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BR.0012.6.7.2019 

Protokół posiedzenia  
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 30 kwietnia 2019 r., godz. 16.00 

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

1) Aktualny stan organizacji pracy jednostek oświatowych na terenie miasta 
Gliwice. 

2) Sprawy bieżące. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu udział wzięli: Zastępca Prezydenta Miasta Krystian Tomala, Naczelnik 
Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz, Prezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa 
Polskiego w Gliwicach Małgorzata Popińska, Przewodnicząca Międzyzakładowej Organizacji 
Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty Maria Konar, przedstawicielka 
Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice oraz nauczyciele gliwickich szkół. 

Ad 1) Aktualny stan organizacji pracy jednostek oświatowych na terenie miasta 
Gliwice. 

Zastępca Prezydenta Miasta Krystian Tomala poprosił Naczelnika Wydziału Edukacji o 
przedstawienie informacji dotyczącej stanu organizacji pracy gliwickich jednostek 
oświatowych. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz przekazał, że spośród 55 gliwickich 
placówek oświatowych, 53 jednostki brały czynny udział w strajku. Największy udział 
procentowy strajkujących nauczycieli był w pierwszym dniu – do strajku przystąpiło 83% 
nauczycieli. Z każdym kolejnym dniem odsetek ten malał o 1%. W ostatnim dniu, strajk 
ogłosiło 42% nauczycieli. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii oraz Młodzieżowy Dom Kultury 
pracowały normalnie przez cały okres strajku. Państwowa Szkoła Muzyczna strajkowała do 
15 kwietnia 2019 r. W ostatnim dniu w strajku wzięło udział 40 jednostek oświatowych. 
Egzaminy odbyły się normalnie, przy wsparciu nauczycieli z zewnątrz. Dziesięć placówek 
dokonało klasyfikacji uczniów klas maturalnych, a w trzech przypadkach została ona 
przeprowadzona przez dyrektorów jednostek.  

Radna Agnieszka Filipkowska zapytała, czy w tych danych ujęci zostali nauczyciele 
przebywający na zwolnieniu lekarskim, urlopie wychowawczym czy urlopie macierzyńskim. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że uwzględniano 
nauczycieli czynnych w danym dniu strajku, bez tych, którzy korzystali z rożnych form 
urlopu lub usprawiedliwionej nieobecności.  

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka zapytała, w których szkołach klasyfikacja 
maturzystów została dokonania przez dyrektorów szkół.  

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że były to: Zespół Szkół 
Techniczno-Informatycznych, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 oraz 
V Liceum Ogólnokształcące.  

Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Gliwicach Małgorzata Popińska odpowiedziała, 
że dysponuje innymi danymi. Zmniejszenie liczby strajkujących nauczycieli wynikało 
z podejmowania różnych form nieobecności usprawiedliwionej. Nie oznacza to więc, 
że wszyscy nauczyciele odstępowali od strajku, część na pewno, ale nie wszyscy. Związek 
Nauczycielstwa Polskiego dysponuje następującymi danymi: w pierwszym dniu strajkowało 
2022 pracowników oświaty, a w ostatnim 1442 osoby, lecz nie oznacza to, że reszta podjęła 
pracę. W ostatnim dniu strajkowały 42 jednostki.  



2 
 

Radna Agnieszka Filipkowska zapytała, ilu nauczycieli pracowało.  

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz przekazał, że zgodnie z posiadanymi 
danymi, w pierwszym dniu strajkowało 1939 nauczycieli, lecz w ciągu dnia liczba ta 
zmieniała się, ze względu na różne godziny rozpoczynania pracy. W pierwszym dniu 
pracowało 409 nauczycieli, w ostatnim już 800.  

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, czego teraz można się spodziewać.  

Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Gliwicach Małgorzata Popińska odpowiedziała, 
że strajk jest zawieszony, ale protest nadal trwa. Ustawa o sporach zbiorowych mówi, 
że strajk może dotyczyć spraw socjalnych oraz pracowniczych. Związek Nauczycielstwa 
Polskiego sprzeciwia się działaniom Ministra Edukacji Narodowej. Widoczne są 
konsekwencje finansowe i społeczne wprowadzonej reformy systemu oświaty. Subwencja 
oświatowa jest niedoszacowana, programy nauczania są przeładowane. Należy zmniejszyć 
biurokrację oraz zwiększyć autonomię szkół. O to walczy środowisko oświatowe. Na końcu 
znajdują się kwestie płacowe. Ten strajk dotyczy dużo większej liczby aspektów. Związek 
Nauczycielstwa Polskiego wszedł w spór zbiorowy i będzie pracował nad autorytetem 
wszystkich pracowników oświaty. Niestety, autorytet ten został podważony.  

Brak dalszych pytań ze strony członków Komisji. 

Ad 2) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami: 

a) pismo nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w sprawie zachowania 
radnego (w zał.) 

Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Gliwicach Małgorzata Popińska przedstawiła 
sprawę opisaną w piśmie i przekazała, że taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. 
Środowisko nauczycieli oczekuje przeprosin ze strony radnego. 

Nauczyciel gliwickiej szkoły poprosił o odczytanie treści pisma. 

Pismo zostało odczytane. 

Radny Gabriel Bodzioch, którego dotyczy sprawa, przekazał, że nauczyciele nie mogą 
złożyć skargi na radnego, nie ma instancji, która rozpatrywałaby takie skargi. Radny ma 
swobodę działania. Radny Gabriel Bodzioch dodał, że osoby, które napisały to pismo, 
nie zweryfikowały sytuacji. Pisząc tego rodzaju pismo, należy wysłuchać obu stron. Radny 
Gabriel Bodzioch przekazał, że ma świadków, którzy mogą opisać, jak wyglądała ta 
sytuacja i dodał, że uważa, że została ona przedstawiona w nieprawdziwy sposób. Słowa, 
które zostały wspomniane w piśmie, w rzeczywistości wcale nie padły. Radny Gabriel 
Bodzioch przekazał, że jedyne co powiedział, to: dziwi się, że nauczyciele strajkują, bo 
niektórzy nic nie robią. Te słowa, które są rozpowszechniane i cały czas powielane, nie 
padły na terenie sklepu. Radny Gabriel Bodzioch dodał, że rozumie bycie solidarnym, 
ale należy zawsze wysłuchać obu stron.  

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa poinformowała, że ani Komisja, ani Rada 
Miasta nie mają kompetencji do rozpatrywania skarg na radnego. Jedyna forma weryfikacji 
prac i postawy radnego, to wybory. Nikt nie ma narzędzi dyscyplinujących radnego. Pismo 
nauczycieli należy przyjąć do wiadomości, bo nie rolą Komisji jest je oceniać. 

Radny Gabriel Bodzioch dodał, że był w szkole i chciał się spotkać z nauczycielami, ale 
nikt nie chciał się z nim spotkać, więc nie nalegał na spotkanie.  

Komisja przyjęła pismo do wiadomości. 

b) korespondencja w sprawie skateparku na Osiedlu Kopernika (w aktach sprawy 
BR.0012.16.11.2019) 

Komisja zwróci się do Zastępcy Prezydenta Miasta z prośbą o stanowisko w sprawie, 
a kopię odpowiedzi przekaże nadawcy oraz do Rady Dzielnicy Kopernika. 
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Radny Adam Michczyński przekazał, że temat ten został poruszony na spotkaniu 
mieszkańców. Rada Dzielnicy będzie mieć tę sprawę na uwadze, być może w kontekście 
realizacji zadań w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego.  

c)  pismo Stowarzyszenia GTW w sprawie dzierżawy boiska przy ul. Orkana (w aktach 
sprawy BR.0012.16.10.2019) 

Zastępca Prezydenta Miasta Krystian Tomala przekazał, że Stowarzyszenie GTW 
będzie mogło kontynuować umowę. Aktualnie negocjowane są jej szczegóły. Sprawa jest 
w toku. 

Komisja zwróci się do Zastępcy Prezydenta Miasta z prośbą o informację dotyczącą 
rozstrzygnięcia tej sprawy.  

d) pismo Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice w sprawie propozycji spotkania z członkami 
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu (w aktach sprawy BR.0012.16.13.2019) 

Komisja ustaliła, że skieruje zaproszenie do Prezydium Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice 
na posiedzenie Komisji w dniu 28 maja 2019 r. 

e) pismo Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice w sprawie tablic pamiątkowych i organizacji 
warsztatów efektywnej nauki (w aktach sprawy BR.0012.16.13.2019) 

Komisja zwróci się do Zastępcy Prezydenta Miasta z prośbą o stanowisko 
w przedstawionych sprawach. 

Zastępca Prezydenta Miasta Krystian Tomala przekazał, że trwa proces oznaczania 
obiektów historycznych na terenie miasta, do oznaczenia pozostało ok. 20 miejsc. Każdy 
obiekt jest weryfikowany od strony merytorycznej przez Muzeum w Gliwicach, a opinia tej 
jednostki ma kluczowe znaczenie. 

f) pismo w sprawie protestu przeciw strajkującym nauczycielom (w zał.) – Komisja 
przyjęła do wiadomości. 

(***) 

Nauczycielka gliwickiej szkoły przekazała, że zawiązał się międzyszkolny komitet 
strajkowy i zwróciła się z prośbą do Komisji o nawiązanie współpracy i wsparcie 
prowadzonych przez komitet działań. Strajk nie dotyczy tylko kwestii finansowych, ale 
także innych spraw, takich jak m.in. poprawienie jakości pracy nauczycieli. Komitet 
chciałby nawiązać współpracę, która mogłaby przejawiać się np. w formie opiniowania 
propozycji zmian wprowadzanych w szkołach. Komisja może także określić kierunki 
współpracy. Drugą sprawą jest kwestia wynagrodzenia za czas strajku, czy możliwe jest, 
aby Prezydent Miasta zajął stanowisko w tej sprawie, czy możliwe jest rozłożenie na raty 
odliczenia za czas strajku. Pojawiają się różne głosy, w jaki sposób sprawa ta jest 
rozwiązywana w innych miastach. Może mogłoby się pojawić jednolite stanowisko 
dotyczące możliwości rozłożenia odliczenia na raty. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, jak wygląda pomoc ze strony 
Związku Nauczycielstwa Polskiego.  

Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Gliwicach Małgorzata Popińska odpowiedziała, że 
jest ogólnopolski fundusz oraz fundusz członkowski Związku Nauczycielstwa Polskiego, 
z którego mogą korzystać członkowie. Niezbędne jest złożenie wniosku o przekazanie 
środków finansowych. Wniosek podlega analizie i rozpatrzeniu. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała o liczbę wniosków, które wpłynęły do 
tego momentu.  

Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Gliwicach Małgorzata Popińska odpowiedziała, że 
wpłynęło 13 wniosków.  

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, do jakiej kwoty może być 
wnioskowana pomoc finansowa. 

Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Gliwicach Małgorzata Popińska odpowiedziała, że 
to zależy od liczby wniosków, które zostaną złożone. 
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Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, jakie są kryteria przyznania pomocy 
oraz ile wynosi pula. 

Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Gliwicach Małgorzata Popińska odpowiedziała, że 
pula związkowa wynosi 2,3 mln zł. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała o pulę funduszu ogólnopolskiego.  

Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Gliwicach Małgorzata Popińska odpowiedziała, że 
jest to 7 mln zł. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, ile z tej puli 7 mln zł zostanie 
przeznaczonych dla nauczycieli gliwickich szkół.  

Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Gliwicach Małgorzata Popińska odpowiedziała, że 
nie może odpowiedzieć na to pytanie, gdyż o pomoc z funduszu ogólnopolskiego mogą 
wystąpić wszyscy nauczyciele.  

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała o kryteria przyznania pomocy.  

Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Gliwicach Małgorzata Popińska odpowiedziała, 
że będzie to zapewne sytuacja finansowa wnioskującego.  

Zastępca Prezydenta Miasta Krystian Tomala przekazał, że chciałby wiedzieć, kto, na 
jakiej podstawie, kiedy i na jakich zasadach otrzyma pomoc finansową od Związku 
Nauczycielstwa Polskiego.  

Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Gliwicach Małgorzata Popińska odpowiedziała, że 
jest regulamin przyznawania zapomogi.  

