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Protokół Nr 18/2020 
z posiedzenia Komisji Oświaty 

  w dniu 9 grudnia 2020 r. 
 
 Na zdalnym posiedzeniu Komisji obecni byli Radni – członkowie Komisji oraz 
zaproszeni goście. Przewodnicząca Komisji radna Stefania Szyp 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. Sprawy bieżące. 

 
Ad. 1 
Porządek obrad został przyjęty „jednogłośnie” – głosowało 10 radnych. 
 
Ad. 2  
Protokół Nr 17/2020 z posiedzenia Komisji w dniu 21 października został przyjęty 
jednogłośnie 10 głosami „za” – głosowało 10 radnych.  
 
Ad. 3 
W materiałach na sesję RM nie było branżowych projektów uchwał dot. Komisji,                            
do pozostałych projektów członkowie Komisji nie zgłosili uwag. 
 
Ad. 4 
Przewodnicząca Komisji przedstawiła informacje dot. współpracy Wydziału Edukacji                   
z jednostkami oświatowymi w trakcie pandemii. Wydział Edukacji na bieżąco monitoruje 
pracę szkół i przedszkoli. Prowadzi uzgodnienia dot. nauki zdalnej w szkołach, 
funkcjonowania przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w reżimie sanitarnym, spraw 
interwencyjnych, zmian wprowadzanych do projektów organizacyjnych jak i we wszystkich 
sprawach bieżących. W ostatni czasie Wydział konsultował także z dyrektorami zapisy 
projektu uchwały dot. planu doskonalenia zawodowego nauczycieli. Opracowano także 
wytyczne dot. działań podejmowanych przez szkoły w ramach rządowego wsparcia dla 
nauczycieli w wysokości 500 zł za naukę zdalną. Nadal prowadzone są działa mające na 
celu okresowe zawieszenie zajęć w przedszkolach na skutek stwierdzonych przypadków 
zakażeń. Odczytała opinie sanitarne wydane w tej sprawie.  
Poinformowała, że Wydział Edukacji sporządził Raport o stanie realizacji zadań 
oświatowych GiM Czerwionka-Leszczyny za rok szkolny 2019/2020. Przedstawiła ogólny 
zakres opracowania.   
 
Przewodniczący RM powiedział, że ostatnio były rozpatrywane skargi na dyrektorów 
naszych szkół. Poprosił Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji                                 
o przedstawienie stanowiska Komisji.  
Radny Artur Szwed powiedział, że każdy rady otrzymał projekt uchwały, gdzie jest 
napisane, że skargi były zasadne. Jednak w uzasadnieniu wyjaśniono, że uchybienia  
wynikły ze względów technicznych. W rozmowie Dyrektorzy potwierdzili, że jest już 
wszystko załatwione. Poprosił, aby wysłać pismo do szkół, aby zweryfikowały czy mają 
wszystkie wymagane narzędzia.   
Radny Marcin Stempniak powiedział, że skargi dot. tego, że w placówkach nie było 
skrzynki podawczej tzw. Epuap oraz dostępu do BIP.  
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Dodał, że Raport radni dostali przed samą Komisją i nie zdążył się zapoznać z treścią 
Raportu. Jeżeli będzie miał jakieś pytania, to zada je na kolejnym posiedzeniu Komisji.  
Przewodnicząca Komisji powiedział, że w takim razie dyskusję nad Raportem 
przesuniemy na następną Komisję.  
Radny Bogdan Knopik powiedział, że ma nadzieję, że w innych placówkach jest dostęp 
do BIP i jest to sprawa jednostkowa.  
Radny Marcin Stempniak powiedział, że na pewno pani Naczelnik zweryfikuje czy inne 
jednostki mają skrzynkę podawczą i dostęp do BIP.  
Przewodnicząca Komisji odczytał życzenia świąteczne od Naczelnik Wydziału Edukacji 
Iwony Flajszok oraz reszty wydziału.  
 
 
 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała:   
Sylwia Gruszkiewicz      

           

 

 

 

 Przewodnicząca Komisji  

            Radna Stefania Szyp 


