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  Katowice, dnia 06.10.2014 r. 

 

 

SPRAWOZDANIE Z PRACY 

KOMISJI EDUKACJI RADY MIASTA KATOWICE 

W KADENCJI 2010 - 2014 

 

Na mocy uchwały nr II/11/10 Rady Miasta Katowice z dnia 13 grudnia 2010 r. ustalony został 

skład osobowy Komisji Edukacji. Uchwałą nr II/12/10 Rady Miasta Katowice z dnia 

13 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych 

komisji Rady Miasta Katowice na Przewodniczącą Komisji Edukacji wybrana została radna 

Ewa KOŁODZIEJ. 

 

W trakcie trwania kadencji skład Komisji Edukacji ulegał zmianom.  

 

Na mocy uchwały nr VII/87/11 z dnia 28 marca 2011 r. w skład Komisji Edukacji wszedł 

radny Dariusz ŁYCZKO. Uchwałą nr VIII/116/11 z dnia 18 kwietnia 2011 r. uchwała 

nr VII/87/11 z dnia 28 marca 2011 r. została uchylona. 

 

W wyniku wyborów do Sejmu i Senatu RP w dniu 9 października 2011 r. radna Ewa 

KOŁODZIEJ uzyskała mandat poselski zrzekając się tym samym funkcji Radnej Rady Miasta 

Katowice. W związku z powyższym na mocy uchwały nr XV/257/11 Rady Miasta Katowice 

z dnia 26 października 2011 r. mandat radnej Ewy KOŁODZIEJ został wygaszony. 

 

W okresie od listopada do grudnia Komisja liczyła 8 członków, a jej obradom przewodniczył 

Wiceprzewodniczący Komisji radny Jerzy DOLINKIEWICZ. Na mocy uchwały 

nr XVII/335/11 Rady Miasta Katowice z dnia 21 grudnia 2011 r. skład Komisji został 

uzupełniony o radną Darię KOSMALĘ. Zmianie uległ również skład osobowy prezydium 

Komisji. Uchwałą nr XVII/336/11 Rady Miasta Katowice z dnia 21 grudnia 2011 r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych 

komisji Rady Miasta Katowice Przewodniczącą Komisji Edukacji została radna Daria 

KOSMALA. 

 

Uchwałą nr XVIII/386/12 z dnia 25 stycznia 2012 r. pierwotny skład osobowy komisji został 

uzupełniony o Pana radnego Dariusza ŁYCZKO. 

 

W wyniku podjęcia uchwały nr XXXV/765/13 Rady Miasta Katowice z dnia 27.03.2013 r. 

w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Katowice skład 

osobowy Komisji Edukacji został uzupełniony o radnego Wiesława MROWCA. W związku 

z podjęciem uchwały nr XXXV/766/13 Rady Miasta Katowice z dnia 27.03.2013 r. w sprawie 

wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Miasta Katowice, 

zmianie uległo również prezydium Komisji. Pan radny Jerzy Dolinkiewicz został wybrany 

przewodniczącym Komisji, natomiast Panie radne Daria Kosmala oraz Krystyna Panek 

zostały wiceprzewodniczącymi Komisji Edukacji. 

 

W rezultacie podjęcia wyżej wymienionych uchwał Rady Miasta Katowice – Komisja 

Edukacji liczyła 11 członków oraz działała w następującym składzie osobowym: 

 

1. Jerzy DOLINKIEWICZ – Przewodniczący Komisji  

2. Helena HRAPKIEWICZ 
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3. Daria KOSMALA – Wiceprzewodnicząca Komisji 

4. Dariusz ŁYCZKO  

5. Tomasz MAŚNICA 

6. Wiesław MROWIEC 

7. Krystyna PANEK – Wiceprzewodnicząca Komisji 

8. Bożena ROJEWSKA 

9. Magdalena WIECZOREK 

10. Barbara WNĘK 

11. Józef ZAWADZKI 

 

Komisja w okresie sprawozdawczym obradowała w oparciu o opracowane i przyjmowane 

uchwałami:  

 Nr V/46/11 Rady Miasta Katowice z dnia 31 stycznia 2011 r. 

 Nr XVII/363/11 Rady Miasta Katowice z dnia 21 grudnia 2011 r. 

 Nr XXX/688/12 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2012 r. 

 Nr XLIII/1019/13 Rady Miasta Katowice z dnia 18.12.2013 r.  

plany pracy Komisji Edukacji.  

 

Wobec powyższego Komisja spotkała się łącznie na 49 posiedzeniach w tym 5 posiedzeniach 

nadzwyczajnych zwołanych z uwagi na proces restrukturyzacyjny katowickich szkół oraz 

konieczność zaopiniowania dodatkowych projektów uchwał Rady Miasta Katowic. Podczas 

ww. posiedzeń Komisja wyczerpała zakres uchwalonego planu pracy.  

 

Frekwencja na posiedzeniach Komisji kształtowała się na poziomie 94,1 %.  

 

Komisja, podczas swoich posiedzeń omawiała sprawy związane z edukacją publiczną, w tym 

funkcjonowaniem miejskiego systemu oświaty, organizacją oświaty pozaszkolnej i zajęć 

pozalekcyjnych, współpracą ze szkołami, przedszkolami, stowarzyszeniami edukacyjnymi, 

organami nadzoru pedagogicznego, pomocą stypendialną dla uczniów, współpracą miasta ze 

szkołami wyższymi, edukacją regionalną dzieci oraz młodzieży.  

 

Podczas wyjazdowych posiedzeń członkowie Komisji mieli możliwość zapoznania się 

z funkcjonowaniem miejskich jednostek oświatowych, stanem technicznym budynków 

szkolnych, przedszkolnych jak również warsztatów szkolnych i obiektów sportowych oraz 

innych placówek oświatowo – wychowawczych funkcjonujących w mieście Katowice.  

 

Tematami cyklicznie analizowanymi przez Komisję Edukacji w omawianym okresie 

sprawozdawczym były: 

 informacja dotycząca przygotowań w szkołach i innych placówkach oświatowych do 

prowadzenia w okresie ferii zimowych akcji „Zima w mieście”, 

 informacja dotycząca wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji „Lato 

w mieście”, 

 informacja dotycząca organizacji pracy szkół, przedszkoli i innych placówek 

oświatowych funkcjonujących na terenie miasta Katowice, 

 informacja dotycząca procedur oraz przebiegu konkursów na stanowiska dyrektorów 

szkół, przedszkoli i innych miejskich jednostek oświatowych, 

 upowszechnianie zasad prawidłowego żywienia wśród uczniów oraz propagowanie 

zdrowej żywności w katowickich szkołach i przedszkolach, 

 edukacja dzieci niepełnosprawnych, 

 organizacja i funkcjonowanie szkolnictwa ponadgimnazjalnego w tym zawodowego 
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w mieście Katowice. 

 

Obawy Komisji w omawianym okresie budziły kwestie elektronicznej rekrutacji do miejskich 

przedszkoli, funkcjonowania oddziałów rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci 

5 i 6 letnich w szkołach podstawowych, a także rejonizacja w gimnazjach, racjonalizacja sieci 

szkół w mieście jak również postęp prac remontowych w Pałacu Młodzieży im. prof. 

Aleksandra Kamińskiego. Wątpliwości Komisji budziły również zasady tworzenia 

i funkcjonowania klas sportowych, oraz termin powstania w Katowicach Szkoły Mistrzostwa 

Sportowego. Komisja zwracała szczególną uwagę na konieczność oszczędnego 

gospodarowania energią w tym przeprowadzenia procesów termo modernizacyjnych 

w miejskich przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych 

funkcjonujących na terenie miasta Katowice.  

 

Na posiedzeniach Komisja Edukacji gościła dyrektorów przedszkoli, szkół, uczelni wyższych, 

Komendanta Hufca Katowice im. Bohaterów Wieży Spadochronowej Związku Harcerstwa 

Polskiego oraz innych miejskich placówek oświatowych. Z inicjatywy członków komisji 

podczas posiedzeń odbywały się spotkania z przedstawicielami środowisk związanych 

z edukacją jak również rodzicami dzieci uczęszczających do katowickich szkół.   

 

W wyniku swej działalności Komisja Edukacji rozpatrzyła 74 sprawozdania i informacje, 

wydała 128 opinii do projektów uchwał jak również wystosowała 160 wniosków i zapytań do 

Prezydenta Miasta Katowice w sprawach będących przedmiotem analizy na poszczególnych 

posiedzeniach.  

 

Komisja w ciągu minionej kadencji poprzez składane wnioski niejednokrotnie proponowała 

podjęcie działań zmierzających do poprawy funkcjonowania sfery edukacyjnej miasta. 

Komisja wystosowała również szereg wniosków z propozycjami do Budżetu Miasta Katowice 

na kolejne lata. 

 

Komisja uzyskała odpowiedzi na wszystkie złożone zapytania i wnioski informujące 

o planowanych lub podjętych działaniach dotyczących sposobu i przewidywanego terminu 

ich realizacji. 

 

W celu bardziej szczegółowego zapoznania się z wniesionymi na Komisję sprawami, jak 

również dla rzeczowego rozpatrzenia skierowanych na Komisję dokumentów, w okresie 

sprawozdawczym członkowie Komisji zaangażowani byli w prace zespołów, które zajmowały 

się przygotowaniem projektów opinii i rozstrzygnięć w prowadzonych postępowaniach m.in. 

zespołu do spraw opracowania ostatecznej wersji projektu uchwały w sprawie powołania 

Młodzieżowej Rady Miasta Katowice.  

 

Szczegółowe omówienie zagadnień będących przedmiotem obrad Komisji Edukacji 

w kadencji 2010-2014 zawarte jest w protokołach z posiedzeń Komisji dostępnych na stronie 

internetowej Urzędu Miasta Katowice.  
 

 

Przewodniczący 

Komisji Edukacji 

 

 

Jerzy DOLINKIEWICZ 

 