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, czy każdy członek Związku 
Nauczycielstwa Polskiego może ubiegać się o taką pomoc i czy nie ma specjalnych 
dokumentów dotyczących przyznania tego wsparcia w związku ze strajkiem. 

Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Gliwicach Małgorzata Popińska odpowiedziała, że 
każdy członek ZNP może ubiegać się o pomoc i nie ma żadnych specjalnych dokumentów. 

Zastępca Prezydenta Miasta Krystian Tomala poprosił o potwierdzenie, że są dwie 
pule środków: związkowa, która wynosi 2,3 mln zł oraz ogólnopolska w wysokości 7 mln 
zł.  

Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Gliwicach Małgorzata Popińska odpowiedziała, że 
są dwie pule i nie dysponuje wiedzą, ile środków z funduszu ogólnopolskiego przekazanych 
zostanie do Gliwic. Dodatkowo istnieją też inne formy pomocy np. Fundusz Świadczeń 
Socjalnych. Środki, które miały zostać przeznaczone na wynagrodzenia, pozostają w 
budżetach placówek, więc wystąpiono z propozycją, aby przenieść je na pulę nagród dla 
nauczycieli. W każdej jednostce oświatowej pozostały wolne środki związane ze strajkiem 
nauczycieli, więc można przeznaczyć je na premie lub nagrody specjalne dla nauczycieli.  

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, czy Związek Nauczycielstwa 
Polskiego ma wiedzę, jaka jest liczba osób, które znalazły się w gorszej sytuacji. 

Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Gliwicach Małgorzata Popińska odpowiedziała, 
że na razie wpłynęło 13 wniosków, ale prowadzi się wiele rozmów na ten temat.  

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka zauważyła, że pytanie nauczycieli nie dotyczy 
funduszy, ale możliwości rozłożenia na raty odliczenia za czas strajku i zapytała, czy można 
uzyskać odpowiedź na to pytanie. Nie należy szukać informacji, skąd będzie pochodzić 
dodatkowa pomoc finansowa, ale uzyskać jednolite stanowisko w sprawie rozłożenia 
odliczenia na raty.  

Zastępca Prezydenta Miasta Krystian Tomala odpowiedział, że nie da się rozdzielić 
tych dwóch kwestii, one są połączone. W sprawie rekompensaty za strajk, w pierwszej 
kolejności powinien wypowiedzieć się jego organizator. Zastępca Prezydenta Miasta 
Krystian Tomala zapytał, czym jest międzyszkolny komitet strajkowy i jakie są jego 
relacje ze związkami zawodowymi.  
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Nauczycielka gliwickiej szkoły odpowiedziała, że nikt nie był przygotowany na tak długi 
strajk, nie było żadnego planu. Komitet zawiązał się spontanicznie wśród nauczycieli, 
którzy nie są zrzeszeni w związkach zawodowych. Komitet nie posiada jednak żadnego 
statusu prawnego. To spontanicznie zawiązana grupa nauczycieli, którzy chcą polepszenia 
sytuacji w sferze oświaty. Celem jej jest zaznaczenie, że protest nadal trwa oraz 
podejmowanie na terenie miasta działań, takich jak organizacja debat publicznych. Komitet 
chciałby nawiązać współpracę z Komisją Edukacji, Kultury i Sportu oraz związkami 
zawodowymi. 

Radny Adam Michczyński zapytał, dlaczego członkowie tego komitetu nie weszli w skład 
jednego z działających na terenie miasta Gliwice związków zawodowych. Tymi postulatami, 
o których wspominają członkowie komitetu, zajmują się związki zawodowe. Pojawia się 
pytanie, czemu nie chcą się połączyć z działającymi organizacjami.  

