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BRM.0012.4.10.2016.KJ-K 
 
Protokół Nr 10/16 z posiedzenia Komisji Edukacji 
 
 
Data posiedzenia: 12.10.2016 r.  
Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315 
 
  
Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 13:00 
Godzina zakończenia posiedzenia: 14:40 
Prowadzący obrady: Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK 
 
Protokolantka: Katarzyna JAGLIŃSKA - KOŹLIK 
 
W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 10 radnych (na 11 ogółem). 
 
Radni nieobecni: 
 

1. Michał LUTY 
 
Zaproszeni goście: 
 

1. Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ  
2. Naczelnika Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK 
3. Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Pani Małgorzata MORYŃ – TRZĘSIMIECH  
4. Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień Pan Maciej 

MACIEJEWSKI 
5. Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna STAŚ 
6. Kierownik Referatu Planowania Strategicznego w Wydziale Rozwoju Miasta Pani Agnieszka 

HAJDUK-SMACZNIEWSKA 
 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 
 

1. Prezes Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego w Katowicach Pan Włodzimierz 
ZARODKIEWICZ 

 
 
Porządek posiedzenia Komisji Edukacji 
 
1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2016 roku. 

 Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2016 roku. 

 Informacja uzupełniająca do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice 
za I półrocze 2016 roku. 

 Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Katowice na lata 
2016-2035 za I półrocze 2016 roku. 
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 Informacje z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury 
i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego miasto pełni 
funkcję organu tworzącego za I półrocze 2016 roku. 

 Sprawozdanie z Programu Zadań Społecznych i Gospodarczych Miasta Katowice za 
I półrocze 2016 r. 

 Uchwała Nr 4200/III/159/2016 z dnia 15 września 2016 roku III Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez 
Prezydenta Miasta Katowice informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 
roku.  

3.1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia „Informacji 
o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2016 roku”, "Informacji 
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035 
za I półrocze 2016 roku" oraz „Informacji o przebiegu wykonania planów finansowych 
samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, 
wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2016 roku”. 

4. Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca profilaktyki prozdrowotnej w katowickich 
szkołach.  

5. Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca działań zapobiegających toksykomanią.   
6. Opiniowanie projektów uchwał. 
7. Korespondencja i komunikaty. 
8. Wolne wnioski. 
9. 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 proponując jednocześnie 
połączyć omawianie punktu 4 i 5 porządku obrad, gdyż są one ze sobą ściśle powiązane. 
 
Komisja, jednogłośnie - 7 głosów „za” – przyjęła porządek posiedzenia wraz z zaproponowaną przez 
Panią Przewodniczącą zmianą. 
 
Ad. 2.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
 
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK poinformowała zebranych, że projekt 
protokołu Nr 9/16 z posiedzenia Komisji Edukacji w dniu 31.08.2016 r. był do wglądu w Biurze Rady 
Miasta oraz został zamieszczony na stronie internetowej www.katowice.eu, Rada Miasta Katowice 
w zakładce Komisja Edukacji. 
 
Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Państwa radnych Przewodnicząca Komisji poddała projekt 
protokołu pod głosowanie.  
 
Protokół Nr 9/16 z posiedzenia Komisji Edukacji w dniu 31.08.2016 r. został przyjęty jednogłośnie - 
7 głosów „za”. 
 
Ad. 3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2016 roku. 

http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20EDUKACJI/12.10.2016/CCF20160922_0002.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20EDUKACJI/12.10.2016/CCF20160922_0002.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20EDUKACJI/12.10.2016/CCF20160922_0002.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20EDUKACJI/12.10.2016/CCF20160922_0002.pdf
http://www.katowice.eu/
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Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK poinformowała, że zgodnie z zapisami 
ustawy o finansach publicznych do Komisji wpłynęły następujące dokumenty:   

 Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2016 roku. 

 Informacja uzupełniająca do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu miasta 
Katowice za I półrocze 2016 roku. 

 Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Katowice na 
lata 2016-2035 za I półrocze 2016 roku. 

 Informacje z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury 
i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego miasto pełni 
funkcję organu tworzącego za I półrocze 2016 roku. 

Ponadto do wiadomości Komisji przedłożone zostało Sprawozdanie z Programu Zadań Społecznych 
i Gospodarczych Miasta Katowice za I półrocze 2016 r. Pani Przewodnicząca dodała, że III Skład 
Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Uchwałą Nr 4200/III/159/2016 z dnia 
15 września 2016 roku wydał pozytywną opinię o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Katowice 
informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku. Następnie Pani Przewodnicząca 
zwróciła się z prośbą o przedstawienie informacji będącej przedmiotem obrad Komisji.   
 
Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ szczegółowo omówiła dane 
dotyczące przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2016 roku będące 
przedmiotem zainteresowania Komisji Edukacji, zawarte w Dziele 801 – Oświata i wychowanie, 
Dziale 803 – Szkolnictwo wyższe oraz Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Pani Naczelnik 
podkreśliła, że działy te absorbują najwięcej pieniędzy w budżecie. Subwencja oświatowa nie 
zabezpiecza, bowiem środków na zadawalającym poziomie. Dofinasowanie z budżetu miasta 
z roku na rok jest, zatem coraz wyższe. Pani Naczelnik zwróciła uwagę na kwestię dochodów 
jednostek gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych oraz uszczegółowiła 
kwestię dotacji udzielonych w I półroczu. Pani Naczelnik przedstawiła również dane dotyczące 
pozyskiwania środków z EFS oraz EFRR jak również z Funduszu Pracy. Następnie Panią Naczelnik 
szczegółowo omówiła wydatki z podziałem na grupy w ww. działach.   
 
Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna STAŚ wyjaśniła, że Sprawozdanie z programu 
zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice za I półrocze 2016 r. jest nieodłącznie związane 
z Informacją o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2016 roku. Ten materiał 
ukazuje w bardzo szczegółowy sposób realizację zadań związanych z wydatkami majątkowymi 
w ramach poszczególnych dysponentów środków. Pani Naczelnik zwróciła uwagę na fakt, że 
wykonanie nie jest tu imponujące ze względu na dużą część zadań oczekuje jeszcze na konkursy 
w zakresie pozyskiwania środków unijnych. Na wykonanie wpływa również kwestia płatności. 
Większość z nich realizowana jest dopiero w II półroczu. Pani Naczelnik podkreśliła, że zadania 
majątkowe i inwestycyjne wykonane są w 10%, zakupy inwestycyjne 16%, remonty 35%, zadania 
objęte Budżetem Obywatelskim na dzień 30.06.2016 r. to 30%.         
 
Ad. 3.1. 
 
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK wobec braku pytań i uwag ze strony Państwa 
radnych zamknęła dyskusję w tym punkcie porządku obrad poddając pod głosowanie projekt 
uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu 
miasta Katowice za I półrocze 2016 roku”, „Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 
Finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035 za I półrocze 2016 roku” oraz „Informacji 
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o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za 
I półrocze 2016 roku”. 
 
Komisja Edukacji po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie 
przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2016 roku”, 
"Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2016-
2035 za I półrocze 2016 roku" oraz „Informacji o przebiegu wykonania planów finansowych 
samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, 
wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2016 roku”, w głosowaniu: 
5 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” przy 4 głosach „wstrzymujących się” - pozytywnie 
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 4. - Ad. 5. Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca profilaktyki prozdrowotnej 

w katowickich szkołach. / Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca 
działań zapobiegających toksykomanią.   

 
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK zwróciła się z prośbą o przedstawienie 
informacji będącej przedmiotem obrad Komisji.   
 
Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień Pan Maciej MACIEJEWSKI 
stwierdził, że problem toksykomanii jest bardzo szerokim problemem poczynając od nikotyny, 
poprzez leki, a kończąc na środkach narkotycznych. Pan Pełnomocnik zwrócił uwagę na programy 
profilaktyczne realizowane w mieście Katowice w tym zakresie, omawiając na przykładach jak 
wygląda ich realizacja w praktyce. Pan Pełnomocnik przedstawił zebranym klasyfikację poziomów 
profilaktyki szczegółowo omawiając poszczególne poziomy, na które składają się profilaktyka 
uniwersalna, profilaktyka selektywna oraz profilaktyka wskazująca. Następnie Pan Pełnomocnik 
omówił strategie wykorzystywane w prowadzonej profilaktyce, na które składają się strategie 
informacyjne, strategie edukacyjne, strategie alternatyw oraz strategie interwencyjne. Pan 
Pełnomocnik podkreślił, że w realizacji wszystkich programów i działań profilaktycznych bardzo 
ważna jest współpraca szkół z rodzicami. Każdy program kończy do kontaktu z realizatorami w celu 
uzyskania ewentualnej dalszej pomocy. Śląskie Stowarzyszenie Profilaktyki i Psychoterapii to są 
ludzie, którzy na ternie Katowic mają swoje miejsca pracy. Staramy się, zatem spośród wszystkich 
ofert wybierać takie organizacje, które są na miejscu. Ludzie w nich pracujący są, bowiem znani 
pedagogom szkolnym, wychowawcom i w przypadku zaistnienia różnych trudnych sytuacji mogą 
nawiązywać dalszy kontakt i prosić o pomoc.  
 
Radny Adam SKOWRON zapytał czy są już jakieś wymierne wyniki realizacji programu „Archipelag 
skarbów”.       
 
Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień Pan Maciej MACIEJEWSKI 
wyjaśnił, że wyniki programu są mierzone nawet w skali całego kraju. Po każdym programie 
przychodzi do miasta ocena. W rocznym sprawozdaniu te wszystkie dane zostaną przedstawione. 
Jest to oczywiście ewaluacja na dany moment. Nie wiemy jak to będzie się rozkładało na 
przestrzeni lat, zawsze jest tu pewne ryzyko na ile te działania będą trwałe na dłużej.       
 
Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Pani Małgorzata MORYŃ – TRZĘSIMIECH szczegółowo 
omówiła programy profilaktyki prozdrowotnej realizowane w katowickich szkołach.   

http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20EDUKACJI/12.10.2016/Informacja%20PMK%20dot.%20profilaktyki%20prozdrowotnej.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20EDUKACJI/12.10.2016/Informacja%20PMK%20dot.%20profilaktyki%20prozdrowotnej.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20EDUKACJI/12.10.2016/przeciwdzia%c5%82anie+toksykomanii+-+inf.+dla+Komisji+Edukacji+TABELA+I+TEKST.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20EDUKACJI/12.10.2016/przeciwdzia%c5%82anie+toksykomanii+-+inf.+dla+Komisji+Edukacji+TABELA+I+TEKST.pdf
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Radny Tomasz MAŚNICA stwierdził, że z przypadkami toksykomani mamy do czynienie już u coraz 
młodszych dzieci. Coraz więcej dzieci, które przychodzą do klasy pierwszej gimnazjalnej ma już duży 
bagaż doświadczenia. Pan radny stwierdził, że mamy coraz większy problem z pojawieniem się 
w szkołach substancji odurzających produkowanych „chałupniczo” z ogólnodostępnych legalnych 
produktów, które same w sobie nie są szkodliwe, ale w połączeniu z innymi wywołują działanie 
narkotyczne. Pan radny stwierdził, że nauczyciele nie mają na chwilę obecną odpowiednich 
narzędzi do przeciwdziałania tym zjawiskom, ponieważ część z tych sytuacji jest zupełnie nowa. Te 
narzędzia powinny być na bieżąco wprowadzane, wówczas nauczyciel będzie mógł odpowiednio 
zareagować, czy zachować się w danej sytuacji. Ponadto o w grę wchodzi jeszcze odpowiednia 
współpraca z policją czy pogotowiem ratunkowym. Następnie Pan radny na własnym przykładzie 
opowiedział jak takie sytuacje wyglądają w gimnazjach i jak na chwilę obecną wygląda współpraca 
z policją i pogotowiem w tym zakresie, która według Pana radnego nie jest najlepsza. Mamy 
ciekawe programy, które realizujemy, szkoły w nich uczestniczą, ale przychodzi zdarzenie 
problematyczne, nauczyciele pozbawieni narzędzi i wsparcia odpowiednich służb są bezradni.   
 
Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Pani Małgorzata MORYŃ – TRZĘSIMIECH odnosząc się do 
uwagi Pana radnego dotyczącej współpracy z policją wyjaśniła, że oczywiście ten temat może 
zostać podniesiony, natomiast z doświadczenia wie, że najlepiej jest reagować od razu kontaktując 
się z komendantem policji. Pani Naczelnik stwierdziła, że dobrym rozwiązaniem jest opasanie 
całego zajścia z datą, godziną i przesłanie właśnie do komendanta z prośbą o odniesienie się do 
niego.  
 
Radny Tomasz MAŚNICA stwierdził, że najlepiej by było gdyby szkoła miała podany konkretny 
numer kontaktowy, pod który należy zadzwonić, gdy zaistniej jakaś sytuacja lub podejrzenie, że 
dziecko się narkotyzuje.  
 
Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Pani Małgorzata MORYŃ – TRZĘSIMIECH zaproponowała, 
by Pan radny opisał to konkretne zdarzenie i skierował pismo do Wydziału Jej podległego wówczas 
to Wydział poprosi o szczegółowe wyjaśnienia i tak jak sugeruje Pan radny o konkretny numer 
telefonu kontaktowego, pod który takie sprawy należy zgłaszać. 
 
Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień Pan Maciej MACIEJEWSKI 
stwierdził, że sytuacja, którą opisał Pan radny jest typowym przykładem, ponieważ zażywanie 
substancji odurzających polega na pokazaniu dorosłym, że nic im nie mogą zrobić. Dzieci i młodzież 
traktują to jak rodzaj gry. Pan Pełnomocnik stwierdził, że być może należałoby sprawdzić we 
wszystkich szkołach jak wyglądają procedury na taką okoliczność. Pan Pełnomocnik stwierdził, że 
można by pomyśleć o zaproponowaniu radom pedagogicznym szkolenia z zakresu rozpoznawania 
problemu toksykomanii oraz określonych działań podejmowanych w takich sytuacjach.      
 
Radny Tomasz MAŚNICA stwierdził, że chodzi o to, że jak już nauczyciel podejmie te działania to 
żeby nie został z tym sam. Celem nadrzędnym jest, bowiem pomoc dla dziecka.   
 
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK stwierdziła, że w każdej szkole istnieją 
procedury na taką okoliczność. Nie ma, zatem takiej możliwości by w szkole nie było wiadomo, co 
należy w danej sytuacji zrobić. W przekonaniu Pani Przewodniczącej należy za wskazówką Pani 
Naczelnik opisać zdarzenia. Jeśli takie zgłoszenia raz czy drugi dotrą do władz policji czy pogotowia 
być może te instytucje zaczną takie zgłoszenia traktować bardzo poważnie. 
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Radna Barbara WNĘK stwierdziła, że lekceważące podchodzenie do spraw przez służby powoduje 
demotywację wśród nauczycieli. Podjęcie interwencji jest obowiązkiem nauczycieli, ale jeśli raz czy 
drugi ich autorytet zostanie podważony, zostaną ośmieszeni to ich motywacja na pewno będzie 
mniejsza.  
 
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK poinformowała, że głos w dyskusji chciałby 
zabrać Prezes Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego w Katowicach Pan Włodzimierz 
ZARODKIEWICZ. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek 
o udzielenie głosu Panu Prezesowi. 
 
Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na zabranie głosu przez Pana Włodzimierza ZARODKIEWICZA. 
 
Prezes Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego w Katowicach Pan Włodzimierz 
ZARODKIEWICZ zapytał, który etap edukacyjny był największym biorcom programów 
profilaktycznych. Pan Prezes zapytał czy w chwili, gdy zostaną rozwiązane gimnazja pojawią się 
programy profilaktyczne, które będą kierowane do młodszych dzieci. Odnosząc się do słów Pana 
Pełnomocnika o propozycji szkolenia dla rad pedagogicznych pan prezes stwierdził, że to powinien 
być nakaz by rady pedagogiczne zostały przeszkolone szczególnie te w szkołach podstawowych.  
 
Radny Tomasz MAŚNICA poruszył problem agresywnych zachowań wśród uczniów szkół 
podstawowych.  
 
Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień Pan Maciej MACIEJEWSKI 
stwierdził, że jeśli chodzi o działania profilaktyczne to one na terenie szkół podstawowych są, 
a przynajmniej powinny być realizowane, ponieważ już od 15 lat jest w szkołach realizowany 
program „Bezpieczne dziecko przyjaciel Sznupka”. Tam jest szereg scenariuszy zajęć, które 
wychowawcy dostają do realizacji. Programy, o których tu dziś mówimy są adresowane do szkół 
gimnazjalnych. Są jednak szkoły podstawowe, które zgłaszają problem wówczas my się nie 
zamykamy na nich potrzeby. Programy profilaktyczne są dość bezpieczne, ale należy jednak uważać 
by zbyt wcześnie nie zostały przekazane. Jeśli nastąpią zmiany w strukturze szkół to wówczas 
programy zostaną dopasowane do wieku ich uczestników i do problemów. Pan Pełnomocnik 
stwierdził, że ilość problemów wychowawczych, jaka pojawiała się w gimnazjach nastąpiła 
lawinowo w związku ze skomasowaniem młodych ludzi, którzy wyszli ze szkół podstawowych, 
spotkali się w nowym środowisku, w którym budują swoją pozycję poprzez pokazanie 
nauczycielom, czy też ogólnie osobom dorosłym, jak im potrafią „zagrać na nosie”. 
 
Radny Dariusz ŁYCZKO poruszył kwestię roli rodziców w programach. Pan radny stwierdził, że praca 
z młodzieżą jest bardzo ważna, ale rodziców również należy uświadamiać. Pan radny podając 
przykład sportowy omówił jak wygląda proces edukacji dziecka i rodzica. Pan radny stwierdził, że 
dużym problem jest zaproszenie rodziców do współdziałania, ale czy w ogóle takie działania są 
podejmowane, czy rodzic jest częścią programu? 
 
Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Pani Małgorzata MORYŃ-TRZĘSIMIECH wyjaśniła, że 
z rodzicami są tu dwa typy współpracy. Współpraca w szkołach i praca indywidualna. W bardziej 
specjalistycznych programach typu świetlice środowiskowe, kluby młodzieżowe tam działania 
opierają się na pracy z dzieckiem i z rodziną nie tylko nad problemami dziecka, ale również 
problemami rodziców. 
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Radny Dariusz ŁYCZKO zwrócił uwagę na dane dotyczące wad układu kostno – stawowego, które 
w 2015 roku stwierdzono u 634 na 1514 uczniów. To jest bardzo duży odsetek. Pan radny zapytał 
czy rodzice mają świadomość tego, co się dzieje z dzieckiem, czy to jest tylko na zasadzie, że 
dziecko dostaje skierowanie i sprawa jest zakończona.  
 
Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Pani Małgorzata MORYŃ-TRZĘSIMIECH wyjaśniła, że 
w tych programach, o których tu wspominamy jest część edukacyjna dla rodzica. Nie robimy tylko 
badań dla osiągniecia danych statystycznych, tylko łączymy badania z przygotowaniem 
edukacyjnym dla rodziców dotyczącym samego programu, ale i problematyki zdrowotnej.    
 
Radny Dariusz ŁYCZKO zapytał ile jest takich spotkań z rodzicami, jeśli program trwa np. pół roku.  
 
Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Pani Małgorzata MORYŃ-TRZĘSIMIECH wyjaśniła, że 
w przypadku programów profilaktycznych jest to jedno/dwa spotkania edukacyjne. Rodzic w czasie 
tych spotkań słucha tego, na czym będzie polegało badanie i co należy z wynikami zrobić, podpisuje 
zgodę na udział dziecka, a następnie otrzymuje wyniki wraz ze wskazówkami, co dalej robić. 
Najlepszym rozwiązaniem by było, by za trzy lata te dzieci sprawdzić. Ale wówczas trzeba by było 
gromadzić dane, na co przepisy nam nie pozwalają. Zatem musimy się tu zdać na dojrzałość 
rodziców.  
 
Radna Barbara WNĘK stwierdziła, że należy uświadamiać rodziców, jakie konsekwencje 
w przyszłości spowodują zaniedbania wykrytych u ich dzieci wad układu kostno-stawowego. 
Rodzicie dostają informację, że jest problem, który należy leczyć, a często zdarza się, że nie 
podejmują tych działań. 
 
Radny Dariusz ŁYCZKO stwierdził, że brak jest tu systemowego rozwiązania. Mówimy tu o uczniach 
klas 3-4. Dlaczego w klasach 1-3 wychowanie fizyczne nie mogłoby wyglądać inaczej. Chodzi 
o pewne powiązania. Jeżeli my po latach stwierdzamy, że u takiej dużej grupy dzieci jest taki 
poważany problem to w tych najmłodszych klasach gimnastyka powinna być standardem, a nie 
tylko gry zespołowe.       
 
Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Pani Małgorzata MORYŃ-TRZĘSIMIECH wyjaśniła, że 
problem jest złożony, bo wynika ze zmiany stylu życia, sposobu odżywania. Pani Naczelnik zwróciła 
uwagę, że już od najmłodszych lat dzieci są badane - bilans trzylatka, pięciolatka - a rodzice 
informowani o nieprawidłowościach. Są programy edukacyjne w przedszkolach, szkołach dotyczące 
zdrowego odżywania. Efekty tych programów zależą od podejścia do nich i konsekwencji 
w działaniu zarówno dzieci jak i rodziców.  
 
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK stwierdziła, że wszystko zależy, zatem od 
mądrości rodzica od jego chęci, zaangażowania i możliwości.   
 
Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Pani Małgorzata MORYŃ-TRZĘSIMIECH stwierdziła, że 
bardzo trudno przemodelować myślenie rodziców. Musimy jednak próbować przebić się z edukacją 
prozdrowotną.        
 
Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień Pan Maciej MACIEJEWSKI 
stwierdził, że obecny stan rzeczy związany jest ze zmianami cywilizacyjnymi. Programy 
profilaktyczne to próba zmierzenia się z tym, co zostało zaniedbane w domach. Według badań 
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jednym z czynników chroniących przed uzależnieniami jest silna i dobra więź z rodzicami, którzy są 
dobrymi modelami w radzeniu sobie z trudnościami życiowymi bez alkoholu, papierosów czy 
leków. Zatem więzi wartości dbanie o własny rozwój zdecydowanie nie sprzyjają uzależnieniom.    
 
Radny Tomasz MAŚNICA zwrócił się z prośbą o przemyślenie możliwości przekazania do szkół 
procedury postepowania w nagłych sytuacjach związanych z uzależnieniami, agresją dzieci 
i młodzieży itp. 
 
Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień Pan Maciej MACIEJEWSKI 
stwierdził, że należałoby taki poradnik w określonym zespole specjalistów opracować. Do zespołu 
z pewnością zostaliby zaproszeni specjaliści z ośrodka interwencji kryzysowej, osoby pracujące 
w szkołach, które miały do czynienia z danymi sytuacjami. Już w szkołach podstawowych dzieci 
potrafią wykorzystywać dane im narzędzia przeciwko nauczycielom.  
 
Radny Dariusz ŁYCZKO stwierdził, że obecne przepisy wiążą ręce nauczycielom i opiekunom. 
Powinny one być dostosowane do zmieniających się realiów. Nie ma znaczenia czy jest to 
nauczyciel, trener czy instruktor, jakie by nie podjął działania to zawsze jest źle.  
 
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK zapytała czy można by w tej profilaktyce 
prozdrowotnej przemyśleć zakres dotyczący niskiej emisji. By zwiększyć świadomość społeczną 
również w tym temacie.    
 
Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień Pan Maciej MACIEJEWSKI 
stwierdził, że na Komisji Bezpieczeństwa Straż Miejska pokazywała cały blok sowich działań 
edukacyjnych w tym zakresie skierowanych do małych dzieci. 
 
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK poprosiła o monitowanie sytuacji.    
 
Wobec braku dalszych pytań i uwag Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że Komisja przyjęła do 
wiadomości przedłożoną informację.             
 
Ad. 6. Opiniowanie projektów uchwał.  
 
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK poinformowała zebranych, że do dnia 
dzisiejszego pod opiniowanie Komisji nie wpłynął żaden projekt uchwały.  
 
Ad. 7. Korespondencja i komunikaty. 
 
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK poinformowała zebranych, że do dnia 
dzisiejszego do Komisji nie wpłynęła żadna dodatkowa korespondencja.  
 
Ad. 8. Wolne wnioski. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK podziękował Panu radnemu Markowi 
Nowarze za pracę w komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród Prezydenta Miasta Katowice 
dla nauczycieli. Pan Naczelnik zaprosił członków Komisji na uroczystość wręczenia nagród 
nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez miasto Katowice za ich osiągnięcia dydaktyczno 
– wychowawcze, która odbędzie się 14 października 2016 r. o godzinie 14:00 w siedzibie NOSPR 
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w Katowicach.  
 
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK na ręce Pana radnego Marka Nowary 
również złożyła podziękowania za zaangażowanie w pracę wspomnianej Komisji. Pani 
Przewodnicząca przypomniała, że w listopadzie odbędą się dwa planowe posiedzenia Komisji 
Edukacji. Pierwsze 09 listopada, drugie 30 listopada, którego przedmiotem będzie m.in. 
opiniowanie projektu budżetu miasta Katowice na 2017 rok oraz przyjęcie planu pracy Komisji na 
kolejny rok. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zwróciła się z prośbą by na Jej adres mailowy 
lub do Biura Rady Miasta spływały propozycje tematów posiedzeń na kolejny rok kalendarzowy.       
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń w tym punkcie porządku posiedzenia Pani Przewodnicząca 
stwierdziła, iż porządek obrad Komisji w dniu dzisiejszym został wyczerpany.  
 
Ad. 9. Zakończenie posiedzenia. 
 
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK podziękowała Radnym za aktywność 
podczas obrad Komisji. Stronie prezydenckiej przedstawicielom wydziałów merytorycznych za 
udzielenie wyczerpujących wyjaśnień w zakresie analizowanych zagadnień.  
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 
Protokołowała 

 

Katarzyna JAGLIŃSKA - KOŹLIK 

Przewodnicząca Komisji Edukacji 

 

Magdalena WIECZOREK 

 
 


