
.PROTOKÓŁ Nr  42/10
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

Rady Miejskiej w Byczynie
odbytego w dniu 26.04.2010 roku

(w godz. 14 00  -  15 50)

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności stanowiącą 
załącznik do niniejszego protokołu oraz Burmistrz  Byczyny,  Z-ca Burmistrz  Byczyny,  Z-ca 
Skarbnika Gminy, Sekretarz Gminy, Kierownik Referatu Współpracy Europejskiej i Promocji, 
Kierownik Referatu Oświaty.

Ad.1. Otwarcie posiedzenia - stwierdzenie prawomocności obrad.

Otwarcia  posiedzenia  komisji  dokonał  Przewodniczący Komisji  -  Adam Radom , witając 
przybyłych Radnych, po czym w oparciu o listę obecności stwierdził ( udział wziął 4 osoby 
skład ), że komisja może podejmować prawomocne opinie i ustalenia.

Ad.2. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Komisji przedstawił zebranym porządek obrad i zapytał o propozycję  zmian. 
Nikt nie zaproponował zmian. W związku z powyższym Przewodniczący Komisji  przystąpił 
do przegłosowania porządku obrad.  Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Porządek obrad przedstawiał się następująco : 

1. Otwarcie posiedzenia - stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Funkcjonowanie szkoły ponadgimnazjalnej w strukturze ZSGLiZ.
4. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie :

            a) udzielenia/ nie udzielenia * absolutorium Burmistrzowi Byczyny ( druk nr 396 ) po 
              uprzedniej dyskusji i rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009r. 
             oraz po zapoznaniu z wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia 
             absolutorium, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez
             Burmistrza Byczyny sprawozdaniu z wykonania budżetu, opinią Regionalnej Izby 
             Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium,
           b) zmiany w podziale gminy na okręgi wyborcze ( druk nr 397 ),
           c) zmian w podziale gminy na obwody głosowania ( druk nr 398),
           d) przyjęcia zmian Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu ( druk nr 399 ), 
           e) zmiany uchwały ( druk nr 400 ),
           f) zmian w budżecie gminy na 2010r. ( druk nr 401 ).
      5.   Wolne wnioski-sprawy bieżące.
      6.   Zakończenie posiedzenia

Ad. 3   Funkcjonowanie szkoły ponadgimnazjalnej w strukturze ZSGLiZ.

Na wstępie glos zabrała Radna – Iwona Sobania i stwierdziła, że bardzo niepokoi się brakiem 
zainteresowania, ze strony  młodzieży kontynuowaniem nauki w ZSGLiZ. Powodem takiego 
zaniepokojenia  jest  bardzo  duży  spadek  uczniów  kontynuujących  naukę  w  zespole. 
Kontynuując wypowiedz Radna – Iwona Sobania stwierdziła, że w roku szkolnym 2005/2006 