Zastępca Prezydenta Miasta Krystian Tomala zauważył, że system oświatowy jest 
mocno uregulowany, wręcz przeregulowany. Brak w nim miejsca na takie inicjatywy. 
Samorząd może nawiązać formalne relacje tylko ze związkami zawodowymi np. w kwestii 
opiniowania propozycji zmian i rozwiązań. Zastępca Prezydenta Miasta Krystian 
Tomala zauważył, że w dyskusji wspomniano o zmianach w systemie edukacji, ale od 
pewnego czasu samorządy mają coraz mniej do powiedzenia w tym obszarze, np. nie mogą 
decydować o sieci placówek oświatowych, mają ograniczone możliwości w trakcie wyboru 
dyrektora placówki. Dużym problemem jest fakt, że samorząd, zanim zacznie myśleć o 
zmianach w systemie oświatowym, najpierw musi znaleźć pieniądze na wynagrodzenia dla 
nauczycieli. Dodatkowo miasto dopłaca do oświaty. Na wydatki bieżące – ok. 90 mln zł, a 
na zadania remontowe i modernizacyjne – kwotę ok. 40 mln zł. W zakresie jednolitego 
stanowiska w sprawie rozłożenia odliczenia na raty, samorządy różnie się wypowiadają, ale 
mają takie same możliwości. Samorząd nie jest stroną w tym sporze. Jest nim dyrektor 
jednostki oświatowej, jako pracodawca i to on będzie podejmował decyzje wynikające z 
prawa pracy. Opcja rozłożenia odliczenia na raty została sprawdzona i w ocenie Urzędu 
Miejskiego, nie jest to możliwe. Jeżeli dyrektor jednostki oświatowej zdecyduje się na takie 
rozwiązanie, to naraża się na sankcje wynikające z dyscypliny finansów publicznych. Warto 
mieć to na uwadze, gdyż kary są srogie – od kary pieniężnej po zakaz pełnienia funkcji 
publicznej. Obietnice samorządów, które je składają, mogą być szybko zweryfikowane. 
Środki finansowe pozostają w budżetach szkół, ale miasto nie może decydować o 
jakichkolwiek rekompensatach. To dyrektor placówki podejmuje decyzję, miasto nie może 
wydać w tym zakresie żadnej rekomendacji. Rozłożenie odliczenia na raty jest formą 
pomocy, to naturalne, ale pod względem prawnym nie ma takiej możliwości i nie można 
przymusić dyrektora placówki, aby ten wziął na siebie taką odpowiedzialność.  

Radna Agnieszka Filipkowska zapytała, czy miasto Gliwice kontaktowało się z innymi 
miastami, które zrzeszone są w Związku Miast Polskich, a deklarowały pomoc w formie 
rozłożenia odliczenia na raty.  

Zastępca Prezydenta Miasta Krystian Tomala przekazał, że sprawa była analizowane 
przez Związek Miast Polskich i miastom zrzeszonym przekazano wyniki analizy. Nie będzie 
jednolitego stanowiska miast w tej sprawie, część samorządów deklaruje rozłożenie na 
raty, ale zapewne na deklaracjach się skończy. 

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka zapytała, czy Związek Miast Polskich wystąpił 
o wykładnię prawną w tej kwestii. Oczywiście samorządy mogą także samodzielnie prosić 
o taką opinię np. Regionalną Izbę Obrachunkową. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że Związek Miast Polskich 
wystąpił o opinię prawną. Zgodnie z przedłożoną wykładnią wszystkie formy rozłożenia 
odliczenia na raty są formą wynagrodzenia, tak więc podjęcie takich kroków nie jest 
możliwe. Regionalna Izba Obrachunkowa także wypowiedziała się jednoznacznie. 

Zastępca Prezydenta Miasta Krystian Tomala dodał, że należy spodziewać się kontroli 
Regionalnych Izb Obrachunkowych w placówkach oświatowych. Rozłożenie odliczenia na 
raty będzie prawdopodobnie traktowane jako naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka zauważyła, że wykładnie Regionalnych Izb 
Obrachunkowych mogą być różne w poszczególnych województwach, a opinia jednej nie 
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jest wiążąca dla drugiej. Stąd cała dyskusja na ten temat, bo opinie Regionalnych Izb 
Obrachunkowych nie są takie same.  

Nauczycielka gliwickiej szkoły zapytała, kto podejmuje decyzję, od jakiej kwoty będzie 
dokonywane odliczenie – czy od kwoty bazowej, czy tej z dodatkami. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że aspekt ten reguluje 
uchwała Rady Miasta. Zgodnie z jej przepisami należy proporcjonalnie do stawki 
zasadniczej zmniejszyć kwotę wysługi lat, a nienaruszona pozostaje kwota dodatku za 
wychowawstwo oraz te elementy, które nie są bezpośrednio związane z wynagrodzeniem.  

Nauczycielka gliwickiej szkoły zapytała za jaki okres dokonuje się odliczenia. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że odliczenia dokonuje 
się za dni, w których nauczyciel zadeklarował przystąpienie do strajku. Nauczyciele 
każdego dnia składali taką deklarację.  

Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Gliwicach Małgorzata Popińska dodała, 
że podwyższenie kwoty przeznaczonej na nagrody dla nauczycieli ma dotyczyć 
wynagrodzenia za czas, kiedy pracowali efektywnie, a nie przyznania nagrody za strajk. 

Zastępca Prezydenta Miasta Krystian Tomala zauważył, że z jednej strony pojawia się 
zachęcanie do prowadzenia strajku włoskiego, a z drugiej strony postuluje się o wypłatę 
nagród za wzmożoną pracę.  

Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Gliwicach Małgorzata Popińska odpowiedziała, że 
nagradzanie ma dotyczyć okresu do rozpoczęcia strajku. Jest za co przyznawać 
nauczycielom nagrody oraz są na to środki. 

Zastępca Prezydenta Miasta Krystian Tomala przekazał, że środki finansowe na 
nagrody dla nauczycieli zostały już przekazane do jednostek, w dowolnym terminie można 
je wypłacić. Decyzja o wypłacie i wysokości nagrody należy do dyrektora placówki.  

Na tym zakończono dyskusję. 

(***) 

Przedstawicielka Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice powróciła do tematu organizacji 
warsztatów efektywnej nauki. Celem jest przekazanie uczniom wiedzy, jak efektywnie 
przyswajać wiedzę. Na ostatniej sesji Młodzieżowej Rady Miasta ustalono, jak takie 
warsztaty powinny wyglądać. Młodzieżowa Rada Miasta Gliwice nie posiada jednak 
narzędzi, aby wybrać wykonawcę takiego projektu. Posiada je natomiast Rada Miasta. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa odpowiedziała, że Rada Miasta nie posiada 
kompetencji do wyboru wykonawcy takiego zadania i poprosiła o przedstawienie na piśmie 
koncepcji takich warsztatów. To będzie dobry punkt odniesienia.  

Zastępca Prezydenta Miasta Krystian Tomala zauważył, że to pomysł, który można 
zgłosić do Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. Jednak kuriozalną wydaje się być sytuacja, 
kiedy miasto dopłaca rocznie 90 mln zł do wydatków bieżących związanych z systemem 
oświaty, a przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice zwracają się z pomysłem 
organizacji warsztatów, jak mają się efektywnie uczyć. 

Nauczycielka gliwickiej szkoły przekazała, że zgadza się z twierdzeniem, że nie ma 
w podstawach programowych nauki takich umiejętności. Może warto wskazać to jako 
element obowiązkowy, który realizowany będzie przez szkoły i sfinansowany przez miasto.  

Przedstawicielka Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice zauważyła, że pomysł ten nie 
może być zrealizowany w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego, gdyż taka forma 
finansowanie nie będzie skutkować długofalowym działaniem. Warsztaty efektywnej nauki 
powinny być organizowane corocznie. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa poprosiła o przedstawienie na piśmie 
koncepcji warsztatów efektywnej nauki. 

Na tym zakończono dyskusję. 
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(***) 

Kolejne posiedzenia odbędą się: 

• 7 maja 2019 r., godz. 16.00; tematyka posiedzenia: opinia do sprawozdania 
z wykonania budżetu miasta Gliwice za 2018 r. oraz informacji o stanie mienia jednostki 
samorządu terytorialnego, sprawy bieżące; 

• 28 maja 2019 r., godz. 16.00; tematyka posiedzenia: spotkanie z przedstawicielami 
Młodzieżowej Rady Miasta, druki sesyjne, sprawy bieżące. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Katarzyna Golonka 

Przewodnicząca Komisji 

Edukacji, Kultury i Sportu 

(-) Krystyna Sowa 
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