BR.0012.6.11.2019

Protokół posiedzenia
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023
w dniu 9 lipca 2019 r., godz. 16.00
Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa otworzyła posiedzenie Komisji, powitała gości
oraz radnych i zaproponowała przyjęcie następującego porządku obrad:
1) Spotkanie z przedstawicielami Piast Gliwice Futsal i GTK Gliwice.
2) Druki sesyjne.
3) Plan pracy Komisji na II półrocze 2019 r.
4) Sprawy bieżące.
Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad.
W posiedzeniu udział wzięli: Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Krystyna Błasiak oraz
pracownik Wydziału Kultury i Promocji Miasta Grzegorz Krysiński.
Ad 1) Spotkanie z przedstawicielami Piast Gliwice Futsal i GTK Gliwice.
Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa poinformowała, że ze względu na nieobecność
przedstawicieli Piast Gliwice Futsal oraz GTK Gliwice, ten punkt porządku obrad nie zostanie
zrealizowany.
Ad 2) Druki sesyjne.
Komisja opiniowała następujące druki sesyjne:
a) projekt uchwały (druk nr 130) w sprawie zmiany tytułu i treści uchwały Rady Miejskiej
w Gliwicach nr XXXIV/684/2013 z dnia 9 maja 2013 r.
Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Krystyna Błasiak przekazała, że projekt
uchwały przewiduje zmianę tytułu i treści uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego
programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży będących mieszkańcami
Miasta Gliwice”. Zmiany wynikają z nowelizacji ustawy o systemie oświaty, która zakłada,
że program ma objąć uczniów pobierających naukę w danej gminie, a nie tylko tych, którzy
ją zamieszkują.
Brak pytań ze strony członków Komisji.
Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, kto z członków Komisji jest za
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 130.
Wynik głosowania: 8 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
b) projekt uchwały (druk nr 128) w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania
stypendiów Prezydenta Miasta w ramach „Miejskiego programu wspierania edukacji
uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę w Gliwicach”
Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Krystyna Błasiak przekazała, że projekt
uchwały jest wynikiem zmiany nazwy samego programu oraz przewiduje dostosowanie
jego treści do aktualnego ustroju szkolnego (likwidacja gimnazjów), a także uwzględnia
zmiany nazw konkursów i olimpiad. Wszystkie te zmiany są wynikiem nowelizacji ustawy
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o systemie oświaty oraz wynikają z ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe.
Brak pytań ze strony członków Komisji.
Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, kto z członków Komisji jest za
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 128.
Wynik głosowania: 8 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
c) projekt uchwały (druk nr 137) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i młodsze
Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Krystyna Błasiak przekazała, że projekt
uchwały wynika ze zmian w Karcie Nauczyciela i dotyczy określenia pensum dla nauczycieli,
którzy pracują w grupami przedszkolnymi dzieci w rożnym wieku. Do tej pory kwestia ta
nie musiała być uregulowana w uchwale, teraz pojawił się taki obowiązek. Obowiązkowy
wymiar godzin zajęć nie zmieni się. Projekt uchwały ustala 22 godz. pracy w ramach
pensum. Grupy przedszkolne dzieci w rożnym wieku zazwyczaj tworzone są w mniejszych
przedszkolach.
Brak pytań ze strony członków Komisji.
Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, kto z członków Komisji jest za
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 137.
Wynik głosowania: 8 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
d) projekt uchwały (druk nr 129) w sprawie dostosowania nazwy szkół policealnych
prowadzonych przez miasto Gliwice
Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Krystyna Błasiak przekazała, że projekt
uchwały wynika ze zmian w ustawach Prawo oświatowe, ustawie o systemie oświaty dotyczy dostosowania nazw szkół. Aktualnie w nazwach szkół nie można używać określenia
„dla dorosłych”.
Brak pytań ze strony członków Komisji.
Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, kto z członków Komisji jest za
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 129.
Wynik głosowania: 8 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
e) projekt uchwały (druk nr 142) w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół
ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez Miasto Gliwice od dnia
1 września 2019 roku
Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Krystyna Błasiak przekazała, że projekt
uchwały jest wynikiem przeprowadzonej reformy systemu oświaty. Aktualnie obowiązująca
uchwała o sieci szkół ustawowo straci moc i niezbędne jest zatwierdzenie nowej sieci.
Projekt uchwały obejmuje wszystkie gliwickie szkoły, także te, które nie są prowadzone
przez miasto Gliwice. Projekt nowej sieci szkół uzyskał pozytywną opinię Kuratora Oświaty.
Brak pytań ze strony członków Komisji.
Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, kto z członków Komisji jest za
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 142.
Wynik głosowania: 8 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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f) projekty uchwały (druk nr 127) w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice od dnia
1 września 2019 roku
Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Krystyna Błasiak przekazała, że aktualnie
obowiązująca uchwała ustawowo straci moc, stąd konieczność zatwierdzenia nowej sieci
gliwickich przedszkoli. Obowiązek przedszkolny dotyczy wszystkich dzieci w wieku od 3 do
6 lat. Proponowany projekt uchwały przewiduje zapewnie miejsc w gliwickich
przedszkolach dla wszystkich tych dzieci. Propozycja uzyskała pozytywną opinię Kuratora
Oświaty.
Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, czy miasto Gliwice zapewni tyle
miejsc, ile jest potrzebujących dzieci.
Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Krystyna Błasiak odpowiedziała, że tak,
w przeciwnym przypadku nie byłoby pozytywnej opinii Kuratora Oświaty.
Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, kto z członków Komisji jest za
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 127.
Wynik głosowania: 8 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Ad 3) Plan pracy Komisji na II półrocze 2019 r.
Komisja ustaliła, że w kolejnym półroczu zajmie się następującymi tematami:
•

