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BRM.0012.4.1.2015.KJ 

 

Protokół Nr 1/15 z posiedzenia Komisji Edukacji 

 

 

Data posiedzenia: 14.01.2015 r.  

Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315 

  

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 13:00 

Godzina zakończenia posiedzenia: 14:45 

Prowadzący obrady: Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK 

 

Protokolantka: Katarzyna JAGLIŃSKA - KOŹLIK 

 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 8 radnych (na 10 ogółem). 

 

Radni nieobecni: 

 

1. Krzysztof PIECZYŃSKI 

2. Józef ZAWADZKI 

 

 

Zaproszeni goście: 

 

1. Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Marzena SZUBA 

2. Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA  

3. Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ 

4. Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna STAŚ 

5. Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK 

6. Kierownik Referatu Publicznych Przedszkoli, Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Placówek 

Oświatowych Pani Grażyna BUREK  

7. Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Pan Bogdan SZAFLARSKI 

8. Kierownik Referatu Planowania, Analiz i Sprawozdawczości Finansowej w Wydziale Edukacji 

Pani Ewelina ULFIG - BAŃKOWSKA  
9. Dyrektor Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach Pan Michał SŁOTA 

10. Zastępca Dyrektor Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach Pan Jan 

OGRODOWICZ 

11. Główna księgowa Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach pani Stanisława 

MORZE 

 

 

Porządek posiedzenia Komisji Edukacji 

 

 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
 

2. Wypracowanie opinii do projektu budżetu miasta Katowice na 2015 rok i Wieloletniej 

Prognozy Finansowej. 
 

 Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2015-2035.  
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 Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu 

miasta Katowice na 2015 rok.  
 

 Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu zadań społecznych 

i gospodarczych miasta Katowice na rok 2015”.  
 

3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice. 
 

4. Przyjęcie planu pracy Komisji Edukacji na 2015 rok. 
 

5. Korespondencja i komunikaty. 
 

5.1. Pismo dotyczące budowy sali gimnastycznej dla IV Liceum Ogólnokształcącego 

im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach. 
 

6. Wolne wnioski. 
 

7. Zakończenie posiedzenia. 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 

 

Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK po powitaniu zgromadzonych na 

posiedzeniu gości oraz radnych przedstawiła zebranym porządek obrad.  

 

Komisja, jednogłośnie - 6 głosów „za” - przyjęła proponowany porządek posiedzenia. 

 

Ad. 2.  Wypracowanie opinii do projektu budżetu miasta Katowice na 2015 rok i Wieloletniej 

Prognozy Finansowej. 

 

Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK poinformowała zebranych, że do 

wiadomości Komisji wpłynęły pozytywne opinie IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach o:   

 przedłożonym przez Prezydenta Miasta Katowice projekcie uchwały budżetowej na 2015 

rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, 

 możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok 

Miasta Katowice, 

 przedłożonym przez Prezydenta Miasta Katowice projekcie uchwały w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej na lata 2015-2035. 

Następnie Pani Przewodnicząca zwróciła się z prośbą o przedstawienie wyjaśnień do projektów 

uchwał Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta 

Katowice na lata 2015-2035, w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2015 rok oraz 

w sprawie przyjęcia „Programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice na rok 2015”.  

 

Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA przedstawiła Wieloletnią Prognozę 

Finansową miasta Katowice na lata 2015 – 2035 szczegółowo omawiając przyjęte ogólne założenia 

do WPF miasta. Następnie Pani Skarbnik scharakteryzowała założenia do projektu WPF w latach 

2015-2018 oraz 2019-2035 tj. do czasu spłaty zobowiązań Miasta. Pani Skarbnik omówiła również 

prognozę długu na koniec 2015 roku i lata następne podkreślając, jak istotna jest wysokość 

osiąganej nadwyżki operacyjnej budżetu. Zachowanie odpowiedniego jej poziomu nie tylko 

pozwoli na uregulowanie wszelkich zobowiązań kredytowych, ale również umożliwi 

wygospodarowanie środków na dalszy rozwój miasta. Pani Skarbnik zwróciła również uwagę na 

fakt, że miasto poddawane jest corocznej ocenie wiarygodności finansowej przez firmę ratingową. 

