BR.0012.6.17.2019

Protokół posiedzenia
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023
w dniu 26 listopada 2019 r., godz. 16.00

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa otworzyła posiedzenie Komisji, powitała
gościa oraz radnych i zaproponowała przyjęcie następującego porządku obrad:
1) Druki sesyjne.
2) Sprawy bieżące.
Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad.
W posiedzeniu udział wzięła Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Krystyna Błasiak.
Ad 1) Druki sesyjne.
Komisja opiniowała następujące druki sesyjne:
a) projekt uchwały (druk nr 182) w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola
Miejskiego nr 43 w Gliwicach poprzez zmianę siedziby
Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Krystyna Błasiak przekazała, że projekt
uchwały przewiduje rozpoczęcie formalnego procesu przeniesienia siedziby przedszkola ze
starego budynku przy ul. Sopockiej do nowego budynku przy ul. Płockiej. Zgodnie
z obowiązującymi przepisami przedszkole publiczne może być przekształcone z końcem
roku szkolnego przez organ prowadzący przedszkole, który zobowiązany jest, co najmniej
na 6 miesięcy przed terminem przekształcenia, zawiadomić o tym zamiarze rodziców dzieci
oraz właściwego kuratora oświaty. Do druku przygotowana została autopoprawka
dotycząca daty zmiany siedziby (zmiana z 1 września 2020 r. na 31 sierpnia 2020 r.).
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 182.
Wynik głosowania: 7 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
b) projekt uchwały (druk nr 181) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 1 w Gliwicach w IV Liceum Ogólnokształcące im. Orląt Lwowskich
w Gliwicach
Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Krystyna Błasiak wyjaśniła, że reforma
systemu oświaty nakłada na organ stanowiący pewne obowiązki. W zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 1 w Gliwicach funkcjonowało gimnazjum oraz liceum
ogólnokształcące. W związku z likwidacją gimnazjów, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr
1 z mocy prawa przekształcił się w samodzielną jednostkę - IV Liceum Ogólnokształcące w
Gliwicach, a Rada Miasta zobowiązana jest potwierdzić ten fakt uchwałą do 30 listopada
2019 r.
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 181.
Wynik głosowania: 7 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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c) projekt uchwały (druk nr 188) w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Górnośląskim
Centrum Edukacyjnym w Gliwicach oraz dotychczasowego Centrum Kształcenia
Praktycznego w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w Centrum Kształcenia
Zawodowego nr 1 w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w Gliwicach.
Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Krystyna Błasiak przekazała, że z mocy
prawa dwie jednostki, znajdujące się w strukturze Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego
w Gliwicach, przekształcają się w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Gliwicach
w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w Gliwicach, a Rada Miasta zobowiązana jest
potwierdzić ten fakt uchwałą do 30 listopada 2019 r.
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 188.
Wynik głosowania: 7 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
d) projekt uchwały (druk nr 189) w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących w czteroletnie oraz techników
w pięcioletnie
Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Krystyna Błasiak przekazała, że projekt
uchwały jest podsumowaniem procesu przekształceń szkół ponadpodstawowych. Zgodnie
z wymogiem ustawowym Rada Miasta zobowiązana jest potwierdzić przekształcenie tych
jednostek uchwałą do 30 listopada 2019 r.
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 189.
Wynik głosowania: 7 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Ad 2) Sprawy bieżące.
Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami:
a) pismo w sprawie godzin przewozu dziecka niepełnosprawnego do Zespołu Szkół
Ogólnokształcących Specjalnych przy ul. Gierymskiego 7 (w aktach sprawy
BR.0012.16.25.2019)
Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Krystyna Błasiak przekazała, że dziecko,
o którym mowa w piśmie, korzysta z transportu zbiorowego. Dowóz ucznia nie może trwać
dłużej niż jedną godzinę od godziny rozpoczęcia zajęć. W tym przypadku uczeń odbierany
jest jako pierwszy. Ogólnie miasto zapewnia dojazd do szkół 330 dzieciom, w tym do szkoły
przy ul. Gierymskiego dowożonych jest ok. 120 uczniów. Do wyboru są trzy formy pomocy:
zwrot kosztów paliwa, transport zbiorowy oraz zwrot kosztów za bilety komunikacji
publicznej. W przedmiotowym przypadku rodzicom dzieci nie odpowiada inna forma
wsparcia niż transport zbiorowy. Zwrócono się więc do Dyrektora Zespołu Szkół
Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 w Gliwicach z zapytaniem o możliwość zmiany godzin
rozpoczynania nauki przez tego konkretnego ucznia. Odbiór dziecka z miejsca
zamieszkania nie może nastąpić wcześniej niż jedną godzinę przed godziną rozpoczęcia
zajęć. Jednocześnie nie ma możliwości zorganizowania transportu indywidualnego.
Aktualnie trwa oczekiwanie na odpowiedź Dyrektora szkoły dotyczącą zmiany godziny
rozpoczynania zajęć.
Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka zauważyła, że jeżeli gmina ma odpowiadać na
potrzeby, to może warto rozważyć zmianę formy transportu i dostosować ją do potrzeb
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tego konkretnego ucznia. Jest jeszcze możliwość, aby nie odbierać go w pierwszej
kolejności.
Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Krystyna Błasiak przekazała, że trwają
konsultacje w tej sprawie, a miasto stara się rozwiązać ten problem.
Radna Agnieszka Filipkowska zgodziła się, że należy zbadać sprawę i poszukać
możliwości jej rozwiązania.
Radny Adam Michczyński przekazał, że gmina powinna znaleźć rozwiązanie, być może
wystarczy zmiana godzin rozpoczynania zajęć. Pozostaje jednak problem transportu
zbiorowego, zawsze któryś z uczniów jest odbierany jako pierwszy i to aż jedną godzinę
przed rozpoczęciem zajęć.
Komisja zwróci się do p.o. Prezydenta Miasta z prośbą o przedstawienie stanowiska
w sprawie.
b) pismo w sprawie podmiotów, na rzecz których w 2020 r. skazani na karę pozbawienia
wolności mogą wykonywać nieodpłatne prace na cele społeczne (w zał.) – Komisja
przyjęła do wiadomości;
c) pismo w sprawie podmiotów, w których w 2020 r. może być wykonywana praca na cele
społeczne przez osoby skazane na karę ograniczenia wolności i praca społecznie
użyteczna (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości;
d) pismo p.o. Prezydenta Miasta w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Gliwice (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości;
e) pismo w sprawie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie Statutu Miasta (w zał.)
– Komisja przyjęła do wiadomości.
(***)=
Komisja przyjęła protokoły posiedzeń, które odbyły się w dniach: 24 września 2019 r.,
8 października 2019 r., 10 października 2019 r. oraz 22 października 2019 r.
(***)
Kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się 17 grudnia 2019 r., godz. 16.00. Tematyka:
opieka przedszkolna na terenie miasta Gliwice, z uwzględnieniem niepublicznych placówek;
druki sesyjne; sprawy bieżące.
Na tym zakończono posiedzenie Komisji.
Protokołowała
(-) Katarzyna Golonka
Przewodnicząca Komisji
Edukacji, Kultury i Sportu
(-) Krystyna Sowa
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