
Protokół Nr 18/2012

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
w dniu 23 maja 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. Dalsze omówienie sprawy naboru dzieci do przedszkoli na rok przedszkolny 
2012/2013  –  udzielenie  odpowiedzi  na  wnioski  Komisji  OKiS  z  poprzedniego 
posiedzenia.
5. Informacja  z  przeprowadzonego  objazdu  obiektów  Klubów  Sportowych  
w Czerwionce-Leszczynach.
6. Sprawy bieżące.

Ad. 3
Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło omówił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały 
Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2012, szczególnie zmiany 
dotyczące działalności Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Naczelnik Wydziału Edukacji Iwona Flajszok  poinformowała, że przystąpiono do 
projektu,  ogłoszonego  przez  Ministerstwo,  doposażenia  pracowni 
komputerowych.  Wnioski  pod  względem  merytorycznym  zostały 
zakwalifikowane. Dalszy etap polegał na losowaniu. Spośród 90 szkół biorących 
udział w losowaniu wylosowano 2 z naszej gminy, tj. Zespół Szkół nr 1 i Szkoła 
Podstawowa  nr  8.  Wyjaśniła,  że  wnioski  złożono  dla  wszystkich  szkół  i 
niezależnie od Wydziału Edukacji wyłoniono szkoły w drodze losowania. Szkoły 
te będą wyposażone w pracownie komputerowe. Będą to najlepiej wyposażone 
szkoły  w  gminie.  Poinformowała,  że  koszty  całego  programu  przestawi  na 
następnej Komisji OKiS. 

Ad.4
Komisja poprosiła o przedstawienie odpowiedzi na wniosek podjęty przez Komisję na 
poprzednim posiedzeniu o przygotowanie propozycji  rozwiązań, mających na celu 
zmniejszenie  liczby  dzieci  nieprzyjętych  do  przedszkoli,  w  formie  dodatkowych 
oddziałów  w  przedszkolach  mających  warunki  lokalowe,  tj.  Przedszkole  nr  6, 
Przedszkole nr 11 bądź utworzenie oddziałów popołudniowych w Przedszkolach: P1, 
P3, P6, P10, P11. 

Z-ca Burmistrza GiM Andrzej Raudner poinformował, że po wstępnych analizach 
udało  się  ograniczyć  liczbę  przedszkoli,  w  których  można  by  było  utworzyć 
dodatkowe oddziały.  Zostały do tego wyznaczone 4 przedszkola:  P1 i  P11 w dz. 
Leszczyny oraz P6 i P10 w dz.Czerwionka. Wszystkie z wymienionych przedszkoli 
wskazują  zainteresowanie  dodatkowymi  oddziałami.  3  przedszkola  wyraźnie 
wskazują potrzebę na oddziały popołudniowe, które byłyby otwarte od 12-17 lub od 



13-18  godziny.  W  P6  chęć  wysłania  dziecka  do  w/w  oddziału  popołudniowego 
wyraziło 28 osób, w P10 chęć wyraziło 30 osób a w P1 chęć wyraziło 29 osób, przy 
czym  oddział  posiada  25  miejsc.  P11  nie  wykazało  zainteresowania  otwarciem 
takiego oddziału.  Wychodzi  się z założenia, że dyrektorzy wezmą pod uwagę,  że 
oddziały popołudniowe uatrakcyjnią ofertę dla rodziców.
Poinformował,  że  na  dzień  dzisiejszy  nie  podjęto  jeszcze  decyzji  gdzie  zostaną 

utworzone dodatkowe oddziały. Na pewno będzie to 1 oddział w Leszczynach i 
1 oddział w Czerwionce. Biorąc pod uwagę możliwości finansowe gminy, bierze 
się pod uwagę otwarcie jeszcze 3-go oddziału. Stawia się zadanie Dyrekcjom 
przedszkoli, aby policzyć pieniądze. Należy pokazać jak będzie wyglądał arkusz 
kalkulacyjny, gdyby dostało się zgodę na otwarcie dodatkowego oddziału bez 
sugestii czy będzie to oddział popołudniowy czy nie. Na tej podstawie Dyrektor 
ZEAS-u obliczy, ile taki oddział będzie kosztował gminę.

Przewodniczący  Komisji zwrócił  uwagę,  że  otwarcie  dodatkowego  oddziału  nie 
powinno wiązać się z zatrudnianiem dodatkowych osób.

Z-ca Burmistrza GiM wyjaśnił, że zostanie wybrana najlepsza oferta. Dyrektorzy do 
tematu podchodzą bardzo różnie. Zapytał czy chodzi o to, aby dzieci miały miejsca 
w  przedszkolu  czy  o  to,  aby  nauczyciel  miał  pracę  w  przedszkolu.  Wyjaśnił,  że 
przedszkole  jest  dla  dzieci.  Przyznał,  że  jest  to  również  miejsce  pracy,  ale 
podmiotem jest dziecko a nie nauczyciel.

Naczelnik Wydziału Edukacji dodała, że 10 maja odbyło się spotkanie w Wydziale 
Edukacji  z  Dyrektorkami  w/w  przedszkoli.  W  spotkaniu  uczestniczyła  dodatkowo 
jeszcze  Dyrektorka  z  P3.  Panie  otrzymały  zadanie,  aby  przygotować  koszty 
funkcjonowania  oddziału  z  tym,  że  oddział  dopołudniowy  mógłby  powstać  tylko  
w  P11  i  P6.  Jako  priorytety  zostało  podane  dobro  dziecka,  najniższe  koszty 
utrzymania.  Na  tej  podstawie  zostanie  podjęta  decyzja,  w  którym  przedszkolu 
zostanie  utworzony oddział.  Wydłużenie  czasu pracy  przedszkola  niesie  za  sobą 
dodatkowe  koszty  jego  utrzymania.  Panie  sekretarki  dowiedziały  się,  że  jest 
zainteresowanie  oddziałami  popołudniowymi  i  dotyczy  to  dzieci  3-letnich,  więc  
w takim przypadku jest  potrzebna pomoc wychowawcy.  Najważniejsze jest  to,  że 
należy pogodzić czynnik ekonomiczny z występowaniem naprzeciw oczekiwaniom 
rodziców.

Z-ca Burmistrza GiM wyjaśnił, że dzisiaj nie wskazuje się na żadne z przedszkoli, 
Dyrektorki otrzymały zadanie i zobaczy się jak się z niego wywiążą.
Poinformował, że wystąpił do przedszkoli o udzielenie informacji, ilu rodziców dzieci 

nieprzyjętych do szkoły, jest pracujących a ilu jest niepracujących. Od 1/3 tych 
dzieci, rodzic jest w domu.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że rodzice być może nie pracują, ponieważ nie 
mają gdzie pozostawić dzieci.

Radny  Marek  Paluch zwrócił  się  do  Z-cy  Burmistrza,  iż  powiedział,  że 
przeprowadzono wywiad telefoniczny z rodzicami. Zapytał, dlaczego zadano tylko  
i  wyłącznie  pytanie  rodzicom  w  brzmieniu  „Czy  Pan/Pani  jest  zainteresowany/a 
umieszczeniem  dziecka  w  oddziale  popołudniowym?”  Radny  zapytał,  dlaczego 
pytanie nie dotyczyło również oddziałów dopołudniowych.



Naczelnik  Wydziału  Edukacji  wyjaśniła,  że  pytanie  brzmiało  w  ten  sposób, 
ponieważ  logiczne  było,  że  jeśli  dziecko  znajduje  się  na  liście  rezerwowych,  to 
znaczy, że rodzic jest zainteresowany oddziałem dopołudniowym, więc pytano tylko 
o oddział popołudniowy. Nie ma jednak problemu, ponieważ chętnych do oddziału 
popołudniowego jest więcej niż wolnych miejsc. 

Radny  Marek  Paluch  stwierdził,  że  zainteresowanie  oddziałami  popołudniowymi 
jest,  ale nie zmienia to faktu,  że zainteresowanie oddziałami dopołudniowymi  jest 
dużo większe.

Z-ca  Burmistrza  GiM  stwierdził,  że  władze  wychodzą  z  propozycją  oddziałów 
popołudniowych, aby zwiększyć ofertę. W tym momencie unika się również problemu 
rodziców,  którzy chcą mieć dziecko w przedszkolu w wydłużonym czasie.  W tym 
momencie większa ilość rodziców będzie miała wzbogacona ofertę.

Radny Bogdan Knopik wyraził zadowolenie z tego, iż nie sugeruje się Dyrektorom 
otwarcie oddziałów dopołudniowych i popołudniowych. Istotną kwestią są koszty.
Jest wiele czynników, które wskazują na to czy oddziały popołudniowe są dobrym 
rozwiązaniem.

Z-ca Burmistrza GiM przypomniał, że koszty stałe utrzymania placówki nie są 
ogromne. Największe są koszty osobowe.

Radny Bogdan Knopik zapytał, kiedy Dyrektorki mają odpowiedzieć na w/w 
pytanie.

Naczelnik Wydziału Edukacji odpowiedziała, że postara się wynegocjować jak 
najbliższy termin. 

Radny  Marek  Paluch stwierdził,  iż  rozumie,  że  Z-ca  Burmistrza  nie  będzie 
preferował ani oddziałów dopołudniowych, ani popołudniowych.

Z-ca Burmistrza GiM stwierdził, że nie będzie. 

Naczelnik Wydziału Edukacji  poinformowała, że nie jest w stanie stwierdzić, jaki 
będzie  termin  przekazania  informacji  przez  Dyrektorki,  ponieważ  nie  wie  ile 
czasu na to potrzebują. W przypadku P11 może być to dopiero lipiec, ponieważ 
w P11 odbędzie się konkurs na Dyrektora Przedszkola.

Przewodniczący Komisji poinformował, że jest usatysfakcjonowany tym, że władze 
szybko zareagowały pozytywnie, gdyż zrobią wszystko, aby otworzyć nowe oddziały. 
Osobiście jest przekonany do oddziałów popołudniowych, jest to wyjście rodzicom 
naprzeciw.

Z-ca Burmistrza GiM wyjaśnił, że specyfika pracy przedszkola jest inna niż szkoły. 
Rotacja dzieci pomiędzy grupami w przedszkolach jest duża.

Burmistrz GiM ma wrażenie, że obojętnie, czego by władze gminy nie zrobiły i tak 
będzie problem. Stwierdził, że o ile się nie myli koszt oddziałów jest taki sam, więc 



dlaczego  nie  otworzyć  oddziałów  dopołudniowych,  a  mianowicie  stoi  na 
przeszkodzie, to, że na przestrzeni całego roku napotyka się na pewne przeszkody.
Obecnie  władze  gminy  są  w  trakcie  spotkań  z  mieszkańcami.  Na  spotkaniach 
mieszkańców  nikt  nie  poruszył  tematu  przedszkoli.  Pojawiły  się  natomiast  inne 
tematy, np. chodniki, lampy. Większość mieszkańców pyta się, co będzie zrobione 
w 2012 roku. Dzisiaj rozmawiając na temat dodatkowych oddziałów, rozmawia się 
równocześnie o wydaniu  dodatkowych  środków finansowych.  Jeżeli  trzeba wydać 
dodatkowe  pieniądze,  przy  tej  okazji  należy  także  złagodzić  zarzuty  radnych,  że 
władza nic nie robi w obszarze, tzw. dopłat dla nauczycieli. Potrzebny jest czas, aby 
środowisko  przedszkolne  podało  dane.  Poprosił,  aby  pamiętać,  że  oddziały 
przedszkolne  są  rodzajem  pewnej  wygody  w  przedszkolach.  Jeżeli  wiemy,  że 
nauczyciel  ma  niepełny  wymiar  godzin,  to  nie  zgodzi  się,  aby  zatrudnić  nowego 
nauczyciela  i  otworzyć  nowy  oddział.  Jeżeli  Komisja  jest  przeciwna  Burmistrz 
poprosił  o przegłosowanie. Radni przekazali  oświatę w ręce Burmistrza, który ma 
zracjonalizować,  m.  in.  kwestię  związaną  z  zatrudnieniem.  Ostateczna  wersja 
arkusza  kalkulacyjnego  jest  zatwierdzana  31  sierpnia  a  weryfikuje  to  dzień  
1  września  czy  dziecko  pójdzie  do  szkoły,  czy  do  przedszkola.  Bezwzględnie 
pracownicy  muszą  pokazać,  że  daje  się  nauczycielom  dodatkowe  godziny,  tzn. 
uzupełniamy etat. Wtedy uzyska się różnicę w dopłatach. Dając nauczycielowi etat 
plus parę godzin,  wtedy w styczniu 2013 roku będzie o tyle  mniej  dopłat.  Wtedy 
można  wykonać  inne zadania  w gminie.  Skierował  prośbę do  radnego Palucha  
o zaufanie do tych, którzy chcą, aby było dobrze. Prosi, aby przekonywać rodzica, że 
to, co robimy, to nie jest na złość tylko po to, aby załatwić przy okazji 2 problemy. 
Dzisiaj wiadomo, że nie dla wszystkich są miejsca w przedszkolu. 
Trzeba robić tak, aby budżet na koniec grudnia 2012 roku się zamknął.

Przewodniczący Komisji uważa, że wszyscy przyjęli to z satysfakcją, ponieważ nikt 
nie protestuje. Jeżeli zapowiedzi Burmistrza się sprawdzą, czyli 75 miejsc zostanie 
stworzonych, to wróci się do poziomu z poprzednich lat w liczbie dzieci nieprzyjętych.

Radny Bogdan Knopik wspomniał o kontroli NIK-u. Co z zakwestionowaniem przez 
NIK łączenia w grupach, np. 3-latków z 5-latkami, co z 3-latkami w Dębieńsku. Czy 
jednak można te dzieci łączyć w grupy, ponieważ rozwiązałoby to problem.

Z-ca Burmistrza GiM  odpowiedział,  że były to jasne zalecenia NIK-u, do których 
trzeba było się dostosować.

Naczelnik  Wydziału  Edukacji poinformowała,  że  w  prasie  ukazał  się  temat 
możliwości  realizacji  nauczania w przedszkolach również  w grupach mieszanych, 
będziemy  się  starali  pozyskać  stanowisko  Kuratorium.  Na  dzień  dzisiejszy  NIK 
kontroluje  pracę  Wydziału  i  otrzymano  jednoznaczne  wytyczne,  zalecenia 
pokontrolne, które miały być zrealizowane. W projekcie organizacyjnym, zalecenia 
zostały zrealizowane i odpowiednie dokumenty zostały przesłane do NIK-u. 
Na  razie  działania  idą  w  tym  kierunku,  aby  znaleźć  sojusznika  sprzyjającego 
myśleniu w gminie. Nie jest to oficjalne sprzeciwienie NIK-owi. Wydział zwróci się do 
Kuratorium, jak wygląda interpretacja i w zależności od otrzymanej odpowiedzi, będą 
podejmowane decyzje.

Radny Artur Szwed wyjaśnił, że nikomu z radnych nie chodzi o zatrudnianie nowych 
nauczycieli. Popiera to, aby dać nauczycielom dodatkowe godziny.



Burmistrz GiM odpowiedział, że wspomina o tym, ponieważ zna wypowiedzi, iż nie 
da się zorganizować pracy przedszkoli tak, aby nie zatrudniać nowych nauczycieli.

Radny Marek Paluch stwierdził, że w jego rozumieniu zalecenia NIK-u mają jakieś 
podstawy prawne.

Naczelnik Wydziału Edukacji wyjaśniła, że istnieją zapisy ustawowe, które mówią, 
że oddziały przedszkolne tworzy się w oparciu o dzieci w zbliżonym wieku.  
Z interpretacji  NIK-u wynika,  że zbliżenie dotyczy dzieci  5i6-letnich oraz 3i4-
letnich.

Poprosiła, aby pamiętać, że od 2009 roku 75 miejsc w przedszkolach w gminie było 
opłacanych przez UE a teraz miejsca te będą utrzymywane przez gminę. 

Ad.5
Radna  Stefania  Szyp omówiła  sprawozdanie  z  przeprowadzonego  objazdu 
obiektów Klubów Sportowych w Czerwionce-Leszczynach. (załącznik do protokołu)

Przewodniczący  Komisji  zasugerował,  aby  wszyscy  radni  przeanalizowali 
sprawozdanie  i  Komisja  wróci  do  omawiania  tego  tematu  na  następnych 
posiedzeniach.  Ze  względu  na  budżet  na  rok  2012,  może  będzie  szansa  na 
wprowadzenie któregoś z większych zadań dotyczącego remontu boisk do budżetu 
na rok 2013. Wspomniał o remoncie boisk w Palowicach i Szczejkowicach. Poprosił 
o przeanalizowanie kosztów renowacji  muraw boisk.  Nawet wyłączenie muraw na 
pewien okres nie jest problemem, ponieważ jest boisko w Przegędzy i w Dębieńsku, 
które mogą być boiskami zastępczymi.
Poprosił  Dyrektora  MOSiR o  przygotowanie  na  następną Komisję  szczegółowych 
rozwiązań  w  kontekście  kosztów  modernizacji  płyt  boisk  w  Szczejkowicach  
i  Palowicach  oraz  dodatkowo  ujęcie  kosztów  jednego  z  kluczowych  zadań  do 
wykonania na pozostałych obiektach.

Radny Bernard Strzoda stwierdził, że rozumie, że w tym roku nie można liczyć na 
środki na renowację płyt boisk. Zwrócił się do Burmistrza, aby przedstawił problem. 
Ze sprawozdania wynika, że największy problem jest z płytami boisk. Od paru lat 
sprawa renowacji płyty w Palowicach jest nagłaśniana. Boisko służy również szkole 
do prowadzenia zajęć ruchowych.  Przedstawił  jako argument,  to,  że środowisko  
w  Palowicach  jest  usportowione.  Z  Palowic  wyszła  inicjatywa  uprawiania  piłki 
ręcznej. 
Zapotrzebowanie jest bardzo duże. 

Burmistrz  GiM przyznał,  że  trzeba  podjąć  decyzję  o  tym,  aby  wyłączyć  boisko 
przynajmniej na pół roku z uprawiania na nich sportu i  wykonać renowację boisk  
w Palowicach  i  Szczejkowicach  dokładnie.  Kiedy  będzie  się  znało  koszty,  wtedy 
będzie wiadomo, co jest realne do wykonania. Jest kwestia tego czy boisko wyłączać 
na jesień czy na wiosnę. Koszty są zdecydowanie mniejsze w Palowicach. Jeżeli 
chodzi o boisko treningowe w Szczejkowicach, na dzień dzisiejszy nie ma szans, 
ponieważ nie ma na to możliwości prawnych, gdyż jego budowa byłaby niezgodna 
z planem zagospodarowania przestrzennego.



Przewodniczący  Komisji  stwierdził,  że  budowa  boiska  treningowego  
w Szczejkowicach, to przesada.

Radny  Bernard  Strzoda  dodał,  że  zdecydowanie  lepsze  byłoby  rozwiązanie 
jesienne.  Informacja  musiałaby  być  przekazana  do  połowy  czerwca,  chodzi   
o termin przekazania informacji o zmianie miejsca rozgrywek. 

Radna Stefania Szyp  zaznaczyła,  że Prezesi i V-ce Prezesi podkreślali, że wiele 
prac wykonali we własnym zakresie.

Ad. 6 
Dyrektor  Biblioteki  Publicznej  pani  Gabriela  Cisek  omówiła  sprawozdanie 

finansowe Biblioteki Publicznej za 2011 rok.

Radny Artur  Szwed zapytał  jak  postępuje  remont  w Bibliotece  związany,  m.in.  
z awarią centralnego ogrzewania.

Dyrektor  Biblioteki  Publicznej  poinformowała,  że  od  14  maja  jest  czynna  
w godzinach urzędowania. Centralne ogrzewanie Biblioteki Publicznej ma być 
podłączone do sieci miejskiej.

Komisja „jednogłośnie” pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe Biblioteki 
Publicznej w Czerwionce-Leszczynach za rok 2011. Głosowało 4 Radnych.

Następnie  Dyrektor  Miejskiego Ośrodka  Kultury  Mariola  Czajkowska  omówiła 
najważniejsze wydarzenia, które zostaną bądź były zorganizowane przez MOK.
Poinformowała, że odbył się Grudniowy Festiwal Teatralny z warsztatami dla aktorów 

i  reżyserów.  Odbyły  się  również:  Festiwal  dla  szkół  specjalnych,  Parada 
Mażoretek,  20  Gala  rock’n’roll  w  Bełku.  Zaprosiła  na  X  Festiwal  Muzyki 
Niemechanicznej  Around  the  Rock,,  który  odbędzie  się  2  czerwca  br.  W 
czerwcu odbędzie się koncert zespołu „Światło”. W sierpniu odbędą się dożynki 
powiatowe  organizowane  w  Bełku  
i Palowicach. We wrześniu odbędzie się przegląd zespołów artystycznych.

Radny Bernard Strzoda  poinformował,  że dożynki  powiatowe mają odbyć się 26 
sierpnia  br.  w Sołectwach Palowice  i  Bełk.  W sołectwie  Bełk  odbędzie się  część 
kościelna  i  wymarsz  korowodu  dożynkowego,  który  uda  się  do  Palowic,  gdzie 
odbędzie  się  część  plenerowa.  Poinformował,  że  9  maja  odbyło  się  pierwsze 
spotkanie organizacyjne z grupą osób, które chcą się zaangażować w przygotowanie 
dożynek. Kolejne spotkanie ma się odbyć 13 czerwca – podział obowiązków. Jest to 
bardzo  duże  przedsięwzięcie.  Jutro  odbędzie  się  spotkanie  z  akustykami.  Pracę 
organizatorom ułatwiłoby wejście na płytę boiska z całą imprezą, ale wtedy wiązałoby 
się to z remontem tej płyty. Jeżeli nie to wtedy trzeba będzie sobie poradzić w takich 
warunkach, jakie są. 

Ad. 2
Protokół Nr 17/2012 z posiedzenia Komisji w dniu 25 kwietnia 2012 r. został przyjęty 
„jednogłośnie”- głosowało 4 radnych.

Na tym posiedzenie zakończono.



Protokołowała:
Bożena Zawalska

Przewodniczący Komisji
radny Arkadiusz Adamczyk


	Naczelnik Wydziału Edukacji Iwona Flajszok poinformowała, że przystąpiono do projektu, ogłoszonego przez Ministerstwo, doposażenia pracowni komputerowych. Wnioski pod względem merytorycznym zostały zakwalifikowane. Dalszy etap polegał na losowaniu. Spośród 90 szkół biorących udział w losowaniu wylosowano 2 z naszej gminy, tj. Zespół Szkół nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 8. Wyjaśniła, że wnioski złożono dla wszystkich szkół i niezależnie od Wydziału Edukacji wyłoniono szkoły w drodze losowania. Szkoły te będą wyposażone w pracownie komputerowe. Będą to najlepiej wyposażone szkoły w gminie. Poinformowała, że koszty całego programu przestawi na następnej Komisji OKiS. 
	Ad.4
	Poinformował, że na dzień dzisiejszy nie podjęto jeszcze decyzji gdzie zostaną utworzone dodatkowe oddziały. Na pewno będzie to 1 oddział w Leszczynach i 1 oddział w Czerwionce. Biorąc pod uwagę możliwości finansowe gminy, bierze się pod uwagę otwarcie jeszcze 3-go oddziału. Stawia się zadanie Dyrekcjom przedszkoli, aby policzyć pieniądze. Należy pokazać jak będzie wyglądał arkusz kalkulacyjny, gdyby dostało się zgodę na otwarcie dodatkowego oddziału bez sugestii czy będzie to oddział popołudniowy czy nie. Na tej podstawie Dyrektor ZEAS-u obliczy, ile taki oddział będzie kosztował gminę.
	Poinformował, że wystąpił do przedszkoli o udzielenie informacji, ilu rodziców dzieci nieprzyjętych do szkoły, jest pracujących a ilu jest niepracujących. Od 1/3 tych dzieci, rodzic jest w domu.
	Radny Marek Paluch stwierdził, iż rozumie, że Z-ca Burmistrza nie będzie preferował ani oddziałów dopołudniowych, ani popołudniowych.
	Z-ca Burmistrza GiM stwierdził, że nie będzie. 
	Naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że nie jest w stanie stwierdzić, jaki będzie termin przekazania informacji przez Dyrektorki, ponieważ nie wie ile czasu na to potrzebują. W przypadku P11 może być to dopiero lipiec, ponieważ w P11 odbędzie się konkurs na Dyrektora Przedszkola.
	Z-ca Burmistrza GiM odpowiedział, że były to jasne zalecenia NIK-u, do których trzeba było się dostosować.
	Radny Marek Paluch stwierdził, że w jego rozumieniu zalecenia NIK-u mają jakieś podstawy prawne.
	Naczelnik Wydziału Edukacji wyjaśniła, że istnieją zapisy ustawowe, które mówią, że oddziały przedszkolne tworzy się w oparciu o dzieci w zbliżonym wieku. 
Z interpretacji NIK-u wynika, że zbliżenie dotyczy dzieci 5i6-letnich oraz 3i4-letnich.
	Poprosiła, aby pamiętać, że od 2009 roku 75 miejsc w przedszkolach w gminie było opłacanych przez UE a teraz miejsca te będą utrzymywane przez gminę. 
	Ad.5
	Radna Stefania Szyp zaznaczyła, że Prezesi i V-ce Prezesi podkreślali, że wiele prac wykonali we własnym zakresie.
	Ad. 6 

	Dyrektor Biblioteki Publicznej pani Gabriela Cisek omówiła sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej za 2011 rok.
	Dyrektor Biblioteki Publicznej poinformowała, że od 14 maja jest czynna 
w godzinach urzędowania. Centralne ogrzewanie Biblioteki Publicznej ma być podłączone do sieci miejskiej.
		
	Poinformowała, że odbył się Grudniowy Festiwal Teatralny z warsztatami dla aktorów i reżyserów. Odbyły się również: Festiwal dla szkół specjalnych, Parada Mażoretek, 20 Gala rock’n’roll w Bełku. Zaprosiła na X Festiwal Muzyki Niemechanicznej Around the Rock,, który odbędzie się 2 czerwca br. W czerwcu odbędzie się koncert zespołu „Światło”. W sierpniu odbędą się dożynki powiatowe organizowane w Bełku 
i Palowicach. We wrześniu odbędzie się przegląd zespołów artystycznych.
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