- PROJEKT BRM.0012.4.3.2015.KJ
Protokół Nr 3/15 z posiedzenia Komisji Edukacji

Data posiedzenia: 18.02.2015 r.
Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 209
Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 13:00
Godzina zakończenia posiedzenia: 15:00
Prowadzący obrady: Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK
Protokolantka: Katarzyna JAGLIŃSKA - KOŹLIK
W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 10 radnych (na 11 ogółem).
Radni nieobecni:
1. Michał LUTY
Zaproszeni goście:
1. Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Marzena SZUBA
2. Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK
3. Kierownik Referatu Publicznych Przedszkoli, Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Placówek
Oświatowych Pani Grażyna BUREK
4. Zastępca Naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich Pani Małgorzata DOMAGALSKA
5. Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Górnośląskiego, Prezes Bractwa Oświatowego
Pani Łucja STANICZKOWA
6. Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Górnośląskiego Pan Grzegorz FRANKI
7. Prezes Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Regionalnej Silesia Schola Pan Marcin MELON
8. Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Katowice Pan Jakub MUSIAŁ
Porządek posiedzenia Komisji Edukacji
1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 BRM.0012.4.1.2015.KJ z dnia 14.01.2015 r.
 BRM.0012.4.2.2015.KJ z dnia 26.01.2015 r.
3. Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat funduszy europejskich w nowej
perspektywie 2014-2020 w placówkach oświatowych.
4. Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat edukacji regionalnej w katowickich
szkołach.
5. Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca funkcjonowania Młodzieżowej Rady
Miasta Katowice.
6. Opiniowanie projektów uchwał.
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- PROJEKT 6.1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ogłoszenia tekstu
jednolitego 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.
6.2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ogłoszenia tekstu
jednolitego uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Katowice za ich osiągnięcia w pracy
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz realizacji innych zadań statutowych
szkoły.
6.3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie nadania imienia Karolinki
i Karlika Miejskiemu Przedszkolu Nr 24 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 1
w Katowicach.
6.4. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania
z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Katowice za 2014 r.


Pismo dotyczące realizacji postanowień art. 30 a Karty Nauczyciela wraz
z Zarządzeniem Prezydenta Miasta w przedmiotowej sprawie.

7. Korespondencja i komunikaty.
7.1. Odpowiedź na wniosek Komisji dotyczący budowy hali sportowej dla IV Liceum
ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie posiedzenia.
_________________________________________________________________________
Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK po powitaniu zgromadzonych na
posiedzeniu gości oraz radnych przedstawiła zebranym porządek obrad.
Komisja, jednogłośnie - 8 głosów „za” - przyjęła proponowany porządek posiedzenia.
Ad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK poinformowała zebranych, że projekty
protokołów Nr 1/15 z posiedzenia Komisji Edukacji w dniu 14.01.2015 r. oraz Nr 2/15
z posiedzenia Komisji Edukacji w dniu 26.01.2015 r. zostały zamieszczone na stronie internetowej
www.katowice.eu, Rada Miasta Katowice w zakładce Komisja Edukacji.
Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Państwa radnych Przewodnicząca Komisji poddała projekt
protokołu Nr 1/15 z posiedzenia Komisji Edukacji w dniu 14.01.2015 r. pod głosowanie.
Protokół Nr 1/15 z posiedzenia Komisji Edukacji w dniu 14.01.2015 r. został przyjęty jednogłośnie
– 8 głosów „za”.
W kolejności Pani Przewodnicząca poddała projekt protokołu Nr 2/15 z posiedzenia Komisji
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- PROJEKT Edukacji w dniu 26.01.2015 r. pod głosowanie.
Protokół Nr 2/15 z posiedzenia Komisji Edukacji w dniu 26.01.2015 r. został przyjęty jednogłośnie
– 8 głosów „za”.
Ad. 3. Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat funduszy europejskich w nowej
perspektywie 2014-2020 w placówkach oświatowych.
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK zwróciła się z prośbą o przedstawienie
informacji na temat funduszy europejskich w nowej perspektywie 2014-2020 w placówkach
oświatowych.
Zastępca Naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich Pani Małgorzata DOMAGALSKA
wyjaśniła, że w związku z zatwierdzeniem przez Komisję Europejską Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020, zaistniała możliwość ubiegania się o środki z budżetu Unii
Europejskiej na realizację projektów współfinansowanych z ww. Programów. Wsparcie w obszarze
edukacji będzie skoncentrowane zarówno na ograniczeniu i zapobieganiu przedwczesnemu
kończeniu nauki szkolnej, zapewnieniu równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji
elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego,
z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia,
umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia, jak i na lepszym dostosowaniu
systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwieniu przechodzenia z etapu
kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianiu systemów kształcenia i szkolenia zawodowego
i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów
nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu
realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami. Następnie Pani Naczelnik omówiła typy
operacji możliwe do realizacji przez szkoły/placówki oświatowe w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego oraz projekty planowane do realizacji w ramach narzędzia
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego w Mieście Katowice w obszarze edukacji. W kolejności Pani Naczelnika omówiła typy
operacji, w których uczestnikami mogą być szkoły/placówki oświatowe w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza – Edukacja - Rozwój oraz zapisy programu Erazmus+, w ramach, którego
szkoły/placówki oświatowe mogą realizować określone projekt.