było 345 uczniów, a w obecnym roku szkolnym jest 105 uczniów.  Reasumując powyższe fakty 
-  spadek  wynosi  70%,  a  przedmiotowy  spadek  nie  jest  wcale  związany  z  niżem 
demograficznym. Następnie  Przewodniczący Komisji  przedstawił procentowy spadek liczby 
uczniów w ZSGLiZ. Mianowicie w roku szkolnym 2006/2007 – 20,6%, 2007/2008 – 25,5%, 
a  w  okresie  pięcioletnim  spadek  wyniósł  80%.  Kontynuując  wypowiedz  Przewodniczący 
Komisji stwierdził, że w analogicznym okresie w szkołach prowadzonych przez powiat spadek 
wynosił od 3,8% - 10%. Z kolei  Radna – Iwona Sobania  stwierdziła, że opinie nauczycieli 
z Byczyńskiego Gimnazjum na temat nauczycieli  z Polanowic są bardzo fatalne, jest to nie 
moralne, a nawet wredne.  Przewodniczący Komisji zakomunikował, że rodzice w ankietach 
bardzo  pochlebnie  wypowiadają  się  na  temat  szkoły  i  nauczycieli  z  Polanowic.  Z  kolei 
Przewodniczący Rady zwrócił uwagę zebranych na bardzo słabą bazę dydaktyczną  i poziom 
wykształcenia  nauczycieli.  Następnie  głos  zabrał  Pan  Marek  Mendel  –  Dyrektor  ZSGLiZ 
i  stwierdził,  że  dużym  problemem  jest  usytuowanie  szkoły,  a  drugim  bardzo  ważnym 
problemem jest nazwa szkoły. Mianowicie obecna nazwa ZSGLiZ jest za mało  rozpoznawalna, 
natomiast stara nazwa ZSR była bardziej rozpoznawalna i utożsamiana ze szkołą rolniczą. Pan 
Marek  Mendel  –  Dyrektor  ZSGLiZ  doprecyzowując  temat  lokalizacji  szkoły  stwierdził, 
że młodzież wybierając szkołę w większym mieście, ma lepszy dostęp do kultury oraz do bazy 
dydaktycznej  danej  szkoły.  Z  kolei  Z-ca  Dyrektora  –  Pan Wojciech  Całka  zwrócił  uwagę, 
że  były  podejmowane  kroki   w  celu  utworzenia  nowych  klas  profilowanych  ale  nie  było 
to możliwe, że względu na brak nauczycieli o odpowiednich kwalifikacjach.  Przewodniczący 
Komisji  zadał  pytanie,  czy w przypadku  nie  możności  utworzenia  danej  klasy,  potencjalni 
uczniowie odchodzili.  Z-ca Dyrektora – Pan Wojciech Całka odpowiedział, że nie, w takim 
przypadku  proponuje  się  danej  osobie  inne  profile  i  jak  na  razie  uczniowie  korzystają 
z proponowanych kierunków. Następnie  Przewodniczący Komisji  zwrócił uwagę na fatalną 
stronę internetowa ZSGLiZ, brak zakładki dot. szkoły rolniczej w Polanowicach. Pan Marek 
Mendel  –  Dyrektor  ZSGLiZ   odpowiedział,  że  w  pełni  zgadza  się  z  tą  opinią  i  strona 
internetowa zostanie przeredagowana. Następnie Radna – Iwona Sobania powróciła do tematu 
braku chętnych do kontynuowania nauki w zespole.  Mianowicie  stwierdziła,  że nauczyciele 
posiadają  odpowiednie  kwalifikacje  zawodowe,  mają  bardzo  dobre  podejście  do  uczniów, 
niejedno krotnie wkładają dużo pracy, żeby słabego ucznia doprowadzić do matury ze skutkiem 
pozytywnym.  Kontynuując  wypowiedz   Radna – Iwona Sobania  zadała  pytanie,  dlaczego 
przy tak dużej ilości plusów po stronie szkoły,  nabór wciąż maleje. Radna – Iwona Sobania 
po raz kolejny powtórzyła, że jest w pełni uznania dla kadry pedagogicznej, za wkładany trud 
kształcenia młodzieży nie koniecznie najzdolniejszej. Ponieważ sztuką jest, że słabego ucznia 
zrobić maturzystę.  Następnie Radna – Iwona Sobania zadała pytanie, czy były organizowane 
spotkania w sprawie naboru z rodzicami. Pan Marek Mendel – Dyrektor ZSGLiZ odpowiedział, 
że nie, zorganizowane było tylko spotkanie z uczniami. Kontynuując wypowiedz Pan Marek 
Mendel  –  Dyrektor  ZSGLiZ  stwierdził,  że  takie  spotkania  organizowane  były  w  latach 
ubiegłych ale z bardzo negatywnym skutkiem.  Radna – Iwona Sobania  stwierdziła,  że nie 
zgadza się  z  tym stwierdzeniem i  uważa,  że  powinno się  powrócić  do tych  spotkań,  może 
w innym wydaniu.  Przewodniczący Komisji zadał pytanie, ilu uczniów ukończy w tym roku 
szkołę.  Pan  Marek  Mendel  –  Dyrektor  ZSGLiZ  odpowiedział,  że  25  uczniów.  Na  koniec 
Przewodniczący Komisji stwierdził, że po tej krótkiej dyskusji brak jakich kolwiek  wniosków
w przedmiotowej sprawie ale do tego tematu powrócimy na następnym posiedzeniu Komisji 
Oświaty. 

Ad.4   Opiniowanie projektów  uchwał w sprawie:



W dalszym ciągu obrad przystąpiono do opiniowania projektów uchwał  sprawdzonych pod 
względem formalno – prawnym przez radcę prawnego urzędu oraz zawierających szczegółowe 
uzasadnienie:

a)  Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Byczyny ( druk nr 
396 ) po uprzedniej dyskusji i  rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy 
za  2009r.oraz  po  zapoznaniu  z  wnioskiem Komisji  Rewizyjnej  dotyczącym udzielenia 
absolutorium, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza 
Byczyny sprawozdaniu z wykonania budżetu,  opinią Regionalnej  Izby Obrachunkowej 
do wniosku Komisji  Rewizyjnej  o  udzieleniu  absolutorium, zostało  zwykłą większością 
głosów pozytywnie  ( 3 głosy „ za ”, 1 głos „wstrzymujący się”  ) zaopiniowany przez 
Komisję.
                                                                                                                                            
b).Przed  zaopiniowaniem  przedmiotowego  projektu  uchwały  Sekretarz  Gminy  wyjaśnił 
zebranym  potrzebę  podjęcia  przedmiotowego  projektu  uchwały.  Przewodniczący  Komisji 
zadał  pytanie,  czyj  to  jest  pomysł  w  sprawie  zmiany  okręgów  i  obwodów  wyborczych. 
Sekretarz  Gminy  odpowiedział,  że Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego -  Delegatura 
w Opolu. Przewodniczący Komisji zadał następne pytanie , czy Delegatura w Opolu narzuciła 
konkretne propozycje w przedmiotowych projektach uchwał. Sekretarz Gminy odpowiedział, 
że nie. 

Projekt uchwały w sprawie zmiany w podziale gminy na okręgi wyborcze ( druk nr 397 ), 
został jednogłośnie pozytywnie  ( 4 głosy „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

c)  Projekt uchwały w sprawie  zmian w podziale gminy na obwody głosowania ( druk 
nr 398),  został jednogłośnie pozytywnie  ( 4 głosy „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

d) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego 
w Opolu ( druk nr 399), został jednogłośnie pozytywnie  ( 4 głosy „ za ” ) zaopiniowany 
przez Komisję.

e)  Przed zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały  Przewodniczący Komisji  zadał 
pytanie,  komu  ta  regulacja  jest  potrzebna.  Kierownik  Referatu  Oświaty  odpowiedziała, 
że ustawodawcy.  Przewodniczący Komisji  zadał następne pytanie, co zmienia zapis zawarty 
w § 3.  Kierownik Referatu Oświaty odpowiedziała, że doraźne zastępstwa. 
 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały ( druk nr 400 ), nie został zwykłą większością 
głosów pozytywnie ( 2 głosy „ za ”, 2 głosy „ wstrzymujące się ” ) zaopiniowany przez 
Komisję.

f)  Przed  zaopiniowaniem  przedmiotowego  projektu  uchwały  Z-ca  Skarbnika  w  sposób 
szczegółowy i wyczerpujący omówiła zmiany w budżecie gminy na 2010r.

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r. ( druk nr 401 ), został 
zwykłą większością głosów ( 3 głosy „ za ”, 1 głos „ wstrzymujący się ”  ) zaopiniowany 
przez Komisję



Ad. 6.  Wolne wnioski – sprawy bieżące.       

Brak 

Ad. 7. Zakończenie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad,  Przewodniczący Komisji podziękował zebranym za udział, 
po czym zamknął posiedzenie.
       

                                                                                     Przewodniczący Komisji
                                                                            Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

                                                                                             Adam Radom 

Protokolant :
Marek Rychlicki 
Uwagi, wnioski i zastrzeżenia do protokołu.
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