
Protokół Nr 6  

z posiedzenia Komisji Edukacji, Nauki i Kultury 

w dniu 28.08.2015 roku  

 

W posiedzeniu udział radni członkowie Komisji oraz zaproszeni goście zgodnie z 

załączoną listą obecności. 

Proponowany porządek Posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.  

2. Prezentacja szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest 

Województwo Śląskie.  

3. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Sejmiku. 

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

 

 

Ad 1. 

Przewodnicząca Komisji Lucyna Ekkert – przedstawiła komisji propozycję zmiany 

porządku. W związku z otrzymaniem pism dot. wyłonienia kandydatów do otwartych 

konkursów ofert, rad programowych oraz z koniecznością zaopiniowania projektów 

uchwał Porządek posiedzenia Komisji zostaje zmieniony w ten sposób, że punkty 

dotyczące opiniowania projektów uchwał oraz sprawy bieżące będą rozpatrywane na 

początku a prezentacja dotycząca szkół i placówek oświatowych na końcu 

posiedzenia. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała zmianę porządku obrad. 

Ad 2.  

1. Komisja Konkursowa oceniającej wnioski o przyznanie stypendiów w ramach 

Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego 

obowiązującego od września 2015 roku do czerwca 2018 roku. Komisja 

wytypowała Panią Danutę Kożusznik, Panią Krystynę Jasińską oraz Panią 

Lucynę Ekkert. 

2. Komisja wytypowała Panią Halinę Biedę do  Komisji Konkursowej oceniającej 

oferty na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie wzmacniania 

współpracy sieciowej na Szlaku Zabytków Techniki w 2015 roku. 

3. Komisja Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za upowszechnianie i 

ochronę dóbr kultury Komisja wytypowała Panią Lucynę Ekkert oraz Pana 

Jerzego Gorzelika, 

4. Komisja Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia w 

dziedzinie konserwacji zabytków Komisja wytypowała Panią Halinę Biedę oraz 

Pan Jerzego Gorzelika, 

5. Nagroda artystyczna Marszałka Województwa Śląskiego Komisja wytypowała 

Panią Lucynę Ekkert oraz Pana Jarosława Makowskiego, 

6. Nagroda im. Karola Miarki w województwie śląskim Komisja wytypowała 

Pana Piotra Czarnynogę, oraz Panią Danutę Kożusznik, 



7. Komisja Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego dla młodych twórców 

Komisja wytypowała Panią Krystynę Jasińską oraz Pana Jarosława 

Makowskiego. 

Rady Programowe w instytucjach kultury: 

 Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach – Pan Michał Czarski, 

 Teatr Rozrywki w Chorzowie – Pani Urszul Koszutska, 

 Filharmonia Śląska im. H. M. Góreckiego w Katowicach –  

Pan Piotr Czarnynoga 

 Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny - Pani Lucyna Ekkert, 

 Opera Śląska w Bytomiu – Pani Halina Bieda, 

 Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris – Pan Jarosław 

Makowski, 

 Biblioteka Śląska w Katowicach – Pan Piotr Czarnynoga, 

 Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku- Białej – Pan Radny Andrzej 

Kamiński, 

 Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach – Pan Jerzy Gorzelik, 

 Instytucja Filmowa Silesia -Film w Katowicach – Pani Martyna  

Starc-Jażdżyk 

radny Jerzy Gorzelik – chciałbym przedstawić projekt uchwały dotyczący 

ustanowienia roku 2017 rokiem reformacji w związku z okrągłą rocznicą 500 lecia 

reformacji jest to wydarzenie w skali europejskiej 

radny Piotr Czarnynoga - prosiłbym o argumentację bowiem zawsze 

podejmowaliśmy właściwe dla województwa śląskiego tego typu uchwały. Jest to 

temat ogólnoeuropejski nie jest to temat dotyczący tylko z Województwa 

Śląskiego. 

radny Jerzy Gorzelik– chciałbym odwołać się do analogii na temat roku Hlonda 

był to także temat ogólnopolski bowiem postać arcybiskupa była nie tylko 

związana z Województwem Śląskim. Fenomenem reformacji jest to, że bardzo 

duże występują skupiska społeczności protestanckiej na terenie całej Polski, liczna 

społeczność występuje na śląsku cieszyńskim. Efektem tego może być promocja o 

znacznie szerszym wymiarze ziemi województwa śląskiego jest również okazja 

żeby pokazać różnorodność naszej ziemi. 

-radna Danuta Kożusznik – jestem ze śląska cieszyńskiego i mogę stwierdzić iż,  

50% ludności to ludność wyznania luterańskiego. Mają bardzo ważny wkład w 

rozwój społeczności i kultury  na tym terenie. Dlatego popieram wniosek złożony 

przez grupę radnych aby rok 2017 był rokiem upamiętnienia 500 -lecia Reformacji. 



Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek. 

-Pani Danuta Rosa dyrektor wydziału Edukacji - przedstawiła prezentację 

dotyczącą szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest 

Województwo śląskie. Prezentacja stanowi załącznik do protokołu. 

Radny Andrzej Kamiński- tradycyjnie zapytam o funkcjonowanie i likwidację 

kolegiów czy nie ma problemów o czy budynek na ul. Krakowskiej w Bielsku-

Białej ma już uregulowaną sprawę własności oraz czy jest chętny do jego 

przejęcia. 

-Pani Aleksandra Skowronek Wicemarszałek Województwa Śląskiego - w 

budynku przy ulicy Krakowskiej trwa przekazywanie wyposażenia w przypadku 

nieruchomości mam nadzieję że wkrótce będziemy mogli Państwu przekazać pełne 

sprawozdanie z likwidacji Kolegiów. 

-radny Piotr Czarnynoga – mam pytanie dotyczące Młodzieżowych Ośrodków 

Wychowawczych ma wątpliwość czy jest to zadanie samorządu województwa.  

-Radna Lucyna Ekket przewodnicząca Komisji - na mocy uchwały powiaty jeśli 

wykazały że jest to zadnie ponadregionalne przekazywały samorządowi 

województwa te ośrodki. Oczywiście można się było odwołać od tych uchwał ale 

województwo się nie odwołało i zostaliśmy organem prowadzącym tych placówek. 

-radny Jerzy Gorzelik –mam dwa pytania dotyczące dwóch ośrodków w 

Raciborzu jaki jest stanu budynków tych ośrodków oraz czy WBP nadal mieści się 

na plebani w Myszkowie? 

-radna Krystyna Jasńska  - WBP została przeniesiona do innego budynku. 

-Pani Danuta Rosa Dyrektor Wydziału Edukacji - budynek Ośrodka 

Wychowawczego w Raciborzu nie jest w złym stanie . Jesteśmy po kontrolach  

które nie stwierdziły złego stanu budynku. 

-radna Martyna Starc-Jażdżyk – mam pytanie dlaczego w naszych szkołach nie 

ma kierunku kształcenia opiekun dziecięcy ? 

Pani Danuta Rosa Dyrektor Wydziału Edukacji - czekamy na rozporządzenia 

MEN żeby móc otworzyć taki kierunek kształcenia. 

-radna Danuta Kożusznik – czy budynek szkoły w Skoczowie jest własnością 

województwa śląskiego?. 

Pani Danuta Rosa Dyrektor Wydziału Edukacji -  tak to jest własność 

województwa śląskiego. 

 

 



Ad 3 

 

-Pan Przemysław Smyczek dyrektor wydziału Kultury –statuty regionalnych 

Ośrodków Kultury trafiły jeszcze raz pod obrady Sejmiku  ponieważ Sejmik podjął 

uchwałę o rozszerzeniu zakresu działania o gwary i dialekty oraz język mniejszości 

narodowych . 

 

-radny Bronisław Korfanty – jakie mamy mniejszości narodowe i etniczne ? 

 

-Pan Przemysław Smyczek dyrektor wydziału Kultury –mamy cztery mniejszości 

etniczne występujące na terenie województwa śląskiego romska niemiecka, czeska 

słowacka i ukraińska. 

 

-radny Piotr Czarnynoga –  proszę o doprecyzowanie numeratywne ile mamy 

:języków mniejszości: wilamowski, romski i niemiecki, czeski słowacki i jeszcze 

ukraiński. 

-radny Jerzy Gorzelik –Łemkowie nie mają struktur a Romowie i Ukraińcy mają. 

 

-radna Danuta Kozusznika – będzie łatwiej mniejszości  ubiegać się w konkursach o 

granty . 

 

-radna Krystyna Jasinka - czy województwo śląskie stać na zajęcia z zakresu 

edukacji regionalnej oraz propagowanie i promowanie języków mniejszości. 

 

- radna Lucyna Ekkert Przewodnicząca Komisji - na tym etapie nikt nie szacował 

kosztów. 

 

-Pan Przemysław Smyczek dyrektor wydziału Kultury – przystępujemy do 

szacowania kosztów promocji gwar , dialektów i języków mniejszości narodowych.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała następujące projekty uchwał. 

- podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr V/9/2/2015 z dnia 25 maja 

2015 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Częstochowie 

(druk V/188) - za -9, wstrzym. -0, przeciw -2. 

podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr V/9/3/2015 z dnia 25 maja  

2015 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w 

Katowicach(druk V/189) za -9, wstrzym. -0, przeciw- 2. 

podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr V/6/3/2015 z dnia 16 marca  

2015 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Bielsku-

Białej(druk V/190) za -9, wstrzym. -0, przeciw- 2. 

Ad 4. 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

 
Lucyna Ekkert 

Protokół sporządziła Beata Zaczyńska 

Przewodnicząca Komisji  

Edukacji, Nauki i Kultury 


