
- PROJEKT - 

1 

BRM.0012.4.7.2016.KJ-K 
 
Protokół Nr 7/16 z posiedzenia Komisji Edukacji 
 
 
Data posiedzenia: 15.06.2016 r.  
Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315 
 
  
Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 13:00 
Godzina zakończenia posiedzenia: 14:30 
Prowadzący obrady: Wiceprzewodniczący Komisji Pan Adam SKOWRON 
 
Protokolantka: Katarzyna JAGLIŃSKA - KOŹLIK 
 
W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 10 radnych (na 11 ogółem). 
 
Radni nieobecni: 

1. Magdalena WIECZOREK 
 
Zaproszeni goście: 
 

1. Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Marzena SZUBA 
2. Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Pan Bogdan SZAFLARSKI 
3. Główny Specjalista w Wydziale Edukacji Pani Wioletta STALA – WALASEK 
4. Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Pani Jolanta WOLANIN 
5. Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki Pan Sławomir WITEK 

 
Ponadto w posiedzeniu uczestniczył: 
 

1. Wiceprezes 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 Prezydenta Miasta na temat stanu przygotowań do organizacji letniego 

wypoczynku dzieci i młodzieży w mieście Katowice.  
4. Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca udział uczniów katowicki szkół 

w olimpiadach przedmiotowych (ze szczególnym uwzględnieniem szkół średnich) i osiągane 
w nich rezultaty.  

5. Opiniowanie projektów uchwał. 
5.1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przekształcenia Zespołu 

Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich w Katowicach, ul. Techników 7, poprzez 
przeniesienie siedziby. 

5.2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyłączenia XIII Liceum 
Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Nr 4 im. Tomasza Klenczara w Katowicach. 
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5.3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji XIII Liceum 
Ogólnokształcącego w Katowicach. 

5.4. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyłączenia XVII Liceum 
Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Katowicach. 

5.5. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji XVII Liceum 
Ogólnokształcącego w Katowicach. 

5.6. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół 
Nr 4  im. Tomasza Klenczara w Katowicach. 

5.7. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie nadania Technikum Nr 15 
w Katowicach imienia Tomasza Klenczara. 

6. Korespondencja i komunikaty. 
7. Wolne wnioski. 
8. Zakończenie posiedzenia. 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Pan Adam SKOWRON po powitaniu zgromadzonych na posiedzeniu 
gości oraz radnych przedstawił zebranym porządek obrad. 
 
Komisja, bez uwag przyjęła przedstawiony porządek posiedzenia. 
 
Ad. 2.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Pan Adam SKOWRON poinformował zebranych, że projekt protokołu 
Nr 6/16 ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Kultury, Promocji i Sportu w dniu 
11.05.2015 r. został zamieszczony na stronie internetowej www.katowice.eu, Rada Miasta Katowice 
w zakładce Komisja Edukacji. 
 
Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Państwa radnych Przewodniczący Komisji poddał projekt 
protokołu pod głosowanie.  
 
Protokół Nr 6/16 z posiedzenia Komisji Edukacji w dniu 11.05.2016 r. został przyjęty jednogłośnie – 
5 głosów „za”. 
 
Ad. 3. Informacja Prezydenta Miasta na temat stanu przygotowań do organizacji letniego wypoczynku dzieci 

i młodzieży w mieście Katowice. (WSiT oraz MOSiR) 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Pan Adam SKOWRON zwrócił się z prośbą o przedstawienie 
informacji będącej przedmiotem obrad Komisji.  
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Pani Jolanta WOLANIN wyjaśniła, że jak co 
roku, w okresie wakacji letnich miasto Katowice planuje zorganizowanie dla dzieci i młodzieży 
szeregu zajęć i imprez o charakterze: sportowym, rekreacyjnym, oświatowym, kulturalnym, które 
odbywać się będą na terenie całego miasta. Od wielu lat bowiem akcja „Lato w mieście” cieszy się  
dużym zainteresowaniem i uznaniem zarówno jej uczestników jak i ich rodziców. W czasie wakacji 

http://www.katowice.eu/
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20EDUKACJI/15.06.2016/Informacja%20Prezydenta%20Miasta%20Katowice%20-%20przygotowania%20Akcja%20Lato%202016.doc
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20EDUKACJI/15.06.2016/Informacja%20Prezydenta%20Miasta%20Katowice%20-%20przygotowania%20Akcja%20Lato%202016.doc
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20EDUKACJI/15.06.2016/CCF20160609.pdf
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dzieciom i młodzieży zapewniona zostanie fachowa opieka pedagogiczna, bogaty program gier 
i zabaw świetlicowych, zajęcia sportowe, konkursy manualne i intelektualne, zajęcia plastyczne 
zakończone prezentacją prac oraz wiele innych atrakcji. Ponadto uczestnikom akcji zapewnione 
zostaną wyjścia do kin, kręgielni, sal zabaw, na baseny, wycieczki krajoznawcze poza miasto itp. 
Planuje się, że w akcję włączy się większość placówek oświatowych, placówki wsparcia dziennego 
dla dzieci i młodzieży prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, katowickie 
organizacje pozarządowe i organizacje kościelne oraz domy dziecka. Dodatkowo, Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Katowicach planuje dofinansowanie do kolonii letnich dla dzieci. W tym roku 
wyjazdy zostaną zorganizowane w miejscowościach górskich. Pani Naczelnik dodała, że w ramach 
akcji będą realizowane programy „Babcia, dziadek i ja w Katowicach” oraz „Nas troje i więcej”. 
Również jak co roku w okresie przerwy w nauce szkolnej dzieci z rodzin wymagających pomocy 
w formie dożywiania w wakacje będą mogły skorzystać z gorącego posiłku w jednej z dyżurujących 
szkół w poszczególnych dzielnicach miasta.  
 
