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  Katowice, dnia 13.01.2016 r. 
 
 

SPRAWOZDANIE Z PRACY 
KOMISJI EDUKACJI RADY MIASTA KATOWICE 

ZA 2015 ROK 
 
 
Na mocy uchwały nr III/7/14 Rady Miasta Katowice z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie 
powołania komisji stałych Rady Miasta Katowice i ustalenia ich przedmiotu działania 
powołana została Komisja Edukacji. Uchwałą nr III/8/14 Rady Miasta Katowice z dnia 
10 grudnia 2014 r. ustalony został skład osobowy Komisji, zaś uchwałą nr V/70/15 Rady 
Miasta Katowice z dnia 28 stycznia 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia składów 
osobowych komisji stałych Rady Miasta Katowice pierwotny skład osobowy Komisji Edukacji 
został uzupełniony o radnego Tomasza SZPYRKĘ.  
 
W rezultacie podjęcia wyżej wymienionej uchwały Rady Miasta Katowice – Komisja Edukacji 
liczyła 11 członków oraz działała w następującym składzie osobowym: 
 

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

 
W związku z podjęciem uchwały nr III/9/14 Rady Miasta Katowice z dnia 10 grudnia 2014 r. 
w sprawie wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Miasta 
Katowice, Pani radna Magdalena WIECZOREK została wybrana przewodniczącą Komisji, 
natomiast Panowie radni Michał LUTY oraz Adam SKOWRON zostali wiceprzewodniczącymi 
Komisji Edukacji. 
 
Komisja w okresie sprawozdawczym obradowała w oparciu o Plan pracy Komisji Edukacji 
przyjęty uchwałą nr V/43/15 Rady Miasta Katowice z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie 
zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Katowice na rok 2015.  
 
Wobec powyższego Komisja spotkała się na 13 posiedzeniach w tym 3 posiedzeniach 
wyjazdowych oraz 2 ponadplanowych zwołanych 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 92 %.  
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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 miejskich jednostek oświatowych, stanem technicznym budynków 
szkolnych jak również obiektów sportowych.  
 
Jednym z najważniejszych dokumentów omawianych i opiniowanych w minionym roku przez 
Komisję Edukacji była Polityka Edukacji Miasta Katowice Katowiczanin 2022 - dokument 
strategiczny wskazujący kierunki rozwoju samorządowej edukacji w mieście Katowice. 
 
Pozostałe tematy poruszane na posiedzeniach Komisji dotyczyły między innymi: 

 funduszy europejskich w nowej perspektywie 2014-2020 w placówkach oświatowych, 

 edukacji regionalnej w katowickich szkołach, 

 wydatków na edukację w latach 2013, 2014 i 2015 w mieście Katowice,  

 klasy IB z maturą międzynarodową w III Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza 
w Katowicach, 

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

 zasad tworzenia i funkcjonowania w mieście Katowice klas i szkół sportowych oraz 
szkół mistrzostwa sportowego, umożliwiających ciągłość szkolenia na poszczególnych 
etapach edukacyjnych, 

 działalności miejskich przedszkoli ze szczególnym uwzględnieniem informacji 
o wynikach elektronicznego naboru do przedszkoli, 

 współpracy miasta z związkami zawodowymi działającymi na terenie katowickich 
placówek oświatowych, 

 wysokości płac pracowników administracji i obsługi w szkołach, dodatków 
motywacyjnych i funkcyjnych dla nauczycieli, pomocy finansowej w doskonaleniu 
zawodowym nauczycieli, 

 prac inwestycyjnych, remontowych i adaptacyjnych zrealizowanych w 2015 r. 
w przedszkolach, szkołach i innych placówkach, 

 współpracy ośrodków kultury z placówkami oświatowymi w mieście Katowice.  
 
Obawy i wątpliwości komisji w omawianym okresie budziły przede wszystkim plany zmian 
w strukturze organizacji sieci katowickich placówek oświatowych, a w szczególności kwestia 
likwidacji Gimnazjum nr 5 im. Pawła Stellera oraz Gimnazjum nr 15.  
 
Na posiedzeniach Komisja Edukacji gościła dyrektorów przedszkoli, szkół, Stowarzyszenia na 
rzecz Edukacji Regionalnej Silesia Schola, Bractwa Oświatowego 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.  
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W wyniku swej działalności Komisja Edukacji rozpatrzyła 22 sprawozdania i informacje, 
wydała 72 opinie do projektów uchwał oraz wystosowała 23 wnioski i zapytania do 
Prezydenta Miasta Katowice mające na celu usprawnienie funkcjonowania sfery edukacyjnej 
miasta Katowice. 
 
Na szczególną uwagę zasługują wnioski w następujących sprawach: 

 przedstawienia informacji o planowanych w latach 2015-2018 zmianach w strukturze 
organizacyjnej sieci katowickich placówek oświatowych oraz informowanie Komisji 
o podjętych decyzjach w tym zakresie ze znacznym wyprzedzeniem,   

 rozważenia możliwości budowy hali sportowej przy III Liceum Ogólnokształcącym im. 
A. Mickiewicza w Katowicach,  

 przygotowania analizy prognozy demograficznej dzielnicy Zarzecze w kontekście 
ewentualnej możliwości budowy w tym rejonie zespołu szkolno-przedszkolnego, 

 wcześniejszego informowania o profilach kształcenia dla młodzieży w szkołach 
ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, 

 ponownego przeanalizowanie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość 
oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania 
nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, szczególnie w zakresie 
dodatków funkcyjnych jak również dodatku za wychowawstwo klasy oraz uzgodnienia 
ewentualnych propozycji zmian ze związkami zawodowymi działającymi na terenie 
miasta Katowice, 

 bezzwłocznego podjęcie decyzji o otwarciu drugiego oddziału klasy pierwszej 
w Gimnazjum nr 15 w Katowicach.   

 
Komisja uzyskała odpowiedzi na większość złożonych wniosków informujące 
o planowanych lub podjętych działaniach dotyczących sposobu i przewidywanego terminu 
ich realizacji. 
 
Szczegółowe omówienie zagadnień będących przedmiotem obrad Komisji Edukacji w 2015 
roku zawarte jest w protokołach Komisji (BRM.0012.4.1.2015.KJ - BRM.0012.4.13.2015.KJ) 
dostępnych na stronach internetowych Urzędu Miasta Katowice.  
 

 
Przewodnicząca Komisji Edukacji 

 
 

Magdalena WIECZOREK 
 
 

 