Perspektywa raitingów miasta jest stabilna. Katowice utrzymują dobre wyniki operacyjne, 
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ponieważ miasto ma dużą elastyczność zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. 

Kontynuując Pani Skarbnik przeszła do omówienia projektu budżetu miasta Katowice na 2015 rok. 

Prognozowane na 2015 rok dochody budżetu miasta Katowice wynoszą 1.549.920.066 zł i są niższe 

o 114.971.064 zł od przewidywanego wykonania za 2014 rok z tego: dochody zadań własnych 

prognozuje się w wysokości 1.475.829.078 zł, dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych 

i realizowanych na podstawie porozumień 74.090.988 zł. W Dziale 801 Oświata 

i wychowanie dochody kształtują się na poziomie 56.016.883 zł, co stanowi 153,3% 

przewidywanego wykonania za 2014 rok w wysokości 36.533.507 zł. Dochody gminy w kwocie 

45.001.801 zł w zakresie dochodów bieżących obejmują: 

 wpływy realizowane przez jednostki oświatowe w kwocie 16.512.005 zł, 

 dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu 

terytorialnego w kwocie 2.785.024 zł, 

 dotację celową z budżetu państwa dla samorządów na dofinansowanie zadań gminy 

w zakresie wychowania przedszkolnego (działanie 3.1.7.3) w kwocie 11.441.892 zł, 

 środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy 

zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia do pracy 

w kwocie 709.689 zł, 

 środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przyznane w ramach Programu – Uczenie 

się przez całe życie – „Comenius Partnerskie Projekty Szkół 2013/2015” w kwocie 87.400 

zł, 

 środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu pn. 

„Krok po kroku do sukcesu” w kwocie 19.990 zł, 

 środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 1.098.778 zł, 

 wpływ należności z tytułu wadliwie wykonanej umowy 5.100 zł, 

w zakresie dochodów majątkowych: 

 środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 12.314.873 zł, 

 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 50 zł.  

Dochody powiatu w kwocie 11.015.082 zł w tym dochody bieżące, które obejmują: 

 wpływy realizowane przez jednostki oświatowe w kwocie 1.105.004 zł,  

 środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 1.768.096 zł, 

 środki z budżetu państwa w kwocie 55.550 zł, 

 środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 95.919 zł, 

 środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) w kwocie 197.373 zł 

 oraz dochody majątkowe w kwocie 7.793.140 zł, na które składają się środki 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza dochody kształtują się na poziomie 6.690.063 zł, 

co stanowi 155,3% przewidywanego wykonania za 2014 rok w wysokości 4.307.629 zł. Dochody 

gminy w zakresie dochodów bieżących obejmują: 

 wpływy realizowane przez placówki edukacyjne w kwocie 1.362 zł, 

 dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1.000.000 zł, 

 dotację celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w kwocie 538.100 zł, 

 dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 57.421 zł.  

W zakresie dochodów powiatu w kwocie 5.093.180 zł dochody bieżące obejmują: 

 wpływy realizowane przez placówki oświatowe w kwocie 434.298 zł, 

 dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 75.075 zł, 

 oraz dochody majątkowe w kwocie 4.583.807 zł środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego.  

Planowane na 2015 rok wydatki budżetu miasta wynoszą 1.730.768.231 zł i są niższe o 10,2% tj. 

o kwotę 196.446.933 zł od przewidywanego wykonania 2014 roku, z tego na realizację zadań 
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własnych 1.656.677.243 zł, zadań zleconych i z porozumień 74.090.988 zł. Jeśli chodzi o wydatki 

w dziale 801 Oświata i wychowanie zaplanowano je w kwocie 462.866.479 zł, co stanowi 104,7% 

przewidywanego wykonania za 2014 rok w wysokości 441.990.981 zł. Łączne plany wydatków na 

2015 rok są wyższe od przewidywanego wykonania 2014 roku o 4,7% tj. 20.875.498 zł. Większość 

zadań prowadzonych w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” i zadania z działu 854 

„Edukacyjna opieka wychowawcza” winna być finansowana ze środków części oświatowej 

subwencji ogólnej w wysokości 269.265.397 zł, co oznacza, że na 2015 rok ustalona została dla 

miasta Katowice w kwocie 3.292.690 zł niższej od przyznanej na 2014 rok.  W dziale 854 – 

Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki zaplanowano w kwocie 57.069.300 zł, co stanowi 

95,72% przewidywanego wykonania za 2014 w wysokości 59.619.268 zł. Łączne plany wydatków 

na 2015 rok są niższe od przewidywanego wykonania 2014 roku o 4,28% tj. 2.549.968 zł. Wynika 

to za zmniejszenia wydatków majątkowych.  

 

Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna STAŚ wyjaśniła, że „Program zadań 

społecznych i gospodarczych miasta Katowice na 2015 rok” jest opracowaniem zawierającym 

szczegółowy wykaz zadań remontowo-inwestycyjnych przewidzianych w uchwale budżetowej na 

2015 rok dla Miasta Katowice. Program, został podzielony na części: zadania i zakupy 

inwestycyjne, remonty oraz wydatki majątkowe i remontowe według jednostek pomocniczych. 

Każda z części zawiera szczegółowy wykaz zadań rzeczowych oraz zestawienie planowanych 

wydatków według działów. Wszystkie wymienione zadania opisano z uwzględnieniem podziału na 

zadania gminy, powiatu i zlecone. Dodatkowo w niniejszym opracowaniu znajdują się tabele 

zawierające projekty przyjęte do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2015 rok. 

Następnie Pani Naczelnik omówiła najważniejsze i największe zadania inwestycyjne ujęte 

w „Programie (…)”. 

 

Radny Adam SKOWRON zapytał, na jakiej podstawie przekazywane są dotacje dla podmiotów 

niepublicznych i czy nie dochodzi do ewentualnych nieprawidłowości w tym zakresie. Pan radny 

poprosił również o wyjaśnienia, jaka jest kontrola nad przekazywaniem tych środków.   

 

Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że początkowo ustawy w tym 

zakresie były bardzo liberalne. Panowała też moda na tworzenie szkół niepublicznych. Podmioty 

we wnioskach, deklarowały jedynie ilość uczniów uczęszczających do placówki. Jest to dotacja 

podmiotowa, która według wcześniejszego orzecznictwa nie podlegała weryfikacji. Jednak podczas 

przeprowadzania kontroli w samorządach okazało się, że dochodzi do pewnych nieprawidłowości, 

które w wielu przypadkach skończyły się w sądach. Ustawodawca by nie dochodziło do takich 

sytuacji doprecyzował zagadnienia w tym zakresie. Sam obowiązek przekazywania dotacji wynika 

z ustawy o systemie oświaty. 

 

Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK kontynuując wypowiedź Pani Skarbnik 

dodał, że te nadużycia wynikały z tego, że samorządy były bezradne, ponieważ musiały wypłacać 

dotację dla każdego zapisanego ucznia nawet tego, który do szkoły nie uczęszczał. Utrudnione były 

również kontrole. Od 1 września 2013 roku organy prowadzące nie mogą we wnioskach o datacje 

wykazywać uczniów, którzy opuścili więcej niż 50% przewidywanych zajęć w miesiącu. Miasto 

Katowice poszło o krok dalej podejmując uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji 

udzielanych z budżetu miasta niepublicznym oraz publicznym szkołom i innym placówkom 

oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne, oraz trybu i zakresu przeprowadzania 

kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji. W wyniku podjęcia tej uchwały 

podczas kontroli prosiliśmy o dostarczanie list obecności uczniów z każdych zajęć. To 

funkcjonowało przez kilka miesięcy. Podmioty prywatne nie były zadowolone z tego powodu 

skończyło się to wniesieniem kilku spraw do sądu przeciwko miastu. Aktualnie, jeśli chodzi o jedną 

ze szkół toczy się w prawie każdym z sąsiednich miast postępowanie wyjaśniające. W naszym 
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mieście na zapisanych w liceum ogólnokształcącym uczniów do szkoły uczęszczało 12, a do szkoły 

policealnej na 400 zapisanych uczęszczało 26. Jeśli chodzi o pierwszą część pytania to wysokość 

stawek dotacji reguluje trak jak już Pani Skarbnik wspomniała ustawa o systemie oświaty.  

 

Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK stwierdziła, że w przytoczonych 

sporach sądowych najczęściej Sąd Administracyjny odwołuje się do zapisów konstytucyjnych, że 

wszyscy muszą być równi wobec prawa. Sprawa szkół niepublicznych gdzie miasto płaciło na tzw. 

„martwe dusze” omawiana była już wielokrotnie. 

 

Radny Tomasz MAŚNICA poruszył problem 80 mln zł na wydatki związane z opłatami za energię 

cieplną, prąd i inne media. Pan radny poruszył kwestię termomodernizacji budynków oświatowych 

i oszczędności, jakie wynikają z podjęcia takich działań.       

 

Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że przy audytach agencji 

reitingowych temat ten jest zawsze poruszany, ponieważ do oświaty miasto dopłaca 40%. Wiele 

działań Wydział Edukacji podjął już w tym zakresie włącznie z termomodernizacją. We wszystkim 

można szukać oszczędności. Przykładem może tu być wspólny zakup energii. Zdaniem Pani 

Skarbnik oszczędności można by było szukać w reorganizacji placówek oświatowych np. 

przedszkoli czy outsorsingu usług. Dyrektorzy szkół czy przedszkoli najlepiej znają podległe im 

placówki, zatem mogliby podjąć takie oddolne działania, które przyczyniłyby się do szukania 

oszczędności. 

 

Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK dodała, że na lutowym posiedzeniu 

jednym z omawianych przez Komisję zagadnień będzie Analiza wydatków na edukację w latach 

2013, 2014 i 2015 w mieście Katowice. To jest dobry moment by wspólnie zastanowić się gdzie 

tych oszczędności możemy szukać.  

 

Radny Tomasz MAŚNICA zwrócił uwagę na fakt, że po raz kolejny na środki dydaktyczne 

w budżecie zapisane zostało 0 zł. Są oczywiście placówki, które posiadają rachunek dochodów 

własnych, z którego środki przeznaczają na zakup pomocy dydaktycznych, są szkoły, które 

pozyskują środki na pomoce dydaktyczne z różnych innych projektów jednak te podmioty, które nie 

potrafią sobie tych środków zorganizować w taki sposób pozostają bez niczego. Pan radny zwrócił 

również uwagę na wniosek Komisji Kultury, Promocji i Sportu o zabezpieczenie 25.000 zł na 

gratyfikacje dla młodzieży biorącej udział w międzyszkolnym współzawodnictwie sportowym. Pan 

radny poprosił o wyjaśnienia w tym zakresie. 

 

Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że 24 jednostki oświatowe 

dysponują wydzielonym rachunkiem dochodów własnych. Zazwyczaj środki wpływające na te 

rachunki te podmioty przeznaczają na remonty i pomoce dydaktyczne. Jeśli chodzi 

o zabezpieczenie środków na pomoce dydaktyczne to przy projektowaniu budżetu zawsze potrzeby 

są znacznie większe niż możliwości. Miasto w oparciu o obowiązujące przepisy ustala ramy 

podziału środków, dokładnym ich rozdysponowaniem zajmują się dyrektorzy, ZOJO czy Wydział 

Edukacji w ramach swoich możliwości. Istnieje jeszcze rezerwa ogólna, zatem jeśli z danej 

jednostki wpłynie uzasadniony wniosek to, za zgodą Pana Prezydenta, uruchamiamy środki na jego 

realizację. Wiele szkół zabiega o różnego rodzaju darowizny i dotacje także poprzez to w trakcie 

roku środki są zwiększane na działania dydaktyczne.  

 

Radny Tomasz MAŚNICA zapytał czy jest, zatem szansa by w nadwyżce budżetowej znaleźć 

środki na ten cel dla placówek, które od lat bezskutecznie piszą o środki na pomoce dydaktyczne.  

 

Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA stwierdziła, że zmiany w budżecie 
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dokonywane są praktycznie na każdej sesji Rady Miasta. Jeśli jest taka uzasadniona konieczność 

i możliwości finansowe to wnioski szkół są zawsze uwzględniane.  

