Protokół nr 27/2005
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Promocji Miasta
w dniu 25.11.2005r.

Na posiedzeniu Komisji obecni byli wszyscy radni - członkowie wyżej wymienionej
Komisji. Komisja obradowała w godzinach 14.00 –16.00.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Omówienie projektu budżetu miasta na 2006 rok w zakresie dotyczących działań
branżowych komisji
3. Opracowanie planu pracy komisji na 2006 rok.
4. Zapoznanie z pismami i uchwałami.
5. Wnioski i sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1.
Przewodniczący Komisji stwierdził prawomocność posiedzenia i przedstawił
porządek obrad. Członkowie przyjęli go jednogłośnie. Gośćmi posiedzenia byli:
- Zastępca Prezydenta pan Kazimierz Kachel
- Dyrektor MZJOś pan Zbigniew Światowiec
Ad. 2.
Przewodniczący komisji poprosił prezydenta o krótki komentarz do propozycji
budżetowych, do zadań które udało się zrealizować zgodnie z planem budżetu na
2005 a które nie udało się zrealizować. Prezydent powiedział: Największym
osiągnięciem była sprawna realizacja podjętych na szeroką skalę działań
termomodernizacyjnych a mianowicie zakończenie prac budynków oświatowych
MSP nr 2,4,6,7 oraz MG nr 2, 3. Nie udała się tkz. Optymalizacja sieci szkolnictwa
tzn. połączenie tam gdzie to jest możliwe w zespoły szkół ze względu na protesty
środowiska oświatowego. Liczy się pozytywna opinia Rady Pedagogicznej, której
obecnie nie sposób uzyskać. Różnice miedzy szkołami będą się pogłębiać jeśli Rada
Pedagogiczna nie zmieni zdania w tej sprawie. Porównując projekt uchwały

budżetowej w roku 2005 i 2006 w dziale następuje wzrost wydatków z 28.534.445 zł
na 32.052.794 zł. Wzrost jest podyktowany uzyskaniem wyższego stopnia awansu
zawodowego przez nauczycieli oraz rezerwacją środków na wypłaty odpraw
emerytalnych dla nauczycieli. Na przyszły rok

dwa ważniejsze planowanie

inwestycje a mianowicie termomodernizacja MSP nr 1 i budowa hali widowiskowo –
sportowej przy alei Lipowej w Knurowie. W dziedzinie Kultury dotacja z budżetu
państwa została obniżona z 2.235.000 zł do 1.900 000 zł. Pytanie radnej
Pomarańskiej: Czy termomodernizacja MSP nr 1 mogłaby rozpocząć się wcześniej
niż w okresie wakacyjnym. Odpowiedzi udzielił dyrektor: To wszystko zależy do
przetargu, a mianowicie od jego rozstrzygnięcia ale zapewnił komisje ze dołoży
wszelkich starań aby prace rozpoczęły się jak najwcześniej jak to będzie możliwe.
Głos zabrał przewodniczący komisji, mówił że bardzo ubolewa nad tym że nie
powstały w Knurowskich placówkach oświatowych zespoły szkół, podawał przykłady
takich zespołów świetnie działających np. w Bielsku – Białej . Dwa pytania zadał
radny Przemysław Dulias: Ile w bieżącym roku nauczycieli odeszło na emeryturę i
czy państwa polityka zatrudnienia w Oświacie opiera się na obecnej kadrze i jej
przesunięciach czy też na zatrudnianiu nowych nauczycieli. Odpowiedzi udzielił
dyrektor: W roku bieżącym na emeryturę odeszło 8 nauczycieli i jeszcze jedna
zadeklarowała odejście do końca roku, a polityka personalna jest oparta na
dotychczasowej kadrze jedynie następuje ciągła fluktuacja kadry nauczającej
języków obcych ponieważ zarobki w sektorze prywatnym są dużo bardziej atrakcyjne
niż może zaoferować im praca w szkole. Komisja przeanalizowała projekt budżetu na
2006 rok i stanowisko komisji jest pozytywne w stosunku do propozycji
finansowych przewidzianych w przyszłym roku na Kulturę, Oświatę i Promocję
Miasta.
Ad. 3
PLAN PRACY
KOMISJI OŚWIATY, KULTURY I PROMOCJI MIASTA KNURÓW
NA 2007 ROK
1. „Zima w mieście” – przygotowanie do ferii zimowych ( świetlice środowiskowe,
M.O.P.P. )
2. Amatorskie zespoły dziecięco – młodzieżowe, ich problemy i osiągnięcia.
3. Czytelnictwo bibliotek miejskich

4. Obchody 700 Urodzin Miasta – podsumowanie
5. Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne w Miejskim Ognisku Pracy Pozaszkolnej.
6. Wypoczynek dzieci i młodzieży (obozy, wczasy w mieście, kolonie półkolonie oraz
inne formy)
7. „Lato w mieście” – przygotowanie do wakacji
8.

Przygotowanie szkół i innych obiektów oświatowych do nowego roku szkolnego.

9.

Budżet – wnioski i propozycje do projektu budżetu ze szczególnym
uwzględnieniem Oświaty

10. Działania promocyjne Miasta
11. Kultura w Mieście
12. Reagowanie na aktualne problemy oświatowe.
Po opracowaniu planu pracy członkowie Komisji przyjęli go jednogłośnie.

Ad. 4
Komisja w sprawie pism i uchwał:
- projekt uchwały budżetowej na 2006 – komisja zapoznała się z projektem
- procedura uchwalania budżetu gminy – komisja zapoznała się z uchwałą
- informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Knurów w 2005- do indywidualnego
zapoznania się przez członków komisji
- plan i wykonanie kosztów budżetu Centrum Kultury – komisja zapoznała się z
planem

Ad. 5
Wniosek radnej Pomarańskiej : Kiedy strategia Integracji Rozwiązywania Problemów
Społecznych będzie gotowa, prośba żeby była dostarczona do placówek
Oświatowych. Wniosek poparty jednogłośnie.

Ad. 6
W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodniczący zakończył posiedzenie
Komisji.
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