
Protokół Nr 11/2011

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
w dniu 8 listopada 2011 r.

Na posiedzeniu Komisji obecni byli  Radni - członkowie Komisji oraz zaproszeni 
goście wg załączonej listy obecności.
Obrady prowadził  radny Arkadiusz Adamczyk  - przewodniczący Komisji, który na 
wstępie powitał wszystkich zebranych i stwierdził, że w posiedzeniu Komisji bierze 
udział  liczba  radnych  stanowiąca  quorum.  Następnie  przedstawił  następujący 
porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Omówienie tematu dot. funkcjonowania placówek oświatowych.
3. Sprawy bieżące. 

Ad. 2 

Przewodniczący Komisji oświadczył,  że oświata jest  bardzo ważnym aspektem  
w życiu gminy, ale z drugiej strony jest problemem w dziedzinie finansowej. Gmina 
ciągle jest zmuszana dopłacać do oświaty. Zmiana ustawy o finansach publicznych, 
kryzys ogólnoświatowy zmuszają gminę do oszczędności. 
Wspomniał, że na początku br. Burmistrz GiM przedstawił propozycje zmian struktury 
oświaty w gminie, ale decyzją radnych nie weszły one w życie. 
Propozycje Burmistrza GiM dałyby gminie konkretne oszczędności. 
Na  dzisiejsze  posiedzenie  Komisji  OKiS  przedstawiciele  Klubów  Radnych 
przygotowali swoje propozycje na poprawę struktury oświaty w sferze ekonomicznej.

Przewodniczący Klubu Radnych Ruchu Rozwoju Gminy i Autonomii Śląska pan 
Bernard Strzoda przedstawił propozycje Klubu. Wspomniał, że w 1998 roku została 
przeprowadzona  reorganizacja  placówek  oświatowych  związana  z  utworzeniem 
gimnazjów.  W  Czerwionce  sieć  szkół  pozostała  bez  zmian.  W  ocenie  Klubu  
w placówkach przeprowadzono oszczędności.  Istnieje jednak sfera oszczędności  
w oświacie, na którą nie mają wpływu ani Burmistrz, ani radni Rady Miejskiej – są to 
oszczędności,  o  których  może  decydować  jedynie  dyrektor  szkoły.  Klub  radnych 
zauważa,  że każdy dyrektor  chce wprowadzać w swojej  placówce jak największe 
oszczędności. Klub proponuje powrócić do propozycji, aby w Czerwionce utworzyć  
1  szkołę  podstawową  i  1  gimnazjum.  Z  danymi,  jeżeli  chodzi  o  wyliczone 
oszczędności w tej dziedzinie, radni są już zapoznani.. 
Klub  przedstawił  również  propozycję,  aby  biblioteki  szkolne  były  administrowane 
przez Bibliotekę Publiczną.  Zdaniem Klubu Radnych w tym przypadku można by 
uzyskać jakieś oszczędności. 

Przewodniczący Komisji zwrócił się do Klubu Radnych Wspólnota Samorządowa, 
Prawo i Sprawiedliwość o przestawienie swoich propozycji.

Radny Józef Szczekała odpowiedział, że Klub Radnych nie przygotował propozycji, 
natomiast  czeka na propozycje  władz gminy.  Po przedstawieniu  propozycji  przez 
Burmistrza GiM Klub Radnych WSPiS się do nich ustosunkuje. 



Radny Bogdan Knopik stwierdził,  że ewenementem jest,  aby radni  proponowali 
władzy wykonawczej rozwiązania. Uważa, że system działający w oświacie od 1998 
roku  działa  dobrze.  Chce  podkreślić,  że  oświata  jest  to  taka  dziedzina,  gdzie 
subwencja  nigdy  nie  pokryje  kosztów  związanych  z  edukacją.  Jest  to  problem 
ogólnokrajowy. Jeżeli wprowadzimy dzisiaj proponowane zmiany, to i tak uzyskane 
oszczędności nie pokryją deficytu w budżecie gminy. 
Zwrócił się do radnego Marka Profaski czy propozycje 3 modeli zawartych w piśmie 
do Burmistrza GiM są nadal aktualne, czy raczej się z nich wycofuje.

Radny  Marek  Profaska odpowiedział,  że  temat  został  przedyskutowany  na 
posiedzeniu Klubu Radnych RRGiAŚ, była to propozycja do przedyskutowania.

Radny Bogdan Knopik przypomniał o programie standaryzacji, który przyjęła Rada 
Miejska,  jak  również  o  dotychczasowych  oszczędnościach  przeprowadzonych  
w oświacie. Uważa, że wraca się do punktu wyjścia. Prosi o dokładne wyliczenia  
w temacie propozycji Klubu RRGiAŚ.

Radny  Arkadiusz  Adamczyk odnosząc  się  do  wypowiedzi  radnego  Knopika, 
przyznaje rację, że zawsze będziemy dopłacać do oświaty, ale tylko tyle na ile nas 
stać.

Przewodniczący Klubu Przyjazna Gmina, Przyjazny Powiat radny Marek Paluch 
odniósł się do informacji uzyskanych od Burmistrza GiM na prośbę Klubu Radnych 
RRGiAŚ. Dla niego te informacje były wyczerpujące. 

Radny Marek Profaska informuje, że według jego propozycji liczba oddziałów może 
być zmniejszona od 3 do 12 oddziałów w zależności od modelu przedstawionego  
w piśmie do Burmistrza GiM.

Radny Stanisław Breza przedstawił  sytuację  deficytu  budżetowego gminy.  Po 9 
miesiącach  deficyt  wynosi  8  mln  złotych  przy  założeniu  na  początku  roku  1mln 
deficytu. 
Wszystkie sektory w naszej gminie dostały zadanie, aby oszczędzać.
Jedynym  sektorem,  który  został  nietknięty,  to  jest  szkolnictwo.  Według  radnego 
trzeba zwrócić uwagę, że ilość dzieci maleje a liczba nauczycieli zostaje bez zmian. 

Pan Roman Cop Przewodniczący Rady Dzielnicy Czuchów zarzucił, iż nie został 
poinformowany o obradach Komisji OKiS.

Z-ca Burmistrza GiM Andrzej Raudner przypomina, że to radni zobowiązali się do 
zaproponowania rozwiązań.

Burmistrz GiM stwierdził, że nie taki był cel spotkania. Bierze odpowiedzialność za 
aktualną sytuację w oświacie. Stwierdził, że umie ustalić priorytety w gminie. Myślał, 
że propozycje złożone Radzie, na początku roku, były racjonalne, gdyż pokazywały, 
że trzeba zracjonalizować zatrudnienie w oświacie jak najmniejszym kosztem.
Poinformował,  że  jednocześnie  musimy  zracjonalizować  zatrudnienie  w  innych 
jednostkach gminy. Przypomina, że w 1990 roku gmina przejęła oświatę. Wtedy była 
bardzo  korzystna  subwencja  oświatowa.  W  1998  roku,  w  przeprowadzonych 
zmianach zabrakło utworzenia 1 szkoły podstawowej i 1 gimnazjum w Czerwionce. 



Przypomina, że od roku 1998 w obszarze sołeckim dokonano wiele przedsięwzięć 
(likwidacja przedszkoli i gimnazjów). 
Obecnie w przeciągu 4 lat ubyło 1000 uczniów. Burmistrz zwrócił uwagę, że w takiej 
sytuacji  nie  było  rewolucji  w  stosunku  do  nauczycieli.  Nie  zwalniano  nauczycieli. 
Zwrócił  się  do  obecnych  nauczycieli,  że  dla  nauczycieli,  dla  których  nie  będzie 
godzin, nie będzie pracy. 
Wspomniał,  że  zamknięcie  niektórych  stołówek  w  szkołach  nie  ma  wpływu  na 
uczniów. Obiady nadal są w tych szkołach a uczniowie nie narzekają. 
Wspomniał,  że  we  niektórych  jednostkach  w  gminie  pracownicy  zgodzili  się  na 
zmniejszenie wynagrodzenia, niektórych zwolniono. Pracownicy jednostek domagają 
się sprawiedliwości. 

Radny  Waldemar  Mitura  stwierdził,  że  nie  można  sztucznie  podtrzymywać 
zatrudnienia nauczycieli.  Zapytał  czy jest możliwe uczęszczanie gimnazjalistów ze 
Szczejkowic  do  Bełku,  co  dałoby oszczędności.  Pytał  czy nie  można rozpocząć  
w szkołach oszczędzania energii świetlnej na przerwach.

Radny Artur Szwed wyraził poparcie dla nauczycieli.

Burmistrz GiM zwrócił uwagę, że nie zamyka się żadnej ze szkół w gminie.

Jan  Tokarz  Przewodniczący  Zarządu  Dzielnicy  Karolinka wspomniał  o  4  mln 
obligacji, z których pieniądze mają pokryć braki w oświacie. Przewodniczący prosi  
o  przedstawienie  konkretnych  oszczędności,  które  gmina  uzyska  po  utworzeniu  
1 szkoły podstawowej i 1 gimnazjum w Czerwionce. Poinformował, że posiada wykaz 
nauczycieli, którzy w ostatnim czasie zostali zatrudnieni w szkołach w gminie przy 
obecnej,  trudnej  sytuacji.  Oświadczył,  że  dla  niego  nie  jest  zrozumiałe,  że  
w niektórych szkołach trzeba zwalniać nauczycieli a w innych się ich zatrudnia. 

Burmistrz GiM przypomniał,  że o zatrudnieniu  w szkołach decydują  dyrektorzy.  
W obecnej sytuacji dyrektor szkoły musi skorygować swoje wcześniejsze decyzje.

Pani Iwona Flajszok Naczelnik Wydziału Edukacji przedstawiła obecną sytuację 
w szkolnictwie. Poinformowała, że na dzień dzisiejszy 6-latki idą we wrześniu 2012 
roku  do  szkoły.  Jest  w  kontakcie  z  dyrektorami  szkół.  Po  analizie  z  dnia  31 
października 2011 roku otrzymała informacje, co do oszczędności, jakie dyrektorzy 
mogą poczynić w obecnym stanie organizacyjnym placówek. Przy założeniu, że 6-
latki  nie  pójdą  do  szkoły,  żaden  z  dyrektorów nie  stwierdził  możliwości  dalszych 
zmian oszczędnościowych.  Natomiast,  jeżeli  chodzi o model 1 SP i  1G dałoby to 
możliwość zmian organizacyjnych, tj. zmniejszenia liczby oddziałów o 6. Bazując na 
pewnych uśrednieniach pani Naczelnik obliczyła, że rocznie dałoby to ok. 390 tyś. 
oszczędności. Poprosiła, żeby zwrócić uwagę, że każda szkoła ma swoją specyfikę 
i poprosiła, żeby nie porównywać szkół przy wprowadzaniu zmian. Organizacja szkół 
uzależniona  jest  też  od  rodzaju  uczniów  tworzących  daną  szkołę.  Posunięcia  
w związku ze zwolnieniami nauczycieli blokuje nam Karta Nauczyciela. 
Pani Naczelnik poinformowała, że przy założeniu, że Szkoła Podstawowa zostanie 
utworzona w ZS3 liczba uczniów zmniejszy się z 476 do 453 zaś przy utworzeniu  
w ZS2 Gimnazjum, wtedy liczba uczniów zmniejszy się z 317 do 294. 



Radny  Paluch zwrócił  się  do  pani  Naczelnik  z  pytaniem  czy  zostały  obliczone 
oszczędności  związane  z  administracją  szkół,  tzn.  z  obsługą  związaną  
z ich działalnością.

Pani Naczelnik Iwona Flajszok  odpowiedziała, że jest to niezależne. W dalszym 
ciągu  pozostaną  dwie  szkoły.  Jest  uchwała,  która  reguluje  ilość  zastępców 
dyrektorów w zależności od liczby oddziałów. 

Burmistrz GiM wspomniał o niekorzystnej tendencji dla Szkoły Podstawowej w ZS2, 
gdzie  dzieci  z  obwodu  ZS2  uczęszczają  do  Szkoły  Podstawowej  w  ZS3.  Jest 
potencjalne  zagrożenie,  że  Szkoła  Podstawowa  w  ZS2  samoczynnie  ulegnie 
likwidacji. 

Pani Iwona Flajszok Naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że w szkołach, 
gdzie  maleje  liczba  oddziałów,  tam automatycznie  zmniejsza  się  liczba  osób 
zatrudnionych w obsłudze.

Radny  Marek  Paluch zwrócił  się  do  Skarbnika  GiM  z  pytaniem  o  udzielenie 
informacji, jakie są koszty poniesione całościowo na oświatę w danym miesiącu.
Do Z-cy Burmistrza Raudnera zwrócił  się o udzielenie informacji ile osób pracuje  
w  szkołach  z  prawami  emerytalnymi  i  ile  z  nich  zadeklarowało,  że  odchodzi  na 
emeryturę  oraz  informacji  czy  są  przewidywane  nowe  zatrudnienia  nauczycieli  
w latach 2011-2013.

Pan Zbigniew Wojtyło Skarbnik GiM poinformował,  że trudno znaleźć odnośnik, 
gdyż zarobki nauczycieli ulegają zmianie w związku z podwyżkami. Zadeklarował, że 
udzieli odpowiedzi na następnej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Z-ca Burmistrza GiM Andrzej  Raudner poinformował,  że w oświacie pracuje 29 
nauczycieli, którzy nabyli prawo do emerytury. Przypomniał, że nabycie praw nie jest 
obowiązkiem. Jeżeli chodzi o deklaracje przejścia na emeryturę woli się wstrzymać 
i nie podawać liczb, ponieważ często się zdarza, że nauczyciele, którzy nabyli prawa, 
wycofują  się  ze  swoich  decyzji,  natomiast,  jeżeli  chodzi  o  zatrudnienie  nowych 
nauczycieli,  ruchy  kadrowe  nie  są  przewidywane.  Może  zaistnieć  sporadycznie 
sytuacja  zatrudnienia  nowych  nauczycieli,  gdy brak w szkole fachowca  z danego 
przedmiotu.

Radny Paluch zapytał czy racjonalne jest zatrudnianie nauczycieli na przykładowo 
2/18 czy 3/18 etatu.

Z-ca Burmistrza Andrzej Raudner odpowiedział, że zdarza się taka sytuacja przy 
łączeniu etatu,  gdzie w jednej szkole nauczyciel  jest  zatrudniony na część etatu  
a w innej szkole go uzupełnia.

Przewodniczący  Zarządu  Dzielnicy  Czerwionka  Karolinka  pan  Jan  Tokarz 
nadmienił,  że mając wybór  zwolnienia pomiędzy nauczycielem, który nabył  prawa 
emerytalne a nauczycielem, który ich nie posiada, zwolniłby w pierwszej kolejności 
nauczyciela z prawami emerytalnymi. 



Pan  Wiesław  Janiszewski  Burmistrz  GiM poprosił,  aby  nie  sugerować,  kogo 
należy zwolnić. Należy zwolnić tego, dla którego nie ma godzin. Dyrektor decyduje o 
tym, kogo zatrudnia.

Przewodniczący  Zarządu  Dzielnicy  Czerwionka  Karolinka  pan  Jan  Tokarz 
poinformował, że od samego początku jest za tym, aby nie zwalniać. 

Radny Artur Szwed zapytał czy będzie porozumienie pomiędzy szkołami w gminie, 
które da możliwość w pierwszej kolejności zatrudnienia nauczyciela w placówce, 
w gminie, który był zwolniony w innej placówce w gminie.

Pani  Iwona  Flajszok  Naczelnik  Wydziału  Edukacji poinformowała,  że  jest  to 
praktykowane,  tzn.  dyrektor,  który  traci  godziny  dla  nauczyciela  w  swojej  szkole 
wnioskuje do organu nadzorującego szkoły, o uzyskanie godzin dla tego nauczyciela 
w innej placówce. To jest tzw. łączenie etatów.

Radny  pan  Marek  Profaska  przedstawił  możliwości  pozyskania  oszczędności. 
Przedstawił propozycję umożliwienia kontynuacji nauki uczniom, kończącym szkołę 
podstawową  w  Książnicach,  w  Gimnazjum  Nr  2  w  Leszczynach,  gdyż  w  2/3 
uczniowie z Książnic kontynuują naukę w Rybniku. Przedstawił również propozycję 
możliwości przejęcia świetlic szkolnych przez MOK, co jest praktykowane w wielu 
miastach w Polsce. W tej sytuacji MOK zatrudnia nauczycieli na zasadach ogólnych, 
co daje konkretne oszczędności.

Radny  Edward  Kucharczyk wspomniał  o  braku  komunikacji  miejskiej  pomiędzy 
Książnicami a Leszczynami.

Radny  pan  Józef  Szczekała powiedział,  że  cały  czas  mówi  się  o  aspekcie 
finansowym,  ale  nikt  nie  wspomniał  o  aspekcie  społecznym.  Poinformował,  że 
przedstawiona kalkulacja go nie przekonuje.

Burmistrz GiM stwierdził, że przejście dzieci ze Szkoły Podstawowej do Gimnazjum 
w  Leszczynach  jest  na  równi  z  ewentualnym  przejściem  w  obrębie  2  szkół  
w Czerwionce.

Radny Knopik powiedział, że oczekuje, że przy zwalnianiu nauczycieli  dyrektorzy 
szkół będą kierować się konkretnymi kryteriami.

Radny Marek Paluch wspomniał o omawianiu różnych modeli w związku z oświatą 
przez Przewodniczących Klubów Radnych. Teraz nie zostało to przedstawione.

Burmistrz GiM stwierdził, że modele przedstawione przez radnego Marka Profaskę 
są rewolucyjne. Są to tzw. twarde rozwiązania.

Radny  Marek  Profaska krótko  przedstawił  analizę  zmian  organizacyjnych 
funkcjonowania sieci szkół (model nr 1, 2, 3). Pan radny Profaska Stwierdził, że nie 
przedstawiono tej analizy, gdyż zdecydowano się na rozwiązania tzw. miękkie.



Przewodniczący Komisji zwrócił się z pytaniem do Naczelnik Wydziału Edukacji czy 
realne  jest,  aby  zapobiec  odchodzeniu  absolwentów  Szkoły  Podstawowej  
w Książnicach do Rybnika.

Pani  Iwona  Flajszok  Naczelnik  Wydziału  Edukacji poinformowała,  że  decyzja 
należy do uczniów.  Jest to kwestia  organizacji.  Jest to możliwe do spróbowania  
w praktyce. Jakie przyniosłoby to efekty na razie nie może powiedzieć.
 
Burmistrz GiM  stwierdził, że na dzień dzisiejszy istnieją problemy komunikacyjne. 
Jeżeli jest mowa o absolwentach SP w Książenicach, to Gimnazjum Nr 2 posiada 
najlepsze warunki lokalowe.

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu podjęła następujące wnioski:

1. Komisja  zwróciła  się  z  wnioskiem  o  udzielenie  informacji,  

o  oszczędnościach  wynikających  z  ewentualnego  utworzenia  na  terenie 

Dzielnicy Czerwionka 1 szkoły podstawowej i 1 gimnazjum. 

Wniosek został przyjęty „jednogłośnie”, głosowało 6 radnych.
2. Komisja  zwróciła  się  z  wnioskiem  o  przeprowadzenie  analizy  finansowej 

oszczędności w razie przejęcia bibliotek szkolnych przez Bibliotekę Publiczną

i jej filie.

Wniosek został przyjęty „jednogłośnie”, głosowało 6 radnych.
3. Komisja  zwróciła  się  z  wnioskiem  o  przeprowadzenie  analizy  możliwości 

umożliwienia dzieciom z sołectwa Książenice kontynuacji nauki w Gimnazjum 

Nr 2 w Leszczynach.

Wniosek został przyjęty 5 głosami „za” i 1 „wstrzymującym, głosowało 
6 radnych.

4. Komisja zwróciła się z wnioskiem o przygotowanie materiałów, o możliwości 

przejęcia świetlic szkolnych przez MOK i przeprowadzenie analizy finansowej 

w tym zakresie.

Wniosek został przyjęty 5 głosami „za” i 1 „wstrzymującym, głosowało 
6 radnych.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:
Bożena Zawalska

  
Przewodniczący Komisji

radny Arkadiusz Adamczyk
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