wyniki naboru do szkół ponadpodstawowych;

•

działalność edukacyjna Radiostacji Gliwice;

•

modernizacja Ruin Teatru Victoria; działalność Teatru Miejskiego w Gliwicach;

•

ocena działalności zespołów szkolno-przedszkolnych i zespołów przedszkoli miejskich;

•

opieka przedszkolna
niepublicznych;

•

działalność gliwickich klubów szermierczych;

•

działalność Piasta Gliwice pod kątem zwiększenia frekwencji na meczach; plany
strategiczne w zakresie budowy ośrodka szkoleniowo-treningowego; strategia
marketingowa; współpraca z gliwickimi jednostkami oświatowymi;

•

strategia mecenatu kultury i sztuki;

•

strategia komunikacji i promocji miasta Gliwice;

•

lokalne centra kulturalne na ternie miasta Gliwice.

na

terenie

miasta

Gliwice

z

uwzględnieniem

placówek

Ad 4) Sprawy bieżące.
Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami:
a) pismo w sprawie uchwały w sprawie wystosowania Apelu do Prezesa Rady Ministrów
i do Ministra Edukacji Narodowej o zwiększenie subwencji oświatowej oraz urealnienie
sposobu jej naliczania (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości;
b) odpowiedź w sprawie tablicy pamiątkowej w Parku Chopina – kopia do wiadomości
Komisji (w aktach sprawy BR.0012.16.12.2019) – Komisja przyjęła do wiadomości;
c) zestawienie skarg, wniosków i petycji za II kwartał 2019 r. (w zał.) – Komisja przyjęła
do wiadomości.
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(***)
Komisja przyjęła protokoły z posiedzeń w dniach: 7 maja 2019 r. oraz 28 maja 2019 r.
(***)
Kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się 3 września 2019 r., godz. 16.00. Tematyka
posiedzenia: wyniki naboru do szkół ponadpodstawowych.; druki sesyjne; sprawy bieżące.
Na tym zakończono posiedzenie Komisji.
Protokołowała
(-) Katarzyna Golonka
Przewodnicząca Komisji
Edukacji, Kultury i Sportu
(-) Krystyna Sowa
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