Wobec braku pytań i uwag Wiceprzewodniczący Komisji stwierdził, że Komisja przyjęła do 
wiadomości przedłożoną informację.             
 
Ad. 4. Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca udział uczniów katowicki szkół 

w olimpiadach przedmiotowych (ze szczególnym uwzględnieniem szkół średnich) i osiągane w nich 
rezultaty.  

 
Wiceprzewodniczący Komisji Pan Adam SKOWRON zwrócił się z prośbą o przedstawienie 
informacji będącej przedmiotem obrad Komisji.  
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Pan Bogdan SZFALRSKI szczegółowo omówił przygotowaną 
informację w zakresie udziału uczniów katowickich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
w olimpiadach przedmiotowych. Pan Naczelnik omówił również jak przedstawiało się uczestnictwo 
uczniów w poszczególnych olimpiadach, liczbę finalistów oraz laureatów poszczególnych olimpiad 
oraz wyniki uzyskane przez uczniów w poszczególnych olimpiadach.    
 
Główny Specjalista w Wydziale Edukacji Pani Wioletta STALA – WALASEK dodała w uzupełnieniu, 
że na poziomie szkół podstawowych organizowane są wojewódzkie konkursy przedmiotowe dla 
uczniów tychże szkół. Następnie Pani Walasek szczegółowo omówiła wykaz laureatów i finalistów 
konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w roku 
szkolnym 2015/2016.    
 
Radny Dariusz ŁYCZKO zapytał miasto Katowice wypada na tle miast ościennych w tym obszarze 
edukacji. 
 
Główny Specjalista w Wydziale Edukacji Pani Wioletta STALA – WALASEK wyjaśniła, że nie 
przeprowadzano analiz z tym zakresie. Jeśli jednak Pan radny chciałby uzyskać takie dane to 
Wydział może ja przygotować.  
 
Radny Dariusz ŁYCZKO stwierdził, że to pokazałoby pewną skalę. W mediach co roku pojawia się 
ranking najlepszych szkół średnich. Takie zestawienie pokazuje również poziom edukacji w mieście. 
Jeśli Katowice nie znajdują się w pierwszej setce to, jaki jest poziom w pierwszej dziesiątce i co oni 
robią, że my jesteśmy tak daleko mając tak renomowane szkoły.     
 

http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20EDUKACJI/15.06.2016/Informacja+na+KE+w+olimpiad+przedmiotowych.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20EDUKACJI/15.06.2016/Informacja+na+KE+w+olimpiad+przedmiotowych.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20EDUKACJI/15.06.2016/Informacja+na+KE+w+olimpiad+przedmiotowych.pdf
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Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Marzena SZUBA zaproponowała, by porównanie to 
dotyczyło miast Unii Metropolii Polskich.  
 
Radny Dariusz ŁYCZKO przypomniał, że podczas jednej z wcześniejszych Komisji poruszany był 
temat szkół średnich. Pan radny stwierdził, że zdumiewającym było wówczas, że więcej osób chodzi 
do szkół średnich niepublicznych niż do publicznych.     
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Pan Bogdan SZAFLARSKI wyjaśnił, że to należy 
rozpatrywać pod kątem typu szkół. Jeśli chodzi o Licea Ogólnokształcące i technika to do szkół 
niepublicznych uczęszcza mniej niż 10% uczniów. Obecnie mamy około 150 absolwentów 
gimnazjów niepublicznych i 1700 absolwentów gimnazjów publicznych. Sytuacja się zmienia, jeśli 
chodzi o szkoły policealne. Tam nasze szkoły od wielu lat mają problem z dokonaniem naboru, 
a szkoły niepubliczne w tym zakresie kwitną. Trzeba się zastanowić, jaki jest tego powód. Pan 
Naczelnik przypomniał omawianą już na Komisji kwestię rzetelności i uczciwości prywatnych szkół 
policealnych. 
 
Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Marzena SZUBA dodała, że na 27 czerwca br. zaplanowane 
zostało podsumowanie ogólnopolskiej debaty oświatowej m.in. na temat uszczelnienia systemu 
i wypływania pieniędzy. Prowadzone były w tym zakresie rozmowy, a na wspomnianym 
podsumowaniu mają być wypracowane konkretne rozwiązania w tym kierunku.          

 
Radny Dariusz ŁYCZKO poprosił o przygotowanie zostawienia, o którym wspomniał w zakresie od 
szkół podstawowych po średnie. 
 
Radny Tomasz MAŚNICA stwierdził, że we wszystkich sprawach należy dojść do sedna, zrobić 
analizę poznać przyczynę tej sytuacji, która ma miejsce i odpowiednio zareagować. Dane 
przedstawione na dzisiejszej Komisji są optymistyczne, ale zawsze mogą być lepsze tzn. by większa 
ilość dzieci i młodzieży brała udział w konkursach czy olimpiadach, by była większa motywacja do 
tego by podjąć taki trud indywidualny. Ten indywidualny trud jest dwojaki, ponieważ wynika z chęci 
samego ucznia i osoby prowadzące. Zatem wszystko zależy od tego jak bardzo te osoby są 
zaangażowane. Nie można zatem pomijać roli nauczyciela w przygotowaniu ucznia do kolejnych 
etapów konkursów czy olimpiad. Laureatami zostają pojedyncze osoby, kilka osób w skali miasta. 
Pan radny zapytał czy nie warto by pomyśleć o tym żeby zadbać finansowo o tych nauczycieli. 
Zrobić finansowa pulę motywacyjną. Doprowadzenie ucznia do pewnego szczebla skutkuje nagrodą 
w wysokości np. 500 zł, kolejny szczebel to 1 000 zł, a jak uczeń dojdzie do tego najwyższego etapu 
to jest 2 000 zł. Nauczyciele na przygotowanie ucznia do olimpiady poświęcają swój czas, tego nie 
da się bowiem zrobić na jednej czy dwóch godzinach lekcyjnych, to jest potężna mrówcza praca. 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Pan Bogdan SZAFLARSKI stwierdził, ze taki mechanizm 
został już dawno wprowadzony uchwałami Rady Miasta Katowice w sprawie regulaminu 
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania 
nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy jak również uchwała w sprawie 
kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Miasto 
Katowice za ich osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz realizacji 
innych zadań statutowych szkoły, gdzie wyeksponowane są kryteria dotyczące wynagradzania 
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nauczyciela.  Komisja, która opiniuje te wnioski preferuje zaangażowanych nauczycieli i nie jest to 
kwota 500 zł, ale np. nagroda Prezydenta Miasta to 3 000 zł.  
 

Radny Michał LUTY stwierdził, że poruszona kwestia dofinansowywania prywatnych szkół jest 
bardzo ważna, ale dziś jej nie rozwiążemy. Wracając do przedmiotu obrad Komisji Pan radny 
stwierdził, że w Katowicach we wszystkich 36 olimpiadach mamy 13 laureatów. Gdyby nauczyciel 
dostał 5 000 zł za laureata to by to miasto kosztowało 65 000 zł. W porównaniu ze środkami, które 
są wydawane na prywatne pseudoszkoły jest to zaledwie niewielki odsetek. Zdaniem Pana radnego 
najlepsze są proste rozwiązania. Pan radny podkreślił, że olimpiada olimpiadzie nie równa. Są 
olimpiady z kilkudziesięcioletnią tradycją, ale są również olimpiady bardzo młode dopiero 
kształtujące swoją markę.  Jak spojrzymy, w jakich olimpiadach nasze szkoły uczestniczyły i na 
którym miejscu się uplasowały to zdaniem Pana radnego nie należy tak entuzjastycznie do tego 
podchodzić. Pan radny stwierdził, że w „Perspektywach” publikowane są rok rocznie rankingi szkół. 
Pan radny stwierdził, że warto się przyjrzeć tym danym i zobaczyć z jakich miejscowości szkoły 
plasują się w czołówce. Są to często małe miejscowości. Najważniejsze jest zaangażowanie 
nauczycieli. Jeśli w ich pracy nie ma pasji, jeśli nie ma wsparcia dyrekcji szkoły to nie ma też 
efektów w postaci laureatów olimpiad. Dopóki nie znajdziemy takiego mechanizmu promowania 
i doceniania szkół to nie będziemy mieli efektów w postaci laureatów wszystkich olimpiad. Zdaniem 
Pana radnego Śląsk słynie z tradycji nauk ścisłych. W przedmiotowym zestawieniu nie widać 
laureatów olimpiad fizycznych, chemicznych z matematyki jest tylko jeden laureat. Pan radny 
stwierdził, że Komisja powinna wrócić do tego tematu jesienią przy ocenie naszych szkól.     
 
Główny Specjalista w Wydziale Edukacji Pani Wioletta STALA – WALASEK dodała, w mieście 
Katowice funkcjonuje Program Stypendialny dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych „Prymus”. 
Zdarzają się jednak takie sytuacje, że nauczyciele, którzy mają laureatów, finalistów nie informują 
ich o możliwości skorzystania z tego stypendium. Są szkoły, których dyrektor sam składa wniosek 
w imieniu ucznia, ale są też takie placówki, z których dzieci przychodzą po terminie, bo nie 
wiedziały, że mają taka możliwość.    
 
Radny Michał LUTY stwierdził, że jest to sytuacja niedopuszczalna wręcz skandaliczna. Jest to 
również rola dyrektora by zadbać o interesy swoich podopiecznych. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Pan Adam SKOWRON stwierdził, że nie można gloryfikować tylko 
olimpiad. Zdaniem Pana Przewodniczącego dużo lepiej byłoby nagradzać nauczycieli poprzez 
badanie edukacyjnej wartości dodanej. Do III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza 
w Katowicach trafiają zwykle olimpijczycy nierzadko z innych miast. Szkoła ta zatem będzie miała 
zawsze łatwiej niż szkoła która ma trudną młodzież. Bo w obecnej sytuacji premiujemy nauczycieli 
III LO, którzy mają inną pozycję wyjściową. Gdybyśmy nagradzali za edukacyjną wartość dodaną, 
czyli badamy, z czym uczeń przychodzi do szkoły, a z czym wychodzi wówczas premiujemy 
nauczyciela, który z ucznia słabego potrafi zrobić ucznia dobrego lub bardzo dobrego to jest 
bowiem sukces edukacyjny.  Zdaniem Pana radnego olimpiada to nie jest najbardziej miarodajna 
skala premiowania. Uczniowie startujący w olimpiadach są nagradzani, to ich motywuje.    
 
Radna Barbara WNĘK odnosząc się do poruszonej kwestii stypendium „Prymus” stwierdziła, że 
przykrą sprawą jest to, że dyrektorzy szkół nie informują dzieci i młodzieży o możliwości ubiegania 
się o takie stypendium. Pani radna zwróciła się z prośbą do przedstawicieli Wydziału Edukacji by na 
spotkaniach podsumowujących mijający rok szkolny uczulili dyrektorów szkół by pamiętali o tym 
i informowali młodzież o takiej możliwości.  
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Główny Specjalista w Wydziale Edukacji Pani Wioletta STALA – WALASEK dodała, że co roku taka 
informacja do wszystkich dyrektorów jest wysyłana. 
 
Radna Barbara WNĘK stwierdziła, że wobec tego być może trzeba zastosować jakieś inne środki 
dyscyplinowania dyrektorów.  
      
Główny Specjalista w Wydziale Edukacji Pani Wioletta STALA – WALASEK dodała, że termin 
zgłaszania wniosków jest do końca lipca. Często również rodzice nie dopilnowują terminu.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji Pan Adam SKOWRON stwierdził, że skoro jest to miejskie 
stypendium to być może na Komisji Kultury, Promocji i Sportu należy zwrócić uwagę np. 
Wydziałowi Promocji, by przygotował jakieś działania promocyjne w tym zakresie, by nie 
dochodziło do takich sytuacji, że dzieci i młodzież nie wie o takiej możliwości.        
 
Radny Tomasz MAŚNICA stwierdził, że można zobligować dyrektorów szkoły by to oni składali 
wnioski do końca roku, niezależnie od tego czy rodzic zgłosi indywidualny wniosek czy nie.    
 
Radny Dariusz ŁYCZKO stwierdził, że przy systemowych rozwiązaniach mamy narzędzia do 
egzekwowania zasad. Jeśli jest to tylko na zasadzie „domysłu” to albo ktoś to zrobi albo nie. 
 
Główny Specjalista w Wydziale Edukacji Pani Wioletta STALA – WALASEK dodała, że regulamin 
programu stanowi, że wniosek może złożyć dyrektor szkoły, rodzic i pełnoletni uczeń.  
 
Radny Dariusz ŁYCZKO stwierdził, że to jest problematyczny zapis. Skoro trzy osoby mogą złożyć to 
dochodzi do takich sytuacji, że nikt tego wniosku nie składa licząc na to, że ktoś to zrobi za niego.    
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Pan Bogdan SZAFLARSKI stwierdził, że są to sporadyczne 
przypadki. Stypendium „Prymus” funkcjonuje od 4 lat. Największe problemy były na samym 
początku. Obecnie są to pojedyncze przypadki. Odnosząc się do kwestii rankingu 
w „Perspektywach” to ranking ten ujmuje nie tylko olimpiady, uwzględnia on bowiem jeszcze 
wyniki egzaminu maturalnego. Pan Naczelnik stwierdził, że na pozycję szkoły w rankingu ma wpływ 
również ilość uczniów uczęszczających do szkoły, nierzadko szkoły z mniejszych miejscowości z małą 
liczbą uczniów są w czołówce rankingów. Pan Naczelnik omówił jak to wygląda na przykładzie V LO 
w Bielsku Białej.  Olimpiady są ważne, bo wpływają na prestiż szkoły i zachęcają uczniów do wyboru 
konkretnej placówki.     
 
Radny Dariusz ŁYCZKO stwierdził, że Wydział Edukacji kształtuje politykę edukacji w mieście 
Katowice. Jeżeli zatem dochodzi do takich sytuacji to Wydział powinien wyjść z pomysłem np. 
warsztatów, konferencji itp. by można było wymieniać doświadczenia i z tego czerpać.   
 
Radny Tomasz MAŚNICA odnosząc się do kwestii motywacji dla nauczycieli stwierdził, że być może 
warto się temu bardziej przyjrzeć bo być może system nagradzania powinien być nieco zmieniony 
jeśli chodzi o prestiż tych nagród. Pan radny stwierdził, że w przypadku nagród dyrektora szkoły 
nierzadko jest tak, że są one przyznawane według określonego cyklu. Jedna grupa dostaje w tym 
roku druga w następnym, trzecia w kolejnym itd. aż wrócimy do pierwszej grupy. To zdecydowanie 
obniża prestiż tej nagrody już na początku. Następnie mamy nagrody Prezydenta Miasta zdaniem 
Pana radnego należałoby im nadać większą rangę.     
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Wiceprzewodniczący Komisji Pan Adam SKOWRON poinformował, że głos w dyskusji chciałby 
zabrać Wiceprezes Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego w Katowicach Pan Włodzimierz 
ZARODKIEWICZ. Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek 
o udzieleniu głosu Panu Zarodkiewiczowi. 
 
Radni, jednogłośnie – 8 głosów „za” przychylili się do wniosku Pana Przewodniczącego.  
 
Wiceprezes Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego w Katowicach Pan Włodzimierz 
ZARODKIEWICZ stwierdził, że zaangażowanie i motywacja to są słowa klucze w edukacji dla 
nauczycieli, ale również dla dzieci. Pan Zarodkiewicz na ręce Pani Wiceprezydent Marzeny Szuby 
złożył podziękowania w imieniu MSZS za obecność na uroczystości podsumowania rywalizacji 
sportowej szkół miasta Katowice.  Pan Zarodkiewicz stwierdził, że w rywalizacji sportowej na 38 
szkół podstawowych udział bierze tylko połowa 18. Pan Zarodkiewicz zapytał, z czego to wynika? 
Czy dzieci nie chcą brać udziału w zawodach czy nauczyciele czy dyrekcja nie mobilizuje? 
 

Wiceprzewodniczący Komisji Pan Adam SKOWRON stwierdził, że zasygnalizuje Przewodniczącemu 
Komisji Kultury, Promocji i Sportu by zwrócić się do Wydziału Promocji o przeprowadzenia akcji 
informacyjnej o możliwości uzyskania stypendium „Prymus” np. w postaci plakatów.    
 

Radny Michał LUTY stwierdził, że z dzisiejszej dyskusji wynika, że z jednej strony olimpiady są 
ważne z drugiej nie bardzo. 
 

Wiceprzewodniczący Komisji Pan Adam SKOWRON przypomniał, że na Komisji Edukacji 
dyskutowano już na temat premiowania nauczycieli. Wówczas była zapowiedź, że powstaje nowy 
system motywacyjny dla nauczycieli.  
 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Marzena SZUBA wyjaśniała, że takie działania będą miały 
miejsce. Obecnie dyrektorzy placówek otrzymują dodatki motywacyjne w oparciu o pewne 
kryteria. Te kryteria wymagają jednak aktualizacji. Po ich aktualizacji dyrektor będzie musiał 
zmienić swoje zapatrywania co do motywowania podległych mu nauczycieli. To nie jest jednak 
kwestia września tego roku tylko kolejnego semestru letniego 2016/2017. W nowych kryteriach 
chcemy położyć nacisk na pewne innowacje, pozyskiwanie środków zewnętrznych, motywowanie 
nauczycieli. 
 

Radny Tomasz MAŚNICA zaproponował, by złożyć wniosek do Prezydenta Miasta Katowice 
o stworzenie rezerwy budżetowej na dodatki dla nauczycieli za laureatów olimpiad i konkursów.  
 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Marzena SZUBA stwierdziła, że to jest kwestia planowanej 
zmiany kryteriów. Jeśli dyrektor będzie miał takiego zaangażowanego nauczyciela, który ma pasję 
i potrafi poprowadzić młodzież to w tym momencie dyrektor powinien takiego nauczyciela 
odpowiednio zmotywować. 
 

Wiceprzewodniczący Adam SKOWRON zaproponował, by na kolejnym posiedzeniu Komisji 
Edukacji zastanowić się czy nie zrobić całej komisji poświęconej motywacji nauczycieli w mieście 
Katowice. Temat ten wymaga szerszego spojrzenia i dłuższej dyskusji.  Do problemu zdaniem Pana 
Przewodniczącego należy podejść systemowo. Pan Przewodniczący stwierdził, że wolałaby, by 
zwracano większą uwagę na edukacyjną wartość dodaną, a nie na to kto jakich ma olimpijczyków. 
Wówczas możemy pomyśleć o zaproszeniu specjalistów z zewnątrz.               
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Radny Dariusz ŁYCZKO stwierdził, że faktycznie należy się pochylić nad tymi obowiązującymi 
przepisami w tym zakresie. Być może one się już wyczerpały i należy coś zmienić.   
 
Wiceprzewodniczący Adam SKOWRON stwierdził, że na dzień dzisiejszy nie jesteśmy przygotowani 
do tak szczegółowej dyskusji. Nie dysponujemy bowiem materiałami w tym zakresie z którymi 
należałoby się zapoznać. Pan Przewodniczący zaproponował by za miesiąc wrócić do tematu 
w wolny wioskach i porozmawiać z Przewodniczącą Komisji by jedno z posiedzeń komisji poświęcić 
temu zagadnieniu. Takie dyskusje były prowadzone przy okazji tworzenia Polityki Edukacji (…), 
zatem można będzie również posiłkować się wiedzą Pani Pełnomocnik Prezydenta ds. Polityki 
Edukacji. 
 
Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Marzena SZUBA stwierdziła, że olimpiady przedmiotowe są 
ważne, ale nie możemy patrzeć tylko przez pryzmat olimpiad. W wielu szkołach dyrektorzy mają 
inny problem mają zdolnych uczniów, którzy nie mają co jeść. Dla nich nie jest priorytetem być 
w rankingu „Perspektyw”. 
 
Wobec braku dalszych pytań i uwag Wiceprzewodniczący Komisji stwierdził, że Komisja przyjęła do 
wiadomości przedłożoną informację.             
 
Ad. 5. Opiniowanie projektów uchwał.  
 
Ad. 5.1. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Pan Adam SKOWRON zwrócił się z prośbą o przedstawienie 
wyjaśnień do projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół 
Budowlanych im. Powstańców Śląskich w Katowicach, ul. Techników 7, poprzez przeniesienie 
siedziby. 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Pan Bogdan SZAFLARSKI wyjaśnił, że w 2012 r. w wyniku 
reorganizacji szkół ponadgimnazjalnych zlokalizowanych przy ul. Techników, Zespół Szkół 
Budowlanych im. Powstańców Śląskich, z siedzibą przy ul. Techników 7 w Katowicach, przejął 
zadania edukacyjne realizowane przez Zespół Szkół Odzieżowych i Ogólnokształcących im. Zofii 
Kossak, z siedzibą przy ul. Techników 11 w Katowicach, oraz Zespół Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego, z siedzibą przy ul. Techników 9 
w Katowicach. Z uwagi na fakt, iż najlepsze warunki do realizacji zadań edukacyjnych posiadał 
i posiada nadal obiekt Zespołu Szkół Odzieżowych i Ogólnokształcących im. Zofii Kossak przy ul. 
Techników 11 planowano, że docelowo Zespół Szkół Budowlanych zostanie w całości przeniesiony 
do tego obiektu. W okresie przejściowym, tj. do zakończenia remontu i modernizacji obiektu przy 
ul. Techników 11 oraz ustabilizowaniu się naboru do funkcjonującego w nowej strukturze 
organizacyjnej Zespołu Szkół Budowlanych, zajęcia odbywały się w dwóch budynkach szkolnych 
pozostających w trwałym zarządzie dyrektora tej szkoły: przy ul. Techników 7 oraz przy ul. 
Techników 11. Od roku szkolnego 2014/2015 zajęcia uczniów Zespołu Szkół Budowlanych odbywają 
się wyłącznie w budynku przy ul. Techników 11, natomiast pomieszczenia w budynku przy ul. 
Techników 7 są użyczane Liceum Ogólnokształcącemu Mistrzostwa Sportowego w Katowicach. 
W związku z powyższym, dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich 
w Katowicach zwrócił się do Prezydenta Miasta Katowice z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę 
oznaczenia siedziby szkoły z ul. Techników 7 na ul. Techników 11. Jak wynika z wyroku Naczelnego 
Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 marca 2014 r. przeniesienie siedziby szkoły stanowi 
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przekształcenie szkoły w rozumieniu art. 59 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty, a zatem procedura jego dokonania wynika z odpowiednio stosowanych art. 59 ust. 1 i 2 tej 
ustawy. W uzasadnieniu wyroku podano, że odpowiednio stosowany art. 59 ust. 6 w związku z art. 
59 ust. 1 ustawy o systemie oświaty zawiera zatem normę wskazującą, że szkoła publiczna może 
być przekształcona z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę. W jej świetle organ 
prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem przekształcenia, 
zawiadomić o zamiarze przekształcenia szkoły: rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz 
organ wykonawczy j.s.t. właściwej do prowadzenia szkół danego typu. Ponadto, w ocenie 
Naczelnego Sądu Administracyjnego zmiana dowolnego elementu aktu założycielskiego szkoły, 
który zgodnie z art. 58 ust. 1 tej ustawy o systemie oświaty określa jej typ, nazwę i siedzibę, jest 
przekształceniem tej szkoły, o którym mowa w art. 59 ust. 6 tej ustawy. W uchwale z dnia 27 
stycznia 2016 r. nr XXI/441/16 Rada Miasta Katowice wyraziła zamiar przekształcenia z dniem 31 
sierpnia 2016 r. Zespołu Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich w Katowicach, ul. Techników 
7, poprzez przeniesienie siedziby oraz zmianę nazwy. O zamiarze przekształcenia Zespołu Szkół 
Budowlanych im. Powstańców Śląskich w Katowicach, ul. Techników 7, powiadomiono rodziców 
uczniów, Śląskiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Miasta Katowice, któremu powierzono 
wykonanie wymienionej wyżej uchwały. Postanowieniem z dnia 25 lutego 2016 r. Śląski Kurator 
Oświaty zaopiniował pozytywnie zamiar przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2016 r. szkół 
wchodzących w skład Zespołu Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich w Katowicach, ul. 
Techników 7, poprzez zmianę siedziby. Niniejszy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Związku 
Nauczycielstwa Polskiego – Zarządu Oddziału w Katowicach, Komisji Międzyzakładowej 
Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Katowicach, Związku Zawodowego 
„RADA PORADNICTWA” - Region Śląski. Natomiast Związek Zawodowy OŚWIATA w Katowicach nie 
wniósł zastrzeżeń do projektu uchwały. 
 
Wobec braku pytań i uwag ze strony Państwa radnych Wiceprzewodniczący Komisji poddał 
przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Komisja Edukacji po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie 
przekształcenia Zespołu Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich w Katowicach, ul. 
Techników 7, poprzez przeniesienie siedziby, jednogłośnie - 8 głosów „za” - pozytywnie 
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 5.2. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Pan Adam SKOWRON zwrócił się z prośbą o przedstawienie 
wyjaśnień do projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyłączenia XIII Liceum 
Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Nr 4 im. Tomasza Klenczara w Katowicach. 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Pan Bogdan SZAFLARSKI wyjaśni, że ten jak i kolejny 
projekt uchwały w sprawie likwidacji XIII Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach są ze sobą 
ściśle związane dlatego też przedstawi je razem. Pan Naczelnik stwierdził, że ostatni nabór do XIII 
Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 4 im. Tomasza Klenczara w Katowicach został 
dokonany w roku szkolnym 2005/2006. Od roku szkolnego 2006/2007 do 2008/2009 liceum nie 
realizowało ustalonych na każdy rok szkolny zadań naborowych, natomiast w latach następnych 
dyrektor szkoły nie przewidywał dokonywania naboru do tej szkoły. W związku z powyższym ostatni 
cykl kształcenia w XIII Liceum Ogólnokształcącym został zakończony z końcem roku szkolnego 
2007/2008, a ostatni absolwenci ukończyli szkołę w 2008 r. W uchwale z dnia 27 stycznia 2016 r. nr 
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XXI/397/16 Rada Miasta Katowice wyraziła zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2016 r. XIII Liceum 
Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 4 im. Tomasza Klenczara w Katowicach. 
Postanowieniem z dnia 25 lutego 2016 r. Śląski Kurator Oświaty zaopiniował pozytywnie zamiar 
likwidacji z dniem 31 sierpnia 2016 r. XIII Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu 
Szkół Nr 4 im. Tomasza Klenczara w Katowicach. Jak wynika z wyroku Naczelnego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2011 r. nie można zlikwidować szkoły, która nie 
jest odrębną jednostką organizacyjną, lecz częścią zespołu szkół. Zatem podjęcie niniejszej uchwały 
jest niezbędnym elementem procedury likwidacji wymienionej wyżej szkoły. Pan Naczelnik 
podkreślił, że z analizy danych statystycznych opisujących obecną i prognozowaną sytuację 
demograficzną w Katowicach wynika, że likwidacja XIII Liceum Ogólnokształcącego nie wpłynie 
negatywnie na możliwość realizacji obowiązku nauki przez absolwentów gimnazjów. Liczba 
możliwych do utworzenia miejsc w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez miasto 
Katowice znacznie przewyższa liczbę potencjalnych kandydatów, zarówno w roku szkolnym 
2016/2017 jak i w perspektywie kolejnych 35 lat. Jak wynika z analizy danych Wydziału Spraw 
Obywatelskich tutejszego urzędu, tendencja spadkowa w demografii naszego miasta obejmuje 
kolejne roczniki dzieci zameldowanych w Katowicach, począwszy od rocznika 1984 do rocznika 
2001, a następnie po okresie wzrostu, którego szczyt przypada na rocznik 2010, także od rocznika 
2013 do rocznika 2014. Analiza prognozy demograficznej GUS opracowana w 2014 r. dla powiatów 
i miast na prawach powiatów wskazuje, iż nie należy się spodziewać znaczącego wzrostu liczby 
mieszkańców Katowic w wieku 16 lat, którzy będą podejmować naukę w szkołach 
ponadgimnazjalnych, w perspektywie do 2050 r., porównywalnego z rocznikami z lat 80. ubiegłego 
wieku jak również liczba młodzieży w wieku od 16 do 19 lat będzie się utrzymywać się na poziomie 
mniejszym niż 10000 osób. Likwidacja XIII Liceum Ogólnokształcącego ma na celu uporządkowanie 
sieci szkół ponadgimnazjalnych w Katowicach poprzez likwidację szkoły, która nie prowadzi 
działalności dydaktycznej, oraz do której nie uczęszczają uczniowie. Niniejszy projekt uchwały 
uzyskał pozytywną opinię Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” w Katowicach, Związku Nauczycielstwa Polskiego – Zarządu Oddziału w Katowicach. 
Związek Zawodowy OŚWIATA w Katowicach pismem z dnia 18 kwietnia 2016 r. poinformował, iż nie 
przedstawi opinii do przesłanego projektu uchwały z uwagi na fakt, iż Międzyzakładowa Organizacja 
Związku Zawodowego Oświata nie obejmuje swoim działaniem XIII Liceum Ogólnokształcącego 
w Katowicach, związku z tym jednostronne stanowisko organu prowadzącego w sprawie likwidacji 
szkoły nie może stanowić podstawy do wyrażenia obiektywnej i merytorycznej opinii. Związek 
Zawodowy „RADA PORADNICTWA” - Region Śląski nie przesłał opinii w sprawie likwidacji XVII 
Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach w wymaganym terminie. 
 
Wobec braku pytań i uwag ze strony Państwa radnych Wiceprzewodniczący Komisji poddał 
przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Komisja Edukacji po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie 
wyłączenia XIII Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Nr 4 im. Tomasza Klenczara 
w Katowicach, jednogłośnie - 8 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt 
uchwały. 
 
Ad. 5.3. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Pan Adam SKOWRON w kolejności poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie likwidacji XIII Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach. 
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Komisja Edukacji po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie 
likwidacji XIII Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach, jednogłośnie - 8 głosów „za” - 
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 5.4. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Pan Adam SKOWRON zwrócił się z prośbą o przedstawienie 
wyjaśnień do projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyłączenia XVII Liceum 
Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Katowicach. 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Pan Bogdan SZAFLARSKI wyjaśni, że analogicznie jak we 
wcześniej omawianej sprawie również ten projekt jest bezpośrednio związany z następnym 
dotyczącym likwidacji XVII Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach, zatem również omówi je 
razem. Pan Naczelnik wyjaśnił, że ostatni nabór do XVII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół 
Nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Katowicach został dokonany w roku szkolnym 2008/2009. Od 
roku szkolnego 2009/2010 do 2011/2012 liceum nie realizowało ustalonych na każdy rok szkolny 
zadań naborowych, natomiast w latach następnych dyrektor szkoły nie przewidywał dokonywania 
naboru do tej szkoły. W związku z powyższym ostatni cykl kształcenia w XVII Liceum 
Ogólnokształcącym został zakończony z końcem roku szkolnego 2010/2011, a ostatni absolwenci 
ukończyli szkołę w 2011 r. W uchwale z dnia 27 stycznia 2016 r. nr XXI/396/16 Rada Miasta Katowice 
wyraziła zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2016 r. XVII Liceum Ogólnokształcącego 
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Katowicach. 
Postanowieniem z dnia 25 lutego 2016 r. Śląski Kurator Oświaty zaopiniował pozytywnie zamiar 
likwidacji z dniem 31 sierpnia 2016 r. XVII Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład 
Zespołu Szkół Nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Katowicach. Jak wynika z wyroku Naczelnego 
Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2011 r. nie można zlikwidować szkoły, która 
nie jest odrębną jednostką organizacyjną, lecz częścią zespołu szkół. Zatem podjęcie niniejszej 
uchwały jest niezbędnym elementem procedury likwidacji wymienionej wyżej szkoły. Z analizy 
danych statystycznych opisujących obecną i prognozowaną sytuację demograficzną w Katowicach 
wynika, że likwidacja XVII Liceum Ogólnokształcącego nie wpłynie negatywnie na możliwość 
realizacji obowiązku nauki przez absolwentów gimnazjów. Analogicznie jak w przypadku projektu 
uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji XIII Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach 
Likwidacja XVII Liceum Ogólnokształcącego ma na celu uporządkowanie stanu organizacyjnego oraz 
statutu Zespołu Szkół Nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Katowicach poprzez likwidację szkoły 
wchodzącej w skład tego Zespołu, która nie prowadzi działalności dydaktycznej, oraz do której nie 
uczęszczają uczniowie. Niniejszy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji 
Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Katowicach, Związku 
Nauczycielstwa Polskiego – Zarządu Oddziału w Katowicach. Związek Zawodowy OŚWIATA 
w Katowicach pismem z dnia 18 kwietnia 2016 r. poinformował, iż nie przedstawi opinii do 
przesłanego projektu uchwały z uwagi na fakt, iż Międzyzakładowa Organizacja Związku 
Zawodowego Oświata nie obejmuje swoim działaniem XVII Liceum Ogólnokształcącego 
w Katowicach, związku z tym jednostronne stanowisko organu prowadzącego w sprawie likwidacji 
szkoły nie może stanowić podstawy do wyrażenia obiektywnej i merytorycznej opinii. Związek 
Zawodowy „RADA PORADNICTWA” - Region Śląski nie przesłał opinii w sprawie likwidacji XVII 
Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach w wymaganym terminie. 
 
Wobec braku pytań i uwag ze strony Państwa radnych Wiceprzewodniczący Komisji poddał 
przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie. 
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Komisja Edukacji po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie 
wyłączenia XVII Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza 
w Katowicach, jednogłośnie - 8 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt 
uchwały. 
 
Ad. 5.5. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Pan Adam SKOWRON w kolejności poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie likwidacji XVII Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach. 
     
Komisja Edukacji po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie 
likwidacji XVII Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach, jednogłośnie - 7 głosów „za” - 
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 5.6. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Pan Adam SKOWRON zwrócił się z prośbą o przedstawienie 
wyjaśnień do projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Nr 4  
im. Tomasza Klenczara w Katowicach. 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Pan Bogdan SZAFLARSKI wyjaśni, że w skład Zespołu Szkół 
Nr 4 im. Tomasza Klenczara w Katowicach wchodzą Technikum nr 15 w Katowicach oraz XIII Liceum 
Ogólnokształcące w Katowicach. W związku z likwidacją XIII Liceum Ogólnokształcącego 
w Katowicach nie jest możliwe dalsze funkcjonowanie wymienionego wyżej zespołu szkół. 
Rozwiązując zespół szkół, będący miejską jednostkę organizacyjną działającą w formie jednostki 
budżetowej, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego stosownie do przepisów art. 12 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych powinien zlikwidować dotychczasową 
jednostkę budżetową, utworzyć nową jednostkę budżetową z niepodlegającej likwidacji szkoły 
wchodzącej w skład dotychczasowego zespołu szkół, zdecydować o przeznaczeniu mienia 
zlikwidowanej jednostki organizacyjnej, wskazać jednostkę, która przejmie należności 
i zobowiązania zlikwidowanej jednostki organizacyjnej. Planuje się, że mienie, zobowiązania, 
należności i dokumentacja Zespołu Szkół Nr 4 im. Tomasza Klenczara w Katowicach zostaną 
przekazane Technikum Nr 15 w Katowicach, a pracownicy Zