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  Katowice, dnia 04.01.2017 r. 
 
 

SPRAWOZDANIE Z PRACY 
KOMISJI EDUKACJI RADY MIASTA KATOWICE 

ZA 2016 ROK 
 
 
Komisja Edukacji w okresie sprawozdawczym liczyła 11 członków oraz działała 
w następującym składzie osobowym: 
 

1. Michał LUTY – Wiceprzewodniczący Komisji 
2. Dariusz ŁYCZKO  
3. Tomasz MAŚNICA 
4. Marek NOWARA 
5. Krystyna PANEK 
6. Krzysztof PIECZYŃSKI 
7. Adam SKOWRON – Wiceprzewodniczący Komisji  
8. Tomasz SZPYRKA 
9. Magdalena WIECZOREK – Przewodnicząca Komisji 
10. Barbara WNĘK 
11. Józef ZAWADZKI 

 
Komisja obradowała w oparciu o plan pracy Komisji Edukacji przyjęty uchwałą nr XIX/368/15 
Rady Miasta Katowice z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy 
komisji stałych Rady Miasta Katowice na rok 2016.  
 
Wobec powyższego Komisja spotkała się na 12 posiedzeniach w tym 2 posiedzeniach 
wyjazdowych, z czego jednym wspólnym z Komisją Kultury, Promocji i Sportu oraz 
1 ponadplanowym zwołanym z uwagi na konieczność zaopiniowania dodatkowych projektów 
uchwał Rady Miasta Katowic. Podczas ww. posiedzeń Komisja wyczerpała zakres 
uchwalonego planu pracy.  
 
Frekwencja na posiedzeniach Komisji kształtowała się na poziomie 91,8 %.  
 
Komisja, podczas swoich posiedzeń omawiała sprawy związane z edukacją publiczną, w tym 
funkcjonowaniem miejskiego systemu oświaty, współpracą ze szkołami, przedszkolami, 
stowarzyszeniami edukacyjnymi, organami nadzoru pedagogicznego, pomocą stypendialną 
dla uczniów, współpracą miasta ze szkołami wyższymi, edukacją kulturalną i regionalną dzieci 
oraz młodzieży jak również organizacją oświaty pozaszkolnej i zajęć pozalekcyjnych.  
 
Podczas wyjazdowych posiedzeń członkowie Komisji mieli możliwość zapoznania się 
z funkcjonowaniem oraz bazą materialno - dydaktyczną Zespołu Szkół Specjalnych nr 7 przy 
ul. Zamkowej 2a w Katowicach, jak również stanem obiektów sportowych Międzyszkolnego 
Ośrodka Sportowego przy ul. Paderewskiego 46 a w Katowicach.  
 
Pozostałe tematy poruszane na posiedzeniach Komisji dotyczyły między innymi: 
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 stanu bezpieczeństwa w szkołach, zapoznanie się z zagrożeniami patologicznymi oraz 
z możliwościami zapobiegania im,  

 edukacji dzieci niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem organizacji szkół 
z oddziałami integracyjnymi oraz przystosowaniem budynków szkolnych dla dzieci 
niepełnosprawnych ruchowo (asystent dziecka niepełnosprawnego),  

 funkcjonowania, działań poradni psychologiczno-pedagogicznych na terenie miasta 
w oparciu o nowe przepisy o pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

 stanu i kierunków rozwoju szkolnictwa zawodowego w mieście, 

 współzawodnictwa sportowego w katowickich szkołach, 

 udziału uczniów katowicki szkół w olimpiadach przedmiotowych (ze szczególnym 
uwzględnieniem szkół średnich) i osiągane w nich rezultaty, 

 naboru do przedszkoli, szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych w mieście, 

 prac inwestycyjnych, remontowych i adaptacyjnych zrealizowanych w 2016 r. 
w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowych, 

 realizacji w szkołach edukacji regionalnej, współpracy z Instytutem Badań Regionalnych 
Biblioteki Śląskiej, 

 profilaktyki prozdrowotnej w katowickich szkołach, 

 działań zapobiegających toksykomani, 

 współpracy placówek oświatowych z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami 
pożytku publicznego, 

 realizacji w I półroczu założeń „Polityki Edukacji Miasta Katowice Katowiczanin 2022”. 
 
Obawy i wątpliwości komisji w omawianym okresie budziło przede wszystkim powołanie 
Centrum Usług Wspólnych w Katowicach oraz plany przeniesienia siedziby Technikum nr 8 
im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku z ul. Mickiewicza 16 do Katowickiego Centrum 
Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich znajdującego się przy ul. Techników 11 w 
Dąbrówce Małej. Ponadto radni z niepokojem obserwowali sytuację naborową do 
katowickich przedszkoli w związku ze zmianą ustawową znoszącą obowiązek szkolny dla 
dzieci sześcioletnich jak również zmniejszanie wymiaru godzin dla psychologów i pedagogów 
szkolnych. 
 
Na posiedzeniach Komisja Edukacji gościła dyrektorów i przedstawicieli szkół, poradni 
psychologiczno – pedagogicznych oraz miejskich placówek oświatowych. W posiedzeniach 
Komisji uczestniczyli również przedstawiciele związków zawodowych w tym m.in. Związku 
Nauczycielstwa Polskiego, Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników 
Oświaty i Wychowania.  
 
W wyniku swej działalności Komisja Edukacji rozpatrzyła 25 sprawozdań i informacji, wydała 
34 opinie do projektów uchwał oraz wystosowała 10 wniosków do Prezydenta Miasta 
Katowice mających na celu usprawnienie funkcjonowania sfery edukacyjnej miasta Katowice. 
 
Na szczególną uwagę zasługują wnioski w następujących sprawach:  

 przeanalizowania możliwości zatrudnienia pedagogów i psychologów szkolnych 
w zależności od potrzeby danej placówki oświatowej,  

 zabezpieczenia środków finansowych na modernizację wyjścia ewakuacyjnego w Zespole 
Szkół Specjalnych nr 7 przy ul. Zamkowej 2a w Katowicach poprzez dostosowanie go do 
potrzeb osób niepełnosprawnych uczęszczających do ww. placówki,    
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 zabezpieczenie środków finansowych na wymianę grzejników C.O. w pomieszczeniach 
w Zespołu Szkół Specjalnych nr 7 przy ul. Zamkowej 2a w Katowicach, 

 przywrócenia funkcjonowania kuchni w Zespole Szkół Specjalnych nr 7 przy ul. Zamkowej 
2a w Katowicach ze względu na zróżnicowane potrzeby żywieniowe uczniów 
uczęszczających do ww. placówki, 

 przeanalizowania możliwości budowy nowoczesnej placówki oświatowej dla dzieci ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na terenie miasta Katowice, 

 zabezpieczenia środków finansowych, w oparciu o analizę kosztorysów przedłożonych 
przez poszczególne poradnie psychologiczno-pedagogiczne funkcjonujące na terenie 
miasta Katowice, na zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych (testów 
diagnostycznych),  

oraz wnioski budżetowe na 2017 rok dotyczące:  

 zabezpieczenia środków na bezpłatne przejazdy dzieci z katowickich placówek 
oświatowych na zajęcia, olimpiady, konkursy, zawody sportowe i inne imprezy 
pozaszkolne organizowane na terenie miasta Katowice, 

 zabezpieczenia środków na zadania statutowe placówek oświatowych prowadzonych 
przez Miasto Katowice związane z zapewnieniem pomocy dydaktycznych dla ww. 
jednostek, 

 zabezpieczenia środków w kwocie 15.000 zł na nagrody dla laureatów miejsc 4-6 w 
rywalizacji sportowej o mistrzostwo Katowic na poziomie szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.  

 
Komisja uzyskała odpowiedzi na wszystkie złożone wnioski informujące 
o planowanych lub podjętych działaniach dotyczących sposobu i przewidywanego terminu 
ich realizacji. 
 
Szczegółowe omówienie zagadnień będących przedmiotem obrad Komisji Edukacji w 2016 
roku zawarte jest w protokołach Komisji (BRM.0012.4.1.2016.KJ-K - BRM.0012.4.12.2016.KJ-
K) dostępnych na stronach internetowych Urzędu Miasta Katowice.  
 

 
Przewodnicząca Komisji Edukacji 

 
 

Magdalena WIECZOREK 
 
 

 


