
 

Protokół nr 2 

z posiedzenia Komisji Edukacji, Nauki i Kultury 

 z dnia 13.02.2015r. 

 
 

 
W posiedzeniu udział radni członkowie Komisji oraz zaproszeni goście zgodnie z załączoną listą 

obecności. 

Proponowany porządek Posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia oraz przyjęcie porządku obrad. 

2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Sejmiku. 

3. Wytypowanie radnych do Rad Programowych Kolegiów.. 

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

 

Ad 1. 

 

Przewodnicząca Komisji Pan Lucyna Ekkert powitała zaproszonych gości, członków Komisji oraz 

przedstawiła porządek obrad. Poinformowała radnych członków Komisji o otrzymaniu materiałów 

na sesję mailem bowiem materiały wysłane pocztą mogły nie dotrzeć na czas. 

 

Radny Piotr Czarnynoga – zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu drugiego, z 

powodu nie otrzymania materiałów na czas co jest niezgodnie z zapisami Statutu Województwa w 

którym jest napisane iż materiałów powinno się otrzymać na siedem dni przed sesją. 

 

Przewodnicząca Komisji Lucyna Ekkert – głosujemy za wycofaniem punktu 2 z porządku obrad 

Komisji. 

 

za -6,  przeciw – 4,   wstrzym.- 0 

 

Komisja przegłosowała zdjęcie punktu drugie z porządku obrad. 

 

Radny Andrzej Kamiński- proponuję aby jednak omówić projekty uchwał w związku z 

obecnością dyrektorów wydziałów. 

 

Przewodnicząca Komisji Lucyna Ekkert – przed chwilą przegłosowaliśmy zdjęcie punktu 

drugiego z porządku obrad nie ma więc podstaw aby omówić projekty. Proponuję zmianę porządku 

obrad tak aby punkt drugi był punktem trzecim a w punkcie trzecim omówić Plan Pracy Komisji. 

Komisja przegłosowała zmianę porządku jednogłośnie. 

 

Aktualny porządek Posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia oraz przyjęcie porządku obrad. 

2. Wytypowanie radnych do Rad Programowych Kolegiów. 

3. .Omówienie Planu Pracy Komisji na 2015 rok. 

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

 

Ad 2  

 

Przewodnicząca Komisji Lucyna Ekkert – proszę o dokonanie wprowadzenia przez Pana Roberta 

Suwałę dyrektora Wydziału Edukacji i Nauki. 

 

Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki Pan Robert Suwała -  w chwili obecnej Kolegia znajdują 

się w stanie likwidacji do dnia 30.09.br jest to konsekwencją reformy przeprowadzonej przez  

Ministerstwo Edukacji Narodowej. Organem kolegialnym Kolegium jest Rada Programowa do 



której zadań należy uchwalanie programów funkcjonowania placówki. W związku z nową kadencją 

Sejmiku następuje konieczność powołania nowych członków Rad, którzy będą pracować w radach 

do dnia całkowitej likwidacji szkoły tj. do dnia 30.09.br. 

 

Przewodnicząca Komisji Lucyna Ekkert - chciałabym zaproponować następujące osoby do 

następujących Kolegiów: 

 
1. Kolegium Nauczycielskie w Bielsku Białej  - Pan Andrzej Kamiński, 

2. Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu -Pani Lucyna Ekkert, 

3. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bielsku-Białej- Pan Andrzej Kamiński 

4. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Tychach - Pani Halina Bieda, 

5. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Zabrzu – Pan Henryk Mercik, 

6. Zespół Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu - Pan Michał 

Czarski, 

7. Centrum Języków Europejskich -Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych  

w Częstochowie – Pani Krystyna Jasińska 

8. Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi – Pani Martyna Starc-

Jażdżyk po zakończeniu procedury konkursowej na dyrektora, bowiem na czas 

konkursu została oddelegowana Pani Małgorzata Radwin pracownik Wydziału 

Edukacji. 

9.  

Przewodnicząca Komisji Lucyna Ekkert – wpłynęło pismo Burmistrza Cieszyna o wytypowanie 

radnego do Rady programowej Zamek Cieszyn, chciałabym zaproponować radną z tego terenu 

panią Sylwię Cieślar.  

 

Radny Andrzej Kamiński -  proponuję Pana radnego Jana Kawuloka również z Cieszyna. 

 

Przewodnicząca Komisji Lucyna Ekkert - jeżeli Pan Kawulok wyrazi zgodę to będziemy 

głosować te dwie kandydatury. 

 

Radna Martyna Starc –Jażdżyk -  czy Pan dyrektor Wydziału Edukacji mógłby udzielić 

informacji na temat co się stanie z majątkiem trwałym i ruchomym likwidowanych Kolegiów.  

 

Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki Pan Robert Suwała – bardzo szczegółowe informacje 

otrzymają Państwo na następne posiedzenie Komisji, bowiem dyrektorzy Kolegiów otrzymali 

polecenie spisania majątku trwałego i ruchomego. Niektóre instytucje samorządu województwa są 

chętne do zagospodarowania części majątku trwałego i ruchomego. 

 

Przewodnicząca Komisji Lucyna Ekkert – proponuję wrócić do głosowania nad kandydatem do 

Rady Programowej Zamek Cieszyn. 

 

Pani radna Sylwia Cieślar – za-  3,  

Pan radny Kawulok – za-  5 , 

Komisja wytypowała Pana radnego Jana Kawuloka do Rady Programowej Zamek Cieszyn 

 

Ad 3. 

 

Przewodnicząca Komisji Lucyna Ekkert – przedstawiłam Państwu zarys Planu Pracy Komisji. 

Jedynie Pani radna Jasińska przysłała propozycje do planu pracy które zostały uwzględnione. 

 



 

Radna Halina Bieda - 26 czerwca br. ma zostać otwarte Muzeum Śląskie dlatego wyjazd Komisji 

do Koszęcina może nie dojść do skutku. 

 

Radny Piotr Czarnynoga – w przypadku posiedzeń w Katowicach godzina rozpoczęcia 

posiedzenia może być późniejsza oraz gdy Komisja wyjeżdża dalej można projekty uchwał 

najpierw omówić na miejscu a potem jechać. 

 

Przewodnicząca Komisji Lucyna Ekkert - możemy zmienić godzinę jeżeli chodzi o Katowice ale 

w przypadku wyjazdów dalszych to należy zarezerwować więcej czasu ponieważ Komisje 

wyjazdowe przeważnie trwają 4-5 godzin. 

 

Radna Martyna Starc-Jażdżyk – jeżeli chodzi o Filharmonię Śląską to nie tylko powinniśmy 

ograniczyć się tylko do zwiedzania obiektu ale przede wszystkim podyskutować o problemach o 

konkurencyjności w kontekście powstania NOSPR- u. 

 

Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki Pan Robert Suwała - przedstawił informację dotyczącą 

sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych dla których województwo śląskie jest organem 

prowadzącym. 

 

Radna Krystyna Jasińska -  chciałam zapytać o pracowników Kolegiów co się z nimi stanie. 

 

Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki Pan Robert Suwała – z nauczycielami Kolegiów jest taki 

problem, że nie możemy ich  przenieść do innych placówek samorządowych.  

 

Przewodnicząca Komisji Lucyna Ekkert - nauczyciele z naszych Kolegiów nie mają problemu ze 

znalezieniem pracy ponieważ było to ich kolejne miejsce pracy. Pensum w Kolegiach wynosi 15 

godz. tygodniowo dlatego nauczyciele mieli możliwość pracować w różnych miejscach. 

O likwidacji mówiliśmy od 4 lat więc mogli się przygotować do zmiany miejsca pracy. 

 

Komisja przyjęła protokół z 1 posiedzenia Komisji w dniu 12 grudnia 2014 roku. 

 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

 
 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Nauki i Kultury 

 
Protokół sporządziła; 

Beata Zaczyńska 

Lucyna Ekkert 