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK stwierdziła, że jednym z typów
działań w zakresie Erasmus+ jest mobilność kadry nauczycielskiej. Pani Przewodnicząca zapytała
jak to wygląda z prawnego punktu widzenia, gdy nauczyciel aplikuje i otrzyma taką możliwość
wyjazdu na miesięczny kurs, szkolenie czy asystenturę w jednym z krajów unijnych.
Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK wyjaśnił, że takiego przypadku jeszcze
nie mieliśmy, ale istnieje taka możliwość delegowania nauczyciela. Do tej pory mamy
doświadczenia tylko z Comeniusa. Tu dość licznie szkoły zawodowe wyjeżdżają na staże. Zdaniem
Pana Naczelnika takie rozwiązanie prawne będzie funkcjonowało jako oddelegowanie na szkolenie.
Radna Barbara WNĘK zapytała czy istnieje możliwość, aby Wydział Funduszy Europejskich
przygotował jednostronicowe kompendium wiedzy, którym można by było operować w razie
wątpliwości czy to dyrektorów szkół czy innych podmiotów, które się zgłaszają po pomoc.
Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Marzena SZUBA stwierdził, że nie sposób przygotować
takich informacji na jednej stronie. Ogólna informacja w tym zakresie została przekazana do
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- PROJEKT dyrektorów wszystkich placówek przedszkolnych i szkolnych funkcjonujących na terenie miasta
Katowice w dniu 28 stycznia 2015 r. W informacji tej podano również dane teleadresowe
pracowników Wydziału Funduszy Europejskich, którzy służą pomocą w razie pytań i wątpliwości.
Radna Krystyna PANEK zwróciła się z prośbą by informacja przekazana placówkom
oświatowym miasta Katowice dotycząca możliwości ubiegania się o środki z budżetu Unii
Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020 została przekazana również wszystkim radnym
Rady Miasta Katowice.
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK zapytała czy szkoły wykazały
zainteresowanie przekazaną przez Wydział informacją?
Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Marzena SZUBA stwierdził, że na chwile obecna żadna
ze szkół się nie zgłosiła, ale związane może to być z faktem, że w międzyczasie były ferie zimowe.
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK stwierdziła, że największą przeszkodą
w jej przekonaniu jest obawa przed sprawami formalnymi, przygotowaniem dokumentów.
W Wydziale Funduszy Europejskich nigdy nikt nie odmawia pomocy. Jeśli dyrektorzy i nauczyciele
będą to wiedzieli to być może zmotywuje ich to do działania. Takie kompendium jest radnym
potrzebne, ponieważ czasami przychodzą na dyżury zainteresowani pozyskiwaniem środków
unijnych nauczyciele. Mając taki dokument możemy wskazać rozwiązania bądź zachęcić do takiego
działania, które procentuje dla szkoły.
Radny Adam SKOWRON zapytał czy w ramach planowanych środków unijnych możemy
zdecydować czy przeznaczyć je na odnowienie materii szkoły, jakieś remonty i temu podobne
prasce czy został określony konkretny zakres działań, a tylko przy okazji możemy zrealizować inne
zadania?
Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Marzena SZUBA stwierdził, że ta perspektywa różni się
od tej, która się zakończyła. Wcześniej nastawiona była ona na infrastrukturę edukacyjną.
Mogliśmy, zatem finansować remonty. W tej chwili infrastruktura edukacyjna jest brana pod uwagę
natomiast przede wszystkim dla szkolnictwa przedszkolnego i zawodowego. W przypadku
pozostałych placówek te działania odbywają się przy okazji innego działania – towarzysząco.
Radny Adam SKOWRON stwierdził, że jeśli są środki na edukację przedszkolną, które mogą
zostać wykorzystane na odbudowę bazy to czy mamy możliwość zobligowania dyrektorów
przedszkoli do sięgnięcia po te środki?
Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Marzena SZUBA stwierdziła, że gdyby to prawnie było
możliwe to z pewnością byśmy o to zadbali. W tej perspektywie przewidziana jest jednak
infrastruktura dla tych przedszkoli, które są na terenie tzw. białych plam. Zatem nie dotyczy to
wszystkich przedszkoli.
Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa Radnych Przewodnicząca Komisji Pani
Magdalena WIECZOREK zamknęła dyskusję w tym punkcie porządku obrad stwierdzając, że
Komisja przyjęła do wiadomości przedłożoną informację
Ad. 4. Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat edukacji regionalnej w katowickich
szkołach.
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK zwróciła się z prośbą o przedstawienie
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- PROJEKT informacji na temat edukacji regionalnej w katowickich szkołach.
Kierownik Referatu Publicznych Przedszkoli, Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Placówek
Oświatowych Pani Grażyna BUREK szczegółowo omówiła jak wygląda proces edukacji
regionalnej w szkołach i przedszkolach realizowany w ramach podstawy programowej
przedmiotów, ale również jako innowacji pedagogicznych i w ramach kółek zainteresowań.
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK poinformowała, że jako eksperci
w dziedzinie edukacji regionalnej w dzisiejszym posiedzeniu uczestniczą Wiceprezes Zarządu
Głównego Związku Górnośląskiego, Prezes Bractwa Oświatowego Pani Łucja STANICZKOWA,
Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Górnośląskiego Pan Grzegorz FRANKI oraz Prezes
Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Regionalnej Silesia Schola Pan Marcin MELON. Wobec
powyższego Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie udzielenie głosu w dyskusji
zaproszonym gościom.
Radni jednogłośnie – 8 głosów „za” wyrazili zgodę na zabranie głosu w dyskusji przez
zaproszonych gości.
Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Górnośląskiego, Prezes Bractwa Oświatowego Pani
Łucja STANICZKOWA przedstawiła zebranym szczegółowe informacje dotyczące
wojewódzkiego konkursu na edukacje regionalną. Pani Prezes zwróciła uwagę na aktywność szkół
ponadgimnazjalnych w zakresie olimpiady wiedzy o Górnym Śląsku oraz Śląski Turniej Debat
Oksfordzkich. Nagrodą we wspomnianych olimpiadach i turniejach są indeksy Uniwersytetu
Śląskiego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pani Prezes zwróciła również uwagę na powszechną
zarówno w środowisku nauczycielskim jak i naukowym dyskusję na temat miejsca edukacji
regionalnej w szkole oraz miejsca prowadzenia zajęć z edukacji regionalnej. Pani Prezes
stwierdziła, że z doświadczeń wynika, iż edukację regionalną można realizować obligatoryjnie, ale
można również ją realizować na zasadzie innowacji pedagogicznej. Następnie Pani Prezes omówiła
jak w praktyce wygląda realizacji edukacji regionalnej na zasadzie innowacji pedagogicznych na
przykładzie szkół z Rudy Śląskiej oraz Bytomia.
Prezes Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Regionalnej Silesia Schola Pan Marcin MELON
stwierdził, że po zapoznaniu się z danymi dotyczącymi prowadzenia edukacji regionalnej w 70
gminach województwa śląskiego można zadać sobie pytanie czy jest tak dobrze czy nie można
zrobić czegoś by było lepiej. Pan Prezes zauważyła, że z przeprowadzonych badań wynika, że 90%
gimnazjalistów i licealistów nie zna postaci związanych z regionem czy najważniejszych wydarzeń
z historii Śląska. Podobnie rzecz się ma, jeśli chodzi o znajomość turystyczną regionu. Większość
działań prowadzonych w placówkach trafia zatem tylko do niewielkiego odsetka uczniów. Gro
działań realizowanych jest na zasadzie fakultatywnych kółek zainteresowań. Większość uczniów
nie jest zatem objęta tymi zajęciami. Zdaniem Pana Prezesa kompleksowe rozwiązanie to obligo dla
uczniów w tym zakresie. Pan Prezes zwrócił uwagę na zapisy art. 3. Rozporządzenia Ministra
Edukacji dotyczące przyznania każdej klasie w szkole 3 godzin tygodniowo na zajęcia, które nie są
objęte podstawą programową. Następnie Pan Prezes omówił na przykładzie bytomskich szkół jak
wygląda realizacja takich zajęć. Edukacja regionalna to wykształcenie młodego pokolenia, które
będzie w przyszłości gospodarzem tego regionu, to znajomość oferty turystycznej oraz historii.
Pozwala ona również przeciwdziałać migracji, ponieważ ludzie czują mocniejszy związek
emocjonalny z regionem. Podsumowując swoje wystąpienie Pan Prezes stwierdził, że należy
rozważyć w katowickich szkołach wprowadzenie obligatoryjnych zajęć z edukacji regionalnej.
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK stwierdziła, że zapraszając Państwa do
dyskusji chcieliśmy się dowiedzieć w jaki sposób Państwa organizacje, instytucje które zajmują się
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- PROJEKT edukacja regionalną wspierają nauczycieli w szkołach. Tymczasem z Państwa wypowiedzi wynika
że oczekujecie Państwo gotowych rozwiązań od miasta. O tym, że jest problem wiemy, natomiast
od stowarzyszeń, instytucji zajmujących się problematyką edukacji regionalnej oczekujemy, że coś
zainicjują, dadzą narzędzia, w które ewentualnie może włączyć się Wydział Edukacji i je wesprzeć.
Pani Przewodnicząca zapytała, jaki jest stan edukacji regionalnej. Szkoły podają dane dotyczące
podejmowanych działań w tym zakresie. Są to jednak inicjatywy oddolne. Pani Przewodnicząca
zapytała, jak zatem stowarzyszenia, instytucje zajmujące się edukacją regionalną wychodzą do
szkół, co juz w szkołach zrobiły, jakie działania podjęły. Zdaniem Pani Przewodniczącej rolą
stowarzyszeń i organizacji jest praca u podstaw, danie bazy zaproponowanie czegoś tak
atrakcyjnego miastu, że miasto będzie chciało się w to zaangażować. Tymczasem dziś słyszymy
tylko oczekiwanie dajcie 3 godziny dodatkowych zajęć z przeznaczeniem na edukację regionalną.
Kierownik Referatu Publicznych Przedszkoli, Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Placówek
Oświatowych Pani Grażyna BUREK stwierdziła, że to nie jest tak, że na konkursie opiera się
regionalizm. W mieście Katowice na poziomie przedszkoli odbywa się przegląd małych form
teatralnych w gwarze śląskiej, który w zeszłym roku szkolnym odbył się już po raz jedenasty.
Konkursy to ważna rzecz natomiast nie tylko na tym powinna opierać się edukacja regionalna.
Edukacja regionalna to rzeczywiście zajęcia przedmiotowe. Niekiedy nauczyciele nie potrafią
jednak się odnaleźć się w tym problemie. Zatem należy zaproponować nauczycielom narzędzia
i pomoc. Co do znajomości regionu to nasze szkoły biorą udział od lat w grach regionalnych,
wycinaczkach po zabytkach regionu są organizowane warsztaty w muzeach. Nauczyciel potrzebuje
czasem kompendium wiedzy takiego wsparcia merytorycznego. Podsumowując Pani Kierownik
podkreśliła, że uczestnictwo dzieci i młodzieży w konkursach nie jest wyznacznikiem edukacji
regionalnej w mieście.
Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Górnośląskiego Pan Grzegorz FRANKI przedstawił
ofertę Związku Górnośląskiego w zakresie edukacji regionalnej. Pan Prezes wyjaśnił, że na terenie
miasta działa 8 kół w różnych dzielnicach. Członkowie Związku od wielu lat współpracują lokalnie
z przedszkolami i szkołami. Związek Górnośląski otwiera się na wszelkie inicjatywy nauczycieli
i uczniów stąd obecność jego przedstawicieli na organizowanych dniach śląskich lub tygodniach
śląskich. Cieszymy się jeśli z tą inicjatywa wychodzi młodzież. Jesienią ubiegłego roku przy
pomocy miasta Katowice został uruchomiony Dom Śląski w ramach, którego została
zorganizowana wystawa poświęcona Henrykowi Sławikowi licznie odwiedzana przez młodzież
z katowickich szkół. Oprócz tego Związek współorganizuje różne konkursy m.in. wiedzy o Górnym
Śląsku, wspomniane Debaty Oksfordzkie. Jeżeli nauczyciele i uczniowie zainteresowani są
pozyskaniem informacji zawsze mogą przyjść i nie spotkają się z odmową. Pan Prezes zaapelował
by miasto pomyślało jak usatysfakcjonować tych nauczycieli, którzy robią w zakresie edukacji
regionalnej troszeczkę więcej niż inni. W różnych szkoła jest bowiem różne zainteresowanie
i zaangażowanie w tą tematykę.
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK stwierdziła, że bardzo pomocnym
elementem w zakresie edukacji regionalnej byłaby książka bardzo merytoryczna, która pozwoliłaby
również wesprzeć maturzystów.
Radny Marek NOWARA zapytał czy były pomysły prowadzenia w mieście Katowice edukacji
regionalnej w takiej formie jak w miastach ościennych. Pan radny zapytał również czy były sygnały
ze szkół zapotrzebowania na takie zajęcia w ramach klasy o profilu regionalnym czy też, jako
dodatkowe zajęcia. Ponadto Pan radny poprosił o wyjaśnienie, jaka jest możliwość wprowadzenia
rozwiązań systemowych w tym zakresie od historii po sport.
Kierownik Referatu Publicznych Przedszkoli, Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Placówek
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- PROJEKT Oświatowych Pani Grażyna BUREK stwierdziła, że edukacja w wielu szkołach ma charakter
systemowy, a nie jednorazowy. Pani Kierownik omówiła jak wyglądają takie działania prowadzone
w przedszkolach i szkołach w tym zakresie. Jeśli chodzi rozwiązania międzyprzedmiotowe to
nauczyciele przygotowują i realizują innowacje pedagogiczne, które są zarejestrowane przez
kuratora oświaty. Pani Kierownik stwierdziła, że nie można spowodować takiej sytuacji, że
edukacja regionalna stanie się czymś, co będzie narzucone. Edukacja regionalna powinna rozwijać
się przede wszystkim tam gdzie nauczyciele mają takie możliwości, czują temat, mają pomysł jak to
robić i jest zapotrzebowanie na edukację regionalną. Zatem rozwiązania systemowe wieloletnie już
są. Jeżeli faktycznie powstałoby coś w rodzaju zestawów podręcznikowych do prowadzenia tych
zajęć na wszystkich poziomach nauczania to jest to nieoceniona pomoc dla nauczycieli, być może
wówczas edukacja regionalna przybrałaby bardziej powszechną formę.
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK zapytała czy gdyby zaproszeni dziś
goście przygotowali takie konspekty i materiały to mogą liczyć, że Urząd Miasta wesprze
finansowo ich wdanie i dystrybuowanie.
Kierownik Referatu Publicznych Przedszkoli, Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Placówek
Oświatowych Pani Grażyna BUREK stwierdziła, że doradca metodyczny Pani Bożena Kotulska
publikowała wraz z nauczycielami kompendium dla nauczycieli nauczania początkowego. Miasto
Katowice realizuje projekt europejski system wsparcia placówek oświatowych. Efektem tego
projektu jest działanie na terenie miasta sieci wymiany doświadczeń nauczycielskich zatem nie
koniecznie trzeba wszystko publikować na papierze, również konspekty na tej platformie wymiany
można zamieszczać.
Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Górnośląskiego, Prezes Bractwa Oświatowego Pani
Łucja STANICZKOWA zwróciła uwagę na plusy i minusy rozwiązań systemowych. Edukacja
regionalna to kształcenie podstaw i wiedza. Każdy program z edukacji regionalnej musi wziąć to
pod uwagę. Nie chodzi o to by uczeń umiał wymienić określoną ilość nazwisk, dat ale chodzi o to
by wykształcić jego postawę wobec regionu. Jeżeli coś jest narzucone i obowiązkowe, jest z tego
klasówka i ocena to trudno tu mówić o kształtowaniu postaw wobec regionu. Jeżeli mamy do
czynienia z pasją i zaangażowaniem tak jak to się robi na zajęciach w systemie pozalekcyjnym to
uzyskujemy zupełnie inne efekty. Należy się zatem zastanowić, które wyjście jest bardziej
skuteczne. To, że nauczyciel potrzebuje narzędzi do pracy to jest prawdą niekwestionowaną. Urząd
Marszałkowski wystąpił z takim projektem by opracować podręcznik do edukacji regionalnej. Jest
to inicjatywa sprzed kilku lat. Do tej pory jednak nie została zrealizowana. Zdaniem Pani Prezes
najlepszą formą edukacji regionalnej są innowacje pedagogiczne.
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK zwróciła się z prośbą by zaproszeni
goście przekazali do Wydziału Edukacji ofertę skierowaną dla wszystkich typów szkół i przedszkoli
by Wydział mógł rozdystrybuować to w tych placówkach oświatowych. Rozmawialiśmy już dziś
o programach i wnioskach unijnych. Może Wydział Edukacji zainicjowałby w nowej perspektywie
finansowej obudowanie jakiegoś wniosku unijnego przez placówkę oświatową wokół tematyki
edukacji regionalnej.
Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Górnośląskiego Pan Grzegorz FRANKI zadeklarował
w imieniu Związku Górnośląskiego, że taką ofertę w jak najkrótszym czasie przęśle do Urzędu.
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK zaproponowała by Komisja, jako
podsumowanie skierowała do Prezydenta Miasta Katowice wniosek o przekazanie do szkół
podstawowych i gimnazjalnych informacji dotyczącej wojewódzkiego konkursu - Edukacja
regionalna w szkole.
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- PROJEKT Radni, jednogłośnie - 8 głosów „za” - przychylili się do propozycji Pani Przewodniczącej kierując
do Prezydenta Miasta wniosek o następującej treści:
Komisja Edukacji po zapoznaniu się z Informacją Prezydenta Miasta Katowice na temat
edukacji regionalnej w katowickich szkołach oraz po przeprowadzeniu dyskusji w powyższym
zakresie zwraca się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Katowice o przekazanie do szkół
podstawowych i gimnazjalnych informacji dotyczącej wojewódzkiego konkursu - Edukacja
regionalna w szkole.
Kolejnym wnioskiem, który Pani Przewodnicząca zaproponowała był wniosek o przeanalizowanie
możliwości przyznania dodatkowych godzin na różnych szczeblach edukacji w zakresie
realizowania tematyki związanej z edukacją regionalną.
Radni, jednogłośnie - 8 głosów „za” - przychylili się do propozycji Pani Przewodniczącej kierując
do Prezydenta Miasta wniosek o następującej treści:
Komisja Edukacji zwraca się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Katowice
o przeanalizowanie możliwości przyznania dodatkowych godzin na różnych szczeblach
edukacji w zakresie realizowania tematyki związanej z edukacją regionalną.
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK zaprosiła w pierwszym tygodniu
marca na konferencję, którą organizuje wraz z posłem na Sejm RP dotyczącą Śląska
w międzywojniu. Konferencja odbędzie się w sali Sejmu Śląskiego. Konferencja jest kierowana do
uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Podobne konferencje odbędą się również w Tychach
i Chorzowie.
Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa Radnych Przewodnicząca Komisji Pani
Magdalena WIECZOREK zamknęła dyskusję w tym punkcie porządku obrad stwierdzając, że
Komisja przyjęła do wiadomości przedłożoną informację.
Ad. 5. Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca funkcjonowania Młodzieżowej
Rady Miasta Katowice.
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK zwróciła się z prośbą o przedstawienie
informacji dotyczącej funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta Katowice.
Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Katowice Pan Jakub MUSIAŁ przedstawił
zebranym prezentację multimedialną dotyczącą działalności Młodzieżowej Rady Miasta Katowice.
Pan Przewodniczący zwrócił uwagę na najważniejsze wydarzenia z ostatnich miesięcy, których
współorganizatorem lub organizatorem była Młodzieżowa Rada Miasta, a mianowicie: festiwal
„Cztery Pory Roku”, w ramach którego przeprowadzono sprzątanie panewnickich lasów;
plenerowy pokaz filmu „Jesteś Bogiem” oraz zbiórkę prezentów dla potrzebujących dzieci z okazji
dnia Św. Mikołaja.
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK dodała, że Rada Miasta Katowice
uchwałą nr XVI/289/11 z dnia 30 listopada 2011 r. powołała Młodzieżową Radę Miasta Katowice
nadając jej Statut określający ustrój, cele, zadania i sposób wyboru tego gremium. Kadencja
Młodzieżowej Rady trwa dwa lata od dnia wyborów. Pani Przewodnicząca przedstawiła zebranym
Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej Młodzieżowej Rady Pana Krzysztofa
PIECZYŃSKIEGO. Pan Przewodniczący będzie koordynował przyszłoroczne wybory do tego
gremium.
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- PROJEKT Radny Krzysztof PIECZYŃSKI zwrócił się z prośbą o przedstawienie planów Młodzieżowej
Rady Miasta na rok bieżący.
Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Katowice Pan Jakub MUSIAŁ wyjaśnił, że Rada
na rok bieżący również ma kilka pomysłów, które jednak są na etapie doprecyzowywane na sesjach.
Jednym z nich jest kwestia zorganizowania akcji, która katowicką młodzież zmobilizowałaby do
bardziej aktywnego życia politycznego przed wyborami prezydenckimi. Propozycje członków Rady
oscylują wokół zorganizowania jakiejś atrakcyjnej formy debaty lub innego tego typu
przedsięwzięcia. Innym wydarzeniem jest charytatywny koncert młodych talentów. Za środki
zebrane podczas koncertu chcielibyśmy zorganizować dla dzieci z biednych i patologicznych
środowisk wyjazd poszerzający horyzonty. Kolejną propozycją jest kontynuowanie pomysłu
krzewienia kultury śląskiej.
Radny Adam SKOWRON zapytał, do kiedy będzie funkcjonowała Młodzieżowa Rada Miasta
obecnej kadencji? Jak liczna jest Rada i czy dysponuje ona jakimś budżetem czy za każdym razem
musi starać się o środki?
Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Katowice Pan Jakub MUSIAŁ wyjaśnił, że
zgodnie ze statutem Radnym może być osoba, która jest uczniem szkoły ponadgimnazjalnej.
Wygaśnięcie mandatu członka Młodzieżowej Rady następuje wskutek ukończenia szkoły lub
ukończenia 20 roku życia. Kadencja trwa, tak jak już Pani Przewodnicząca wspominała, 2 lata.
Większość z członków rady wybrana została będąc w 2 klasie szkoły średniej. W wyniku wyborów,
które miały miejsce 10 marca 2014 roku wyłoniono 36 członków Młodzieżowej Rady Miasta
Katowice. Jeśli chodzi o środki to Rada nie dysponuje stałym budżetem. Za każdym razem, jeśli
inicjujemy jakąś akcję to wnioskujemy o środki do Urzędu Miasta.
Radny Młodzieżowej Rady Miasta Katowice Pan Iwo ZAJĄC stwierdził, że rada nie ma
osobowości prawnej, a jej celem jest podejmowanie działań o charakterze konsultacyjnym.
Radny Adam SKOWRON zapytał, kto był formalnie organizatorem tych imprez, które wymagały
finansowego wsparcia?
Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Katowice Pan Jakub MUSIAŁ wyjaśnił, że
w przypadku festiwalu „Cztery Pory Roku” oraz plenerowego pokazu filmu „Jesteś Bogiem” Rada
współpracował z Instytucją Kultury Katowice Miasto Ogrodów. To oni zajmowali się tym od strony
formalno-prawnej i finansowali to przedsięwzięcie. Ostatnia z omawianych wcześniej akcji była
w całości organizowana przez Młodzieżową Radę Miasta bez wsparcia innych instytucji.
Radny Marek NOWARA zwrócił się z prośbą o przesłanie na maile Radny Rady Miasta Katowice
informacji o inicjatywach podejmowanych przez Młodzieżową Radę Miasta.
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK stwierdziła, że kiedy przygotowywany
był statut Młodzieżowej Rady Miasta Katowice to był to dokument, z którym nie mieliśmy jeszcze
do czynienia w naszej gminie. W związku z powyższym Pani Przewodnicząca zapytała czy
przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta mają po czterech latach funkcjonowania tego
dokumentu jakieś uwagi do jego zapisów.
Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Katowice Pan Jakub MUSIAŁ przedstawił kilka
technicznych uwag, co do zapisu Statutu, a następnie zwrócił uwagę na problem, z którym boryka
się Młodzieżowa Rada Miasta już drugiej kadencji, a mianowicie kwestią obecności radnych na
sesjach Młodzieżowej Rady. Na 36 wybranych radnych na posiedzeniach pojawia się od 15 do
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- PROJEKT maksymalnie 19. Na podstawie list obecności można zidentyfikować 10 nazwisk osób, które stale
nie przychodzą na te posiedzenia. Nie mamy możliwości, jako Rada zadecydować o usunięciu
takich osób z szeregu radnych. Nie zbiera się przez to quorum nie możemy podejmować uchwał,
przegłosowywać planowanych inicjatyw. Zdaniem Pana Przewodniczącego takie osoby zajmują
miejsce, na które mogłaby wejść osoba, która chce działać chce aktywnie uczestniczyć w pracach
Rady. Oprócz tych 10 osób, które stale nie chodzą 10 kolejnych może być nieobecnych z przyczyn
niezależnych od nich wówczas procedowanie Rady jest znacznie utrudnione. Dlatego też pojawiła
się propozycja by po dwóch nieobecnościach na kolejnych posiedzeniach Młodzieżowej Rady
Miasta wysłać do szkoły informację, że przy kolejnej nieobecności taka osoba traci mandat radnego
automatycznie lub też przeprowadzane jest głosowanie nad odwołaniem takiej osoby z funkcji
radnego.
Radny Młodzieżowej Rady Miasta Katowice Pan Iwo ZAJĄC odnosząc się do propozycji Pana
Przewodniczącego, że po trzech kolejnych nieobecnościach na sesjach Młodzieżowej Rady Miasta
mandat zostaje wygaszony automatycznie lub na sesji odbywa się głosowanie nad odwołaniem
takiej osoby z funkcji radnego, podkreślił, że na sesji większość optowała za automatyczną utratą
mandatu. Głosowanie bowiem nad wygaszeniem mandatu w sytuacji z jaką mamy do czynienia
obecnie może skończyć się niczym np. przy braku quorum, a to wydłuży całą procedurę.
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK zaproponowała by odbyło się
spotkanie Przedstawicieli Wydziału Edukacji, radnych Rady Miasta Katowice, radnych
Młodzieżowej Rady Miasta Katowice by w takiej grupie reprezentującej różne stanowiska coś
wynegocjować, przeanalizować jak to zostało rozwiązane w innych Młodzieżowych Radach Miast
funkcjonujących w całej Polsce.
Radny Dariusz ŁYCZKO stwierdził, że Komisja Edukacji nie jest kompetentnym organem do
zajmowania się Statutem Młodzieżowej Rady Miasta. Natomiast uwagi Pana Przewodniczącego
należy zgłosić do Wydziału Prawnego, bo intencje są jasne natomiast należy sprawdzić czy są
prawne możliwości realizacji tego pomysłu.
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK zaproponowała by Komisja zwróciła
się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Katowice o powołanie zespołu mającego na celu
przeanalizowanie zapisów Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Katowice i wprowadzenie do niego
ewentualnych zmian.
Radni, jednogłośnie - 10 głosów „za” - przychylili się do propozycji Pani Przewodniczącej kierując
do Prezydenta Miasta wniosek o następującej treści:
Komisja Edukacji po zapoznaniu się z Informacją Prezydenta Miasta Katowice dotyczącą
funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta Katowice zwraca się z wnioskiem do Prezydenta
Miasta Katowice o powołanie zespołu mającego na celu przeanalizowanie zapisów Statutu
Młodzieżowej Rady Miasta Katowice i wprowadzenie do niego ewentualnych zmian.
Radny Dariusz ŁYCZKO zapytał jak wygląda współpraca Młodzieżowej Rady Miasta
z wydziałami Urzędu Miasta. Pan radny stwierdził, że po dzisiejszej dyskusji widać, że te relacje
nie są właściwe.
Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Katowice Pan Jakub MUSIAŁ stwierdził, że
Młodzieżowa Rada Miasta współpracuje głównie z Panią Beatą Musiał z Biura Rady Miasta, która
sprawuje nad Radą formalną opiekę. Osobą oddelegowana do współpracy z Radą z ramienia
Prezydenta Miasta Katowice był Pan Maciej Biskupski. W najbliższych dniach planujemy złożyć
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- PROJEKT pismo do Prezydenta o wyznaczenie osoby do współpracy z Młodzieżową Radą w miejsce Pana
Macieja Biskupskiego.
Radny Dariusz ŁYCZKO stwierdził, że Rada ma, zatem zapewnioną opiekę formalną, techniczną
nie ma natomiast wsparcia logistycznego wskazującego jak się podsuszać po Urzędzie, z kim
rozmawiać. Pan radny stwierdził, że być może z szeregów Rady Miasta Katowice wyznaczyć
osobę, która by była łącznikiem z Młodzieżową Radą Miasta.
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK stwierdziła, że zasadnym jest
poczekanie na odpowiedź na pismo Młodzieżowej Rady Miasta, o którym wspominał Pan
Przewodniczący. Być może zasadnym by było oddelegowanie pracownika Urzędu z ramienia Pana
Prezydenta oraz radnego z ramienia Rady Miasta Katowice.
Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa Radnych Przewodnicząca Komisji Pani
Magdalena WIECZOREK zamknęła dyskusję w tym punkcie porządku obrad stwierdzając, że
Komisja przyjęła do wiadomości przedłożoną informację
Ad. 6. Opiniowanie projektów uchwał.
Ad. 6.1.
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK zwróciła się z prośbą o przedstawienie
wyjaśnień do projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego
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.
Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK wyjaśnił, że obowiązek ogłoszenia
tekstu jednolitego uchwały Nr XXXVII/777/09 z dnia 23 lutego 2009 r. 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 uwzględniającej zmiany wprowadzone
uchwałą Nr L/1178/14 Rady Miasta Katowice z dnia 28 maja 2014 r. zmieniającą uchwałę
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 wynika
z art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
aktów prawnych. Nie zmienia się zatem treść uchwały, a jedynie zapis na tekst jednolity.
Wobec barku pytań i uwag ze strony Państwa radnych Przewodnicząca Komisji poddała
przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie.
Komisja Edukacji po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie
ogłoszenia tekstu jednolitego 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, jednogłośnie - 8 głosów „za” - pozytywnie
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- PROJEKT zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Ad. 6.2.
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK przedstawiła zebranym projekt
uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie
kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez
Miasto Katowice za ich osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz
realizacji innych zadań statutowych szkoły. Pani Przewodnicząca podkreśliła, że uzasadnienie tego
projektu jest tożsame z wcześniejszym. Konieczność dokonania tej zmiany wynika z zapisów art.
16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów
prawnych.
Wobec barku pytań i uwag ze strony Państwa radnych Przewodnicząca Komisji poddała
przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie.
Komisja Edukacji po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie
ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla
nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Katowice za ich osiągnięcia w pracy
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły,
jednogłośnie - 9 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Ad. 6.3.
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK przedstawiła zebranym projekt
uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie nadania imienia Karolinki i Karlika Miejskiemu
Przedszkolu Nr 24 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 1 w Katowicach.
Wobec barku pytań i uwag ze strony Państwa radnych Przewodnicząca Komisji poddała
przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie.
Komisja Edukacji po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie
nadania imienia Karolinki i Karlika Miejskiemu Przedszkolu Nr 24 w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym nr 1 w Katowicach, jednogłośnie - 9 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała
przedmiotowy projekt uchwały.
Ad. 6.4.
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK zwróciła się z prośbą o przedstawienie
wyjaśnień do projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania
z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Katowice za 2014 r.
Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK wyjaśnił, że zgodnie z przepisem art.
30a ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w terminie do dnia 10 lutego roku
kalendarzowego następującego po roku, który podlegał analizie, organ prowadzący szkołę będący
jednostką samorządu terytorialnego sporządza sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach
prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem wysokości kwoty
różnicy, o której mowa w ust. 2 ww. art., o ile wystąpiła. Natomiast zgodnie z przepisem art. 30a
ust. 5 organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego przedkłada
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- PROJEKT sprawozdanie, o którym mowa w ust. 4, w terminie 7 dni od jego sporządzenia, regionalnej izbie
obrachunkowej, a także organowi stanowiącemu tej jednostki samorządu terytorialnego,
dyrektorom szkół prowadzonych przez tę jednostkę oraz związkom zawodowym zrzeszającym
nauczycieli.
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK dodała, że do wiadomości Komisji
wpłynęło pismo dotyczące realizacji postanowień art. 30a Karty Nauczyciela wraz z Zarządzeniem
Prezydenta Miasta Katowice nr 60/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia
sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice, oraz
podziału środków na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego do wynagrodzeń nauczycieli
za 2014 rok, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto
Katowice.
Wobec barku pytań i uwag ze strony Państwa radnych Przewodnicząca Komisji poddała
przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie.
Komisja Edukacji po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie
przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto
Katowice za 2014 r., jednogłośnie - 8 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy
projekt uchwały.
Ad. 7. Korespondencja i komunikaty.
Ad. 7.1.
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK przedstawiła zebranym odpowiedź na
wniosek Komisji dotyczący budowy hali sportowej dla IV Liceum ogólnokształcącego im. gen.
Stanisława Maczka w Katowicach
Komisja zapoznała się z treścią dokumentu i przyjęła go do wiadomości.
Ad. 8. Wolne wnioski.
Wobec braku zgłoszeń w tym punkcie porządku posiedzenia Pani Przewodnicząca stwierdził, iż
porządek obrad Komisji w dniu dzisiejszym został wyczerpany.
Ad. 9. Zakończenie posiedzenia.
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK podziękowała Radnym za aktywność
podczas obrad Komisji. Stronie prezydenckiej oraz przedstawicielom wydziałów merytorycznych
za udzielenie wyczerpujących wyjaśnień w zakresie analizowanych zagadnień.
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała
Katarzyna JAGLIŃSKA - KOŹLIK

Przewodnicząca Komisji Edukacji

Magdalena WIECZOREK
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