 

Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK dodał, że to nie jest tak, że na pomoce 

naukowe nie zostały zaplanowane żadne środki. W zakupach inwestycyjnych jest sporo pozycji 

w zakresie pozyskania tych najnowocześniejszych pomocy jak tablice interaktywne wraz 

z oprogramowaniem itp. Bazy pomocy dydaktycznych nie tworzy się w ciągu jednego roku 

budżetowego. Tworzona i unowocześniana jest ona przez lata. Pozyskiwane środków na ten cel 

również ze źródeł unijnych w dużej mierze zależy od aktywności dyrektorów poszczególnych 

placówek.        

 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Marzena SZUBA dodała w uzupełnieniu, że możliwości 

pozyskiwania środków unijnych przez placówki oświatowe są bardzo szerokie. Do tej pory była 

duża aktywność, że strony szkół w tym zakresie, ale zdaniem Pani Prezydent mogła być większa. 

Zawsze informowaliśmy szkoły o możliwościach. Odpowiedź ze szkół nie zawsze była taka, jakiej 

oczekiwaliśmy. Myśleliśmy, że szkoły chętniej będą korzystały z możliwości dofinansowania 

tymczasem różnie to bywało. Pani Prezydent stwierdziła, że w najbliższym czasie zostanie 

przygotowana informacja pisemna do wszystkich placówek oświatowych o organizowanym po 

feriach zimowych szkoleniu w zakresie pozyskiwania środków unijnych szczególnie z EFS. Takie 

spotkanie powinno zmotywować szkoły do sięgania po te środki. Pani Prezydent podkreśliła, że 

niewiele szkół korzysta również z programu ERASMUS. Przy wspominanym piśmie zostanie 

wysłane również zestawienie aktywności wszystkich placówek by mieć wiedzę na temat tego na co 

szkoły pozyskiwały środki, jakie to były kwoty, w jakich latach itp. Pani Prezydent podkreśliła, że 

rozumie obawy dyrektorów ponieważ nie jest to łatwy proces, natomiast Wydział Funduszy 

Europejskich jest gotowy i zawsze był służyć pomocą.  

 

Radny Michał LUTY odniósł się do poruszanego tematu nieprawidłowości stwierdzanych podczas 

kontroli w szkołach niepublicznych. Pan radny zwrócił uwagę, że była tu podczas dyskusji mowa 

o tym, że te nieprawidłowości zostały stwierdzone w różnych miasta. Wobec powyższego Pan 

radny zapytał czy to oznacza, że te szkoły w różnych miastach należą do tej samej sieci? 

 

Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK potwierdził, że są to tzw. mega szkoły. 

 

Radny Michał LUTY stwierdził, że od lat widać na ulicach miasta jak wygląda proces rekrutacji 

do tego typu szkół. Pan radny poprosił o podanie nazwy szkoły, wobec której toczy się 

postępowanie wyjaśniające.  

 

Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK wyjasnił, że jest to Centrum Edukacji 

Siódemka. Pan Naczelnik dodał, że cały proceder polegał też na tym, że ta i jej podobne firmy 

prowadzą kursy w tym nawet kursy jednodniowe po to tylko by pozyskać dane osobowe i wpisać 

taką osobę, jako słuchacza w szkole.  

 

Zastepca Naczelnika Wydziału Edukacji Pan Bogdan SZAFLARSKI stwierdził, że we 

współpracy z Kuratorem Oświaty udało się cofnąć uprawnienia katowickim oddziałom „Siódemki” 

– Liceum Ogólnokształcącemu dla dorosłych i Szkole policealnej. Cofnięcie uprawnień 

automatycznie pozbawia placówkę dotacji. Prawo dopuszcza jednak możliwość reorganizacji 

placówki w tym zmiany nazwy, co wiąże się z tym, że przy ubieganiu się o kolejną dotację już taką 

dotację otrzymają.   

 

Radny Michał LUTY zapytał jaką formę prawną mają te podmioty?   
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Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK wyjaśnił, że najczęściej są to spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością.  

 

Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK zwróciła uwagę, że idąc ul. Stawową 

w Katowicach, co kilka metrów stoi osoba wręczająca ulotkę o możliwości kształcenia w tego typu 

placówkach. Tą sprawą trzeba się zająć, bo jeśli szkoły niepubliczne w taki sposób drenują budżet 

w zakresie edukacji to mamy później problem ze środkami na pomoce dydaktyczne.   

 

Radna Barbara WNĘK wracając do tematu pomocy dydaktycznych stwierdziła, że pozytywnym 

aspektem jest fakt, że zastały zabezpieczone środki na tablice multimedialne, nowoczesne 

komputery, kserokopiarki, ale problemem zgłaszanym przez nauczycieli jest to, że do tej nowej 

kserokopiarki nie ma papieru, nie ma materiałów biurowych. Niepokojącym był fakt pojawienia się 

w jednym z przedszkoli ogłoszenia, że przedszkole prosi rodziców o wsparcie w zakresie 

materiałów biurowych. Pani radna przypomniała, że składając wniosek budżetowy o zabezpieczenie 

środków finansowych na pomoce dydaktyczne chodziło jej przede wszystkim o te podstawowe 

materiały. 

 

Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK stwierdził, że jeśli chodzi o przedszkola 

to środki na pomoce bieżące, czyli papier, kredki zostały zabezpieczone w budżecie w kwocie 400 

tys. zł. Odnosząc się do kwestii dotacji dla podmiotów niepublicznych Pan Naczelnik stwierdził, że 

na tych nieprawidłowościach tracą wszyscy obywatele, ponieważ są to dotacje z budżetu państwa.   

 

Radny Tomasz MAŚNICA stwierdził, że w jednej ze swoich wypowiedzi Pani Skarbnik 

stwierdziła, że w ramach oszczędności można by było reorganizować placówki. Pan radny zapytał 

czy czeka nas, zatem restrukturyzacja katowickich szkół. Czy w roku szkolnym 2015/2016 

będziemy łączyć, zamykać, likwidować placówki oświatowe.   

 

Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że podczas rozmów z agencją 

reitingową, która szczegółowo kontroluje nasze posunięcia w zakresie oświaty, szukaliśmy 

rozwiązań, które pozwolą na zmniejszenie kosztów takich jak wspólny zakup energii czy 

termomodernizacja. Zdaniem Pani Skarbnik reorganizacja w zakresie 75 przedszkoli powinna 

nastąpić. Traktowanie ich, jako odrębnych podmiotów namnaża koszty, a nie daje żadnej wartości 

dodanej. Prowadzone były rozmowy z ustawodawcą by wyraził zgodę na łączenie podmiotów 

jednorodnych niestety w Ministerstwie Edukacji jest bardzo duży opór w tym zakresie. 

 

Radny Michał LUTY stwierdził, że jeżeli dotacja na szkoły niepubliczne jest z budżetu państwa to 

w tej sytuacji samorządy pełniąc funkcję kontrolną wyręczają państwo.  

 

Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że w jej przekonaniu te środki 

są pozornie zabezpieczone w subwencji oświatowej. Na budżet należy patrzeć globalnie podobnie 

na subwencję oświatową i podział na poszczególnych dysponentów środków.  

 

Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK poprosiła o uszczegółowienie kwestii 

wydatków w zakresie środków na wspólną polisę ubezpieczeniową dla jednostek oświatowych 

prowadzonych przez miasto Katowice na kwotę 500.000 zł oraz dotację celową dla podmiotu nie 

zaliczanego do sektora finansów publicznych – umożliwienie uczniom korzystania z podręczników 

szkolnych na kwotę 20.000 zł. Pani Przewodnicząca zapytała czy jest to efekt społecznej inicjatywy 

budowy wypożyczalni podręczników szkolnych, które działałyby w oparciu o sieć bibliotek 

szkolnych.   

 

Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK wyjaśnił, że jest to projekt inicjatywy, 
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o której wspomniała Pani Przewodnicząca. Kwota 20.000 zł ma służyć na organizację tej 

wypożyczalni, znalezienie lokalu na działalność.  

 

Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK stwierdziła, że zabezpieczamy 20.000 

zł w budżecie nie mając narzędzi i procedur, kto może te książki dostać, gdzie może te książki 

wypożyczyć, jakie to mają być książki.     

