Komisji poinformował,  że  Komisja  oczekuje  projektu  uchwały  
i konkretnych informacji na następną Komisję OKiS.

Radny Knopik w związku z tym, że na placu zabaw w Dębieńsku Wielkim spożywa 
się alkohol, zwraca się do radnego Artura Szwed, aby oświetlić  ten teren. Ze 
względu bezpieczeństwa jest to konieczne. 

Radny Szwed jest to lampa + kabel z puszki sterującej.

Przewodniczący Komisji skierował  wniosek do  przeanalizowania,  do  MOSiR-u.  
Wyjaśnił, że w regulaminie Orlika jest zapisany zakaz spożywania napojów na 
terenie  boiska.  Z  jego  obserwacji  wynika,  że  młodzież  nie  przestrzega 
regulaminu  
i  spożywa  napoje  na  w/w  terenie.  Przewodniczący  skierował  wniosek,  aby 
MOSiR  zrezygnował  z  zapisu  w  regulaminie  i  wprowadził  tam  maszyny  z 
napojami, a dzięki temu będzie miał dodatkowy dochód.

Ad. 2 
Protokół Nr 15/2012 z posiedzenia Komisji w dniu 22 lutego 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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