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BR.0012.6.12.2019 

Protokół posiedzenia  
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 3 września 2019 r., godz. 16.00 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa otworzyła posiedzenie Komisji, powitała 
gościa oraz radnych i zaproponowała przyjęcie następującego porządku obrad: 

1) Wyniki naboru do szkół ponadpodstawowych. 

2) Druki sesyjne. 

3) Sprawy bieżące. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu udział wziął Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz. 

Ad 1) Wyniki naboru do szkół ponadpodstawowych. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz przedstawił informację dotyczącą 
naboru do szkół ponadpodstawowych. Nabór zakończył się 30 sierpnia 2019 r., był to 
ostatni dzień rekrutacji uzupełniającej. Właściwa rekrutacja rozpoczęła się pod koniec 
czerwca, kiedy to zakończono procedurę zbierania zgłoszeń do szkół drogą elektroniczną. 
System elektroniczny wspomaga tylko proces rekrutacji, przebiegającej w oparciu 
o wymagania ustawowe, które zakładają m.in. powołanie komisji rekrutacyjnych 
w jednostkach oświatowych. W gliwickich szkołach ponadpodstawowych zabezpieczono 
miejsca dla dzieci z Gliwic oraz spoza Gliwic i uwzględniono ofertę szkół niepublicznych. 
Trzy gliwickie szkoły niepubliczne skorzystały z elektronicznego systemu, choć nie ma 
takiego obowiązku w stosunku do tego rodzaju jednostek. Rekrutacja przeprowadzona 
została w dwóch grupach: dla absolwentów klas ósmych (liczba wolnych miejsc w szkołach 
ponadpodstawowych wyniosła 1825, przy liczbie gliwickich absolwentów wynoszącej ok. 
1600) oraz dla absolwentów wygaszanych gimnazjów (liczba wolnych miejsc w szkołach 
ponadpodstawowych wyniosła 1741, przy liczbie absolwentów wynoszącej ok. 1500). 
W lutym każdego roku dyrektorzy szkół publicznych przedstawiają informację, 
ile oddziałów zostanie otwartych w nowym roku szkolnym oraz jakimi warunkami 
lokalowymi dysponują. W Gliwicach sieć szkół została przygotowana w taki sposób, że nie 
istnieje problem braku możliwości dostania się do szkoły ponadpodstawowej. Naczelnik 
Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz podkreślił, że nie jest to wynik ostatniej reformy 
systemu oświaty, ani działań podjętych przez miasto w  ciągu ostatniego roku, ale wynik 
decyzji podejmowanych na przestrzeni ostatnich kilku lat.  

W szkołach ponadpodstawowych utworzono 59 oddziałów i w ostateczności w wyniku 
rekrutacji przyjęto 1658 absolwentów klas ósmych, pozostało ok. 150 wolnych miejsc 
w pięciu oddziałach. Otwarto 28 oddziałów w liceach ogólnokształcących, 6 oddziałów 
w szkołach branżowych oraz 25 oddziałów w technikach. Oznacza to utworzenie 
31  oddziałów w zakresie kształcenia zawodowego oraz 28 oddziałów w zakresie 
kształcenia ogólnego. Za zgodą Prezydenta Miasta, przy każdorazowym uzgodnieniu 
z dyrektorem szkoły, uruchomiono dodatkowe oddziały w Górnośląskim Centrum 
Edukacyjnym, w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych, w Zespole Szkół 
Samochodowych oraz w V Liceum Ogólnokształcącym. W Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego dokonano przetasowania w zakresie kierunków kształcenia.  

W obszarze szkół ponadgimnazjalnych utworzono 59 oddziałów i w ostateczności w wyniku 
rekrutacji przyjęto 1667 uczniów. Otwarto 29 oddziałów w liceach ogólnokształcących, 6 
oddziałów w szkołach branżowych, 25 oddziałów w technikach. Dodatkowe oddziały 
powstały w III Liceum Ogólnokształcącym, w Zespole Szkół Samochodowym i w V Liceum 
Ogólnokształcącym, a w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym dokonano przetasowania w 
zakresie kierunków kształcenia, bez zmiany liczby oddziałów i liczby uczniów. 



 2 

Przedstawione dane dotyczą stanu na koniec sierpnia. Od 1 września 2019 r. dzieci, które 
nie uczestniczyły w rekrutacji lub nie dostały się do wybranych szkół, decyzją dyrektora 
jednostki oświatowej mogą zostać przyjęte do wybranej szkoły na wolne miejsca. Wyniki 
rekrutacji pokazują tendencję wskazującą na spadające zainteresowanie szkołami 
branżowymi oraz coraz większe aspiracje uczniów, którzy uzyskali niską liczbę punktów, 
do kształcenia się w liceach ogólnokształcących. Jednocześnie z roku na rok brakuje 
nauczycieli teoretycznej i praktycznej nauki zawodu, a dodatkowo obniżono pensum dla 
nauczycieli praktycznej nauki zawodu. To spowoduje zmniejszenie liczby nauczycieli, 
którzy mogą uczyć w szkołach zawodowych. W związku z powyższym mogą pojawić się 
problemy z organizacją np. kwalifikacyjnych kursów zawodowych. 

Radna Agnieszka Filipkowska zapytała, czy brakuje także innych nauczycieli. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że są pojedyncze 
przypadki, ale nie są to braki etatowe, lecz godzinowe w zakresie nauczania matematyki, 
fizyki, języka niemieckiego. Jednocześnie zaczyna brakować nauczycieli wychowania 
przedszkolnego.  

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, kiedy będzie znana informacja 
o brakach kadrowych. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że do ok. 15 września 
2019 r. powinny pojawić się te dane, a po 25 września 2019 r. będzie można podjąć 
działania dotyczące wakatów. Dopuszczalna jest metoda stałych zastępstw i ona może 
rozwiązać problem wakatów.  

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, czy wtedy będzie też znana liczba 
nadgodzin. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że tak. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa poprosiła o przekazanie informacji o stanie 
zatrudnienia w gliwickich placówkach oświatowych oraz o liczbie nadgodzin.  

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz dodał, że spora liczba nauczycieli 
ze szkół publicznych będzie uczyć w szkołach niepublicznych (będzie miała nadgodziny), 
lecz tego miasto nie jest w stanie wykazać.  

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała o skutki organizacyjne reformy 
systemu oświaty.  

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że są to przede 
wszystkim skutki finansowe, które związane są również z podwyżkami oraz zmianami 
w Karcie Nauczyciela. Powodują one wzrost wydatków na 2020 r. o 16 mln zł. Przez kolejne 
trzy lata będą odczuwane skutki likwidacji gimnazjów, które związane były 
np. z koniecznością utworzenia 28 dodatkowych oddziałów. Oznacza to wzrost wydatków, 
tylko na same wynagrodzenia, o 7 mln zł każdego roku. Środki przekazane przez rząd na 
wdrożenie reformy systemu oświaty i zmiany organizacyjne są trzy razy mniejsze, niż 
wymagane. Skutki tych zmian będą odczuwane przez trzy kolejne lata.  

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, czy zabiegi o zwiększenie tej kwoty 
przynoszą jakieś skutki.  

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że w niewielkim stopniu.  

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka zapytała, czy to oznacza, że kwota dotacji 
przekazana na zmiany organizacyjne wyniosła 0,5 mln zł, a poniesione koszty 
to 1,5 mln zł.  

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że tak, ale dotyczy 
to tylko zmian organizacyjnych, podwyżki wynagrodzeń to inna kwestia.  

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała o wrześniowe podwyżki oraz o kwoty 
na ich pokrycie. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że w wyniku działań 
Związku Miast Polskich, w miastach na prawach powiatu wskaźnik subwencji oświatowej 
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przeliczany będzie w inny sposób. Postulat został uwzględniony i trwa oczekiwanie na 
informację o wzroście przelicznika.  

Radny Gabriel Bodzioch zapytał, czy można ocenić, w jakich godzinach będą się kończyć 
lekcje w gliwickich jednostkach oświatowych.  

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że w większości szkół 
podstawowych udało się uniknąć dwuzmianowości. Lekcje kończą się o godz. 13-14. 
Są pojedyncze przypadki szkół, w których zajęcia kończą się o godz. 16.00-16.45, lecz na 
ten fakt wpływają przede wszystkim decyzje rodziców dzieci, np. tych, dla których 
wprawdzie utworzono nowe szkoły podstawowe, ale rodzice zdecydowali, aby ich dzieci 
nadal uczęszczały do dotychczasowej szkoły (np.: w Dzielnicy Obrońców Pokoju). 

Radny Gabriel Bodzioch zapytał o sytuację w szkołach ponadpodstawowych. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że w szkołach 
ponadpodstawowych nie ma problemu późnych godzin kończenia nauki, zajęcia kończą się 
o godz. 15.00-15.30. Trochę inaczej jest w szkołach zawodowych, ale wynika to ze 
specyfiki tych jednostek oświatowych. W przyszłym roku zmieni się sytuacja, nie będzie 
podwójnego rocznika i będzie mniej uczniów, co przełoży się na zapotrzebowanie kadrowe. 
Kolejna taka sytuacja zdarzy się za kolejne trzy lata, kiedy zlikwidowane zostaną trzyletnie 
licea.  

Radny Łukasz Chmielewski zapytał, jakie jest zainteresowanie nauką w Zespole Szkół 
Samochodowych i przypomniał, że dawniej jednostka ta była bardzo oblegana.  

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że dopóki jednostka 
ta zlokalizowana była w centrum miasta, to cieszyła się sporym zainteresowaniem. 
Dodatkowo na jego spadek wpłynęła poprzednia reforma systemu oświaty i likwidacja 
niektórych kierunków kształcenia. Aktualnie następuje odrodzenie marki tej szkoły. 
Sytuacja jest stabilna, podobnie jak w szkołach kształcących w zakresie budownictwa. 
W obecnych czasach młodzież ma inne oczekiwania, niż realia rynku pracy. Uczniowie 
wybierają te kierunki, które są atrakcyjne, np. w Zespole Szkół Samochodowych jest to 
mechanika samochodowa, a nie lotnicza, a w szkołach budowlanych jest to architektura 
krajobrazu, a nie budownictwo – niekoniecznie więc te, których oczekuje rynek pracy.  

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, jaka jest hierarchia zainteresowania 
szkołami zawodowymi. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że największym 
zainteresowaniem cieszą się następujące kierunki: informatyka w Zespole Szkół 
Techniczno-Informatycznych, mechatronika w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym oraz 
informatyka w Zespole Szkół Łączności. 

Brak kolejnych pytań ze strony członków Komisji.  

Ad 2) Druki sesyjne. 

Komisja opiniowała następujące druki sesyjne: 

a) projekt uchwały (druk nr 151) w sprawie uchwalenia regulaminu ustalania wysokości 
dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy 
oraz szczegółowych zasad ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokości i warunków 
wypłacania nagród dla nauczycieli 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz przekazał, że treść projektu uchwały 
została skonsultowana ze związkami zawodowymi i uzyskała ich pozytywną opinię. Projekt 
uchwały przewiduje wzrost kwot dodatków motywacyjnych, wprowadzono zmiany 
wynikające z ustaw oraz ujednolicono nazwy.  

Brak pytań ze strony członków Komisji. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, kto z członków Komisji jest 
za pozytywną opinią w sprawie projektu uchwały wg druku nr 151.  
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Wynik głosowania: 7 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

b) projekt uchwały (druk nr 152) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na 
kwalifikacyjnych kursach zawodowych 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, kto z członków Komisji jest 
za pozytywną opinią w sprawie projektu uchwały wg druku nr 152.  

Wynik głosowania: 7 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

Ad 3) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami: 

a) informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Gliwice za I półrocze 2019 r. oraz 
informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice za 
I półrocze 2019 r. (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości; 

b) informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury 
za I półrocze 2019 r. (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości; 

c) raport z pomiaru ekwiwalentu reklamowego za sezon Lotto Ekstraklasy 2018/2019 
(w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości; 

d) pismo Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przekazujące pismo w sprawie skargi na 
Dyrektora Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego (w aktach sprawy 
BR.0012.16.2.2019) 

Komisja podjęła decyzję, że zwróci się do radcy prawnego, z prośbą o stanowisko, 
czy pismo stanowi ponowienie skargi.  

e) pismo w sprawie grobu Wincentego Styczyńskiego (w aktach sprawy 
BR.0012.16.18.2019) 

Komisja podjęła decyzję, że zwróci się do Zastępcy Prezydenta Miasta z prośbą 
o stanowisko w sprawie. 

f) korespondencja w sprawie zachowania pamiątek po Kanale Kłodnickim (w aktach 
sprawy BR.0012.16.17.2019) 

Komisja podjęła decyzję, że zwróci się do Zastępcy Prezydenta Miasta z prośbą 
o stanowisko w sprawie. 

(***) 

Komisja przyjęła protokoły z posiedzeń w dniach: 11 czerwca 2019 r. oraz 9 lipca 2019 r. 
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(***) 

Kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się 24 września 2019 r., godz. 16.00. Tematyka 
posiedzenia: działalność Piast Gliwice S.A.; sprawy bieżące. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

 

Protokołowała 

(-) Katarzyna Golonka 

Przewodnicząca Komisji 

Edukacji, Kultury i Sportu 

(-) Krystyna Sowa 
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