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 Protokół Nr 4/2019 
z posiedzenia Komisji Oświaty 

  w dniu 27 marca 2019 r. 
 
 Na posiedzeniu Komisji obecni byli Radni – członkowie Komisji oraz 
zaproszeni goście wg załączonej listy obecności. Obrady prowadziła radna Stefania 
Szyp – Przewodnicząca Komisji, która powitała wszystkich zebranych i przedstawiła 
następujący porządek obrad:  
 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
4. Informację nt. realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018. 
5. Sprawy bieżące. 

 
Ad. 1 
Porządek obrad został przyjęty „jednogłośnie” – głosowało 10 radnych. 
 
Ad. 3 
Komisja omówiła projekty uchwał w sprawie: 

1) ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,  
2) przyjęcia Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny na rok 2019 oraz ustalenia 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez 
szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, 

które zaopiniowała pozytywnie. 
 
Ad. 4 
Naczelnik Wydziału Edukacji Iwona Flajszok przedstawiła „Informację nt. realizacji 
zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018. 
Radny Marcin Stempniak zapytał czy kwoty ujęte w tym dokumencie uwzględniają 
wszystkie wydatki związane z oświatą? 
Iwona Flajszok powiedziała, że są tam ujęte tylko programy realizowane przez 
Wydział ED. Co roku wnioskujemy o zwiększenie subwencji oświatowej realizując 
pewne zadania, wnioskujemy także o środki z programów rządowych. 
 
Iwona Flajszok przedstawiła informacje dot. naborów na dyrektorów szkół.  
Powiedziała, że w sumie odbędzie się 5 konkursów, z czego 4 zostały już 
zrealizowane. W SP Nr 3, Nr 7, Nr 4 w SP Szczejkowice i SP Palowice. W trzech 
przypadkach dyrektorzy są ci sami, w jednym przypadku jest nowy dyrektor, gdyż 
poprzedni odszedł na emeryturę.  
 
Ad. 5 
Przewodnicząca Komisji odczytała pisma złożone prze rodziców SP Nr 6                             
w Czuchowie, SP Nr 8 w Dębieńsku oraz SP Nr 3 w Leszczynach w sprawie łączenia 
klas IV.  
Po odczytaniu każdego pisma wypowiedzieli się przedstawiciele rodziców danej 
placówki.  
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Przedstawiciele szkoły w Czuchowie powiedzieli, że sprzeciwiają się planom 
łączenia klas IV. Są w nich dzieci sześcioletnie, które już są pokrzywdzone przez 
reformę oświaty. Zwracają się do Burmistrza o rozsądne rozwiązanie tej sytuacji. 
Choć przepisy nie określają ilości dzieci w klasach starszych, to jednak muszą być 
zachowane warunki bezpieczeństwa i higieny nauki. Najważniejszy jest tu interes 
dziecka. 
 
Radny Bogdan Knopik jako przedstawiciel SP Nr 8 powiedział, że na Komisji 
kolejny raz jest podejmowany ten temat. Wszystkie te pisma mają wiele wspólnych 
wątków np. łączenie rocznika 2008 i 2009, sprawa orzeczeń i opinii, wielkość klas 
czy poziom kształcenia. Jednak dopiero po skonstruowaniu arkuszy organizacyjnych 
będziemy wiedzieli jak wygląda sytuacja i jakie będą z tego tytułu oszczędności. 
Dyrektorzy mają na to czas do końca kwietnia. Na początku była mowa o łączeniu 
wszystkich oddziałów, teraz kilka szkół z tego wypada. Czasem jedno dziecko 
decyduje o tym czy klasy łączymy czy nie.  
 
Przedstawiciele SP Nr 3 stwierdzili, że rzeczywiście wiele wątków w każdym piśmie 
się powtarza. Na pewno sytuacja dzieci się pogorszy. Mają nadzieję, że w kwietniu 
dowiedzą się czy jest to tylko nieprzemyślany pomysł. W SP Nr 3 oszczędności                                 
z łączenia oddziałów byłoby około 55 tys. zł na rok.  
 
Z-ca Burmistrza Andrzej Raudner powiedział, że nie będzie polemizował                           
z podnoszonymi argumentami, gdyż są one słuszne. W tym tygodniu odbyło się kilka 
spotkań z rodzicami reprezentującymi różne szkoły. Jak widać cały czas 
dyskutujemy. Jeszcze nie ma decyzji, na razie jest to propozycja. Arkusze 
organizacyjne są analizowane pod każdym względem, ale przede wszystkim 
zaczynamy od względu prawnego. Podnoszony jest tu aspekt oszczędności, a organ 
prowadzący nie podchodzi do tych kwestii z punktu widzenia oszczędności. Chcemy 
zobaczyć co nam z tego wszystkiego wyjdzie. Jeżeli rzeczywiście dojdzie do łączenia 
klas, wtedy przedstawimy wszystkie argumenty. 
 
Radny Artur Szwed zauważył, że SP Nr 3 jest największą szkołą w gminie 
prowadzoną w dwóch budynkach. Tam nie trzeba dzieci z opiniami, bo jest tak 
zróżnicowane środowisko, że i tak trzeba się wyjątkowo na tych dzieciach skupić. 
 
Radna Izabela Rajca oświadczyła, że jako Klub Radnych PiS popierają w zupełności 
stanowisko rodziców w tej sprawie i są całkowicie przeciwni temu pomysłowi.  
 
Radny Janusz Szołtysek zauważył, że może trzeba by zapytać psychologa jak 
dzieci z dysfunkcjami zareagują na takie zmiany. 
 
Radny Marcin Stempniak zapytał dlaczego nie było żadnych powiadomień w tej 
sprawie, dlaczego będziemy rozmawiać o argumentach jak już będą podjęte decyzje, 
przecież powinno być odwrotnie. Zapytał w końcu ile dzieci będzie mniej w szkołach. 
 
Z-ca Burmistrza Andrzej Raudner powiedział, że może źle się wyraził i rozmowy 
będą po przeprowadzonych analizach, przed podjęciem decyzji. A w szkołach 
ubędzie nam ponad 340 uczniów. Dodał, że subwencja oświatowa to 31 mln zł, zaś 
koszty utrzymania szkół to 51 mln zł.  dopłacamy do oświaty około 20 mln zł rocznie.  
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Radny Marek Szczech powiedział, że należy mówić o tym jak wyglądają nakłady 
państwa na oświatę, a jak wydatki samorządów. Musimy tu rozmawiać                                     
o pieniądzach. Może rodzice przedstawią swoje argumenty wyżej przed rządem                        
i podniosą fakt, że subwencja jest za mała.  
 
Andrzej Raudner zauważył, że koszty na oświatę rosną cały czas. Ubędzie nam 
jedna szkoła. Ponadto 1 września ubiegłego roku otworzyliśmy dodatkowo                             
8 oddziałów przedszkolnych, bo musieliśmy. To wszystko kosztuje. Od 12 lat 
prowadzimy politykę pro oświatową i cały czas dokładamy do oświaty. Obecnie ciągle 
analizujemy i dyskutujemy.  
  
 
 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała:        
Sylwia Gruszkiewicz      

 

Przewodnicząca Komisji      

   Radna Stefania Szyp 