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Pan Bogdan SZAFLARSKI stwierdził, że został 

ogłoszony konkurs na utworzenie takiej wypożyczalni przez NGOs. Niestety do konkursu nikt się 

nie zgłosił, zatem te środki w budżecie zostały przeniesione na rok kolejny. Ogłoszony zostanie 

kolejny konkurs być może jakaś organizacja będzie zainteresowana. Entuzjazm organizacji 

pozarządowych w chwili podejmowania uchwały intencyjnej był znaczny natomiast, co do 

wykonania jak wynika z efektu ogłoszonych konkursów nieco osłabł.    

 

Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA odnosząc się do kwestii środków na 

wspólną polisę ubezpieczeniową dla jednostek oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice 

wyjaśniła, że jest to jeden z elementów oszczędności na wydatkach budżetowych. Zbiorowe 

ubezpieczenie jest bardziej opłacalne z ekonomicznego punktu widzenia.  

 

Wobec barku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa radnych Przewodnicząca Komisji poddała 

projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 

2015 – 2035 pod głosowanie. 

 

Komisja Edukacji po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2015-2035, 

w głosowaniu: 5 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” przy 3 głosach „wstrzymujących się” - 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

W kolejności Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia 

budżetu miasta Katowice na 2015 rok. 
 

Komisja Edukacji po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice 

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2015 rok, w głosowaniu: 5 głosów „za”, 

0 głosów „przeciw” przy 3 głosach „wstrzymujących się” - pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Ostatnim z opiniowanych przez Komisję w tym punkcie porządku obrad projektów był projekt uchwały 

Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia „Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta 

Katowice na 2015 rok”. 

 

Komisja Edukacji po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice 

w sprawie przyjęcia „Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2015 

rok”, w głosowaniu: 5 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” przy 3 głosach „wstrzymujących się” - 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Ad. 3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice. 

 

Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK poinformowała, że do dnia 

dzisiejszego nie wpłynął pod obrady Komisji Edukacji żaden projekt uchwały. 

 

Ad. 4. Przyjęcie planu pracy Komisji Edukacji na 2015 rok. 
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Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK przedstawiła zebranym projekt planu 

pracy Komisji Edukacji na 2015 rok w kolejności szczegółowo omawiając zagadnienia będące 

przedmiotem obrad w poszczególnych miesiącach. Pani Przewodnicząca poinformowała, że 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Marzena SZUBA zwróciła się z prośbą o uzupełnienie 

lutowego posiedzenia Komisji o temat „Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat funduszy 

europejskich w nowej perspektywie 2014-2020 w placówkach oświatowych”. Pani Przewodnicząca 

zawróciła się z prośbą o przygotowanie konspektu pozyskiwania środków europejskich przez 

szkoły wraz z kontaktem do Wydziału Funduszy Europejskich Urzędu Miasta, które w razie 

potrzeby każdy Dyrektor szkoły mógłby otrzymać i wykorzystać przy składaniu wniosków o środki 

unijne.   

 

Radna Barbara WNĘK zaproponował, by majowe posiedzenie poświęcone funkcjonowaniu klas 

i szkół sportowych również było wyjazdowe. Komisja mogłaby udać się do siedziby nowopowstałej 

Szkoły Mistrzostwa Sportowego.  

 

Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK stwierdziła, że szkoła ta jest szkołą 

niepubliczną, zatem zwróciła się z prośbą o skierowanie zapytania do dyrektora placówki 

o możliwość zorganizowania wyjazdowej części posiedzenia Komisji Edukacji w maju w siedzibie 

placówki. Jeśli Pan Dyrektor wyrazi zgodę wówczas godzina rozpoczęcia posiedzenie majowego 

zostanie zmieniona na 11:30. 

 

Radny Tomasz MAŚNICA zaproponował, by na posiedzeniu majowym lub czerwcowym omówić 

również informację Prezydenta Miasta Katowice dotyczącą współzawodnictwa sportowego 

w katowickich szkołach. 

 

Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK zaproponował, by tą informację włączyć 

do planu w II połowie roku wówczas będą już niezbędne dane do jej przygotowania. Ponadto Pan 

Naczelnik zwrócił również uwagę na fakt, że lepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie punktu 

dotyczącego wydatków na edukację w latach 2013, 2014 i 2015 w mieście Katowice na marcowe 

posiedzenie.   

 

Radny Tomasz MAŚNICA zaproponował, by proponowaną przez niego informację włączyć do 

wrześniowego porządku obrad Komisji.  

 

Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK poinformowała, że na prośbę 

Naczelnika Wydziału Kultury proponuje na październikowe posiedzenie włączyć Informację 

Prezydenta Miasta Katowice dotycząca działań Miasta Katowice w zakresie obchodów z rocznicy 

Tragedii Górnośląskiej 1945. Pani Przewodnicząca uzasadniając swoją propozycję dodała, że 

Sejmik Województwa Śląskiego dla upamiętnienia 70. rocznicy Tragedii Górnośląskiej ogłosił rok 

2015 Rokiem Pamięci Ofiar Tragedii Górnośląskiej 1945.  

 

Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK odnosząc się do zapisów planu 

w zakresie Informacji Prezydenta Miasta Katowice dotyczącej przebiegu akcji „Zima w mieście” 

2015 zaproponował, by przenieść go na późniejsze posiedzenie, ponieważ ferie zimowe 

w województwie śląskim rozpoczynają się 2 lutego, zatem taka informacja nie będzie jeszcze 

kompletna.   

 

Radny Marek NOWARA zaproponował, by w miejsce tego tematu w miesiącu lutym wprowadzić 

Informację Prezydenta Miasta Katowice na temat edukacji regionalnej w katowickich szkołach.  
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Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK w kolejności omówiła wszystkie 

zmiany wprowadzone podczas dyskusji do planu, a następnie poddała projekt planu pracy Komisji 

Edukacji Rady Miasta Katowice na 2015 rok wraz z poprawkami pod głosowanie. 

 

Radni, jednogłośnie – 8 głosów „za”- przyjęli plan pracy Komisji Edukacji Rady Miasta 

Katowice na 2015 rok.  

 

Ad. 5. Korespondencja i komunikaty. 

 

Ad. 5.1. 

 

Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK przedstawiła zebranym pismo 

dotyczące budowy sali gimnastycznej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława 

Maczka w Katowicach proponując jednocześnie by Komisja skierował je do Prezydenta Miasta 

Katowice z prośbą o przeanalizowanie możliwości zabezpieczenia w budżecie miasta Katowice na 

2015 rok środków finansowych na budowę sali gimnastycznej przy wspomnianym Liceum.  

 

Radni, jednogłośnie - 8 głosów „za” - przychylili się do propozycji kierując do Prezydenta Miasta 

wniosek o następującej treści:    

 

Komisja Edukacji po zapoznaniu się z pismem Prezesa Stowarzyszenia Absolwentów IV 

Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Stanisława Maczka w Katowicach oraz Dyrektora ww. 

placówki zwraca się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Katowice o przeanalizowanie 

możliwości zabezpieczenia w budżecie miasta Katowice na 2015 rok środków finansowych na 

budowę sali gimnastycznej przy IV Liceum Ogólnokształcącym w Katowicach.  

 

Ad. 6. Wolne wnioski. 

 

Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK zwróciła się z prośbą do Państwa 

radnych by w miarę możliwości zapoznali się z ustawą o systemie oświaty. Jest to dokument 

regulujący kwestie prawne związane z systemem oświaty, a zapoznanie się z jego treścią znacznie 

ułatwi prace w Komisji Edukacji. 

 

Wobec braku innych zgłoszeń w tym punkcie porządku posiedzenia Pani Przewodnicząca 

stwierdził, iż porządek obrad Komisji w dniu dzisiejszym został wyczerpany.  

 

Ad. 7. Zakończenie posiedzenia. 
 

Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK podziękowała Radnym za aktywność 

podczas obrad Komisji. Stronie prezydenckiej oraz przedstawicielom wydziałów merytorycznych 

za udzielenie wyczerpujących wyjaśnień w zakresie analizowanych zagadnień.  
 

Na tym posiedzenie zakończono. 
 

Protokołowała 

 

Katarzyna JAGLIŃSKA - KOŹLIK 

Przewodnicząca Komisji Edukacji 

 

Magdalena WIECZOREK 

 


