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Miejsce odbywania posiedzenia Komisji: Starostwo  Powiatowe w Gliwicach;  

Czas trwania posiedzenia Komisji: godz. 15
00

 – 17
00

; 

Prowadzący: Przewodniczący Komisji Edukacji Stanisław Rudzki; 

Protokolant: Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym Kadr i Szkoleń Marzena Młocek. 

 

Komisja obradowała w pełnym składzie: 

1. Stanisław Rudzki –  Przewodniczący Komisji; 

2. Marcin Brosz –  Członek Komisji; 

3. Winfryd Ficoń  – Członek Komisji; 

4. Krystyna Urbańska – Członek Komisji; 

5. Anna Smyl – Członek Komisji; 

6. Marek Szolc – Członek Komisji.  

 

W posiedzeniu uczestniczyli również : 

1. Ewa Jurczyga - Wicestarosta Gliwicki; 

2. Anetta Krzemińska – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw 

Społecznych; 

3. Romana Gozdek – Rzecznik Prasowy  

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1. 

Przewodniczący Komisji Edukacji Stanisław Rudzki otworzył posiedzenie i powitał 

zebranych. Przewodniczący Komisji Edukacji, po sprawdzeniu prawomocności posiedzenia, 

zaproponował następujący porządek, który został przyjęty bez uwag: 

1. Otwarcie posiedzenia. Sprawdzenie quorum. 

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Edukacji w dniu 27 stycznia 2015 r. 

3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń osiągniętych przez nauczycieli w 

2014 r. na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, a zatrudnionych w 

szkołach i poradniach powiatowych. 

4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Powiatu Gliwickiego w dniu 

26.02.2015r. 

5. Sprawy różne:  

 Odpowiedź na wniosek Komisji Edukacji znak WOK-BR.0014.1.23.2015 z 

dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie upamiętnienia 70 rocznicy Tragedii 

Górnośląskiej. 

 Pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w sprawie 

udzielonej dotacji Parafii Rzymsko – katolickiej p.w.  Św. Katarzyny 

Aleksandryjskiej w Toszku oraz Rzymskokatolickiej Parafii p.w.  Św. 

Mikołaja w Kozłowie. 

6. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad. 2. 

Przyjęto i podpisano protokół z posiedzenia Komisji Edukacji w dniu 27.01.2015 r. 

 

Ad. 3. 

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Anetta Krzemińska 

omówiła Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń osiągniętych przez nauczycieli w 
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2014 r. na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, a zatrudnionych w szkołach i 

poradniach powiatowych, przedstawione w piśmie znak z dnia. 

  

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do przedstawionego sprawozdania. 
 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania. 
 

Ad. 4. 

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Anetta Krzemińska 

omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie wyrażenia intencji 

przekształcenia szkoły ponadgimnazjalnej  (druk nr 36). 

 

Komisja Edukacji jednogłośnie pozytywnie (6 głosami „za”, 0 „przeciw”,  

0 „wstrzymujących się”) zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu 

Gliwickiego. Opinia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

Omówione na posiedzeniu Komisji Edukacji projekty uchwał Rady Powiatu Gliwickiego 

stanowią dokumentację sesji Rady Powiatu Gliwickiego Nr WOK-BR.0002.2.2015 z dnia 

26.02.2015 r. 
 

Ad.5. 

W sprawach różnych Przewodniczący Komisji Edukacji Stanisław Rudzki zapoznał członków 

Komisji z treścią odpowiedzi na wniosek Komisji Edukacji znak WOK-BR.0014.1.23.2015 z 

dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie upamiętnienia 70 rocznicy Tragedii Górnośląskiej. 

Odpowiedź na wniosek Komisji Edukacji, przedstawiona w piśmie znak WOK-

BR.0014.1.23.2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 

protokołu. 

Ponadto, Przewodniczący Komisji Edukacji Stanisław Rudzki poinformował, że do 

wiadomości komisji wpłynęło pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w 

sprawie udzielonej dotacji Parafii Rzymsko – katolickiej p.w.  Św. Katarzyny 

Aleksandryjskiej w Toszku oraz Rzymskokatolickiej Parafii p.w.  Św. Mikołaja w Kozłowie. 

Pismo stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

W tym punkcie głos zabrała Wicestarosta Ewa Jurczyga, która poinformowała o tym, że  

odbywają się spotkania z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych, w celu ustalenia  

kierunków do przygotowywania  ofert dla uczniów na kolejny nabór w naszych szkołach. 

Ponadto odbywają się spotkania z dyrektorami szkół gimnazjalnych oraz pracownikami 

Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach , gdzie przedstawiana jest oferta naszych szkół oraz 

oferta  PUP. Dyrektorzy zadeklarowali, że oferta naszych szkół będzie przedstawiana 

młodzieży i rodzicom.  
 

Wicestarosta Ewa Jurczyga poinformowała, że radny Marcin Brosz na jedynym ze spotkań z 

przedstawicielami szkół zaprezentował swój projekt stworzenia klasy sportowej w Zespole 

Szkół im.I.J. Paderewskiego w Knurowie. Obecnie trwają rozmowy nad możliwością 

realizacji tego pomysłu. 

 

Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Edukacji, który przypomniał, że Komisja 

Edukacji w dniu 26 sierpnia 2014 r. złożyła wniosek do Komisji Budżetu i Finansów oraz do 



Protokół 3 posiedzenia Komisji Edukacji 

odbytego dnia 24 lutego 2015 r. 

 

  
Strona 3 

 
  

  

Skarbnika Powiatu, aby w budżecie Powiatu Gliwickiego na 2015 rok ująć następujące 

zadania:  

1. Remont boiska przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie, 

2. Remont drogi i parkingu przy  Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie, 

3. Zabezpieczenie środków na wykonanie miejsc parkingowych przy Zespole Szkół im. 

M.Konopnickiej w Pyskowicach, 

4. Budowa boiska przy Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Stanisław Rudzki zauważył, że podobne wnioski zgłaszali 

również dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, np.: 

1. Dyrektor D. Gumienny zgłaszała konieczność przeznaczenia środków na remont sali dla 

nauczycieli wychowania fizycznego, wykonanie odwodnienia budynku – wykonanie drenażu,  

dla szkoły specjalnej – wykonanie placu zabaw, ogródka.  

2. Dyrektor G. Dąbrowska zgłaszała konieczność dofinansowania remontu pracowni do nauki 

zawodu elektryka. 

 

Do powyższych kwestii odniosła się Wicestarosta Ewa Jurczyga i Naczelnik WES Anetta 

Krzemińska, tłumacząc zebranym iż w budżecie Powiatu Gliwickiego na rok 2015 zostały 

zabezpieczone środki finansowe na inwestycje i remonty w szkołach które są najbardziej 

konieczne. Konieczność przeprowadzenia remontów oraz innych inwestycji w placówkach 

oświatowych jest analizowana pod kątem możliwości przeprowadzenia naboru oraz ilości 

chętnych na dany kierunek. Jeśli będzie odpowiednia liczba uczniów, którzy będą w 

przyszłości korzystać z proponowanych udogodnień i zmian, takie remonty na pewno w miarę 

dostępności środków finansowych Powiatu Gliwickiego  będą sukcesywnie realizowane. 

  

Przewodniczący Komisji Edukacji zapytał również czy na powyższe zadania starano się 

zdobyć środki finansowe z dofinansowania z Unii Europejskiej.  

 

Naczelnik WES Anetta Krzemińska odpowiedziała, że badane są również takie możliwości 

pozyskania środków z równego rodzaju projektów unijnych. Ponadto przedstawiła obecnie 

realizowane projekty unijne. 

 

Przewodniczący Komisji Stanisław Rudzki wyraził swoje zaniepokojenie małą ilością godzin 

na zajęcia sportowe pozalekcyjne . 

 

Naczelnik WES Anetta Krzemińska, stwierdziła że godziny na tego typu zajęcia zależą od 

oferty danej placówki oraz zainteresowania uczniów.  

 

Radny Winfryd Ficoń podkreślił zauważalną na przestrzeni kilku – kilkunastu lat zmianę w 

zainteresowaniach sportem młodych ludzi.  

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Anna Smyl, zauważyła że chęć i zainteresowanie dodatkowymi 

zajęciami sportowymi itp. wykazują najczęściej dzieci szkół podstawowych. Później 

zainteresowanie sportem wykazują już tylko ci którzy wiążą z nim swoją przyszłość. 

 

Radna Krystyna Urbańska zapytała o możliwość powstania klasy sportowej w Zespole Szkół 

im. M. Konopnickiej w Pyskowicach. 

 

Naczelnik WES Anetta Krzemińska odpowiedziała, że jeśli będzie takie zainteresowanie i 

możliwości techniczne na pewno taka klasa zostanie utworzona w przyszłości. 
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Radna Krystyna Urbańska zwróciła również uwagę na fakt braku łącznika sali gimnastycznej 

z budynkiem głównym szkoły wspomnianego zespołu szkół w Pyskowicach. 

 

Naczelnik WES Anetta Krzemińska odpowiedział, ze jest to dość duża odległość i koszty na 

pewno byłby wysokie zbudowania takiego łącznika, poza tym budynek i teren wokół budynku 

to podlega opinii konserwatora zabytków i taka inwestycja tez musiałaby być z nim 

uzgodniona.  

 

Przewodniczący Komisji poinformował o organizowanym w dniu 20 maja 2015 r. Biegu 

Lekkoatletyczny im. E. Kiszki, który odbędzie się na terenie szkoły podstawowej nr 5 w 

Knurowie. 

 

Na zakończenie Przewodniczący Komisji przedstawił pomysł zorganizowania zawodów 

sportowych we wszystkich gminach Powiatu Gliwickiego w zależności od możliwości 

organizacyjnych danej gminy. Na realizację tego pomysłu proponowałby środki finansowe z 

budżetu Powiatu Gliwickiego.   

 

Naczelnik WES Anetta Krzemińska poinformowała, że wiele tego typu zawodów odbywa się 

już w ramach corocznego Harmonogramu imprez sportowych uzgadnianego z organizatorami 

a zatwierdzanego przez Zarząd Powiatu.  
 

Ad.6. 
Wobec wyczerpania porządku Komisji Przewodniczący Stanisław Rudzki zakończył 

posiedzenie Komisji Edukacji. 

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji 

 

 

Stanisław Rudzki 

 

 

 
Protokół sporządziła        

 

Marzena Młocek        

Podinspektor  w Wydziale Organizacyjnym,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Kadr i Szkoleń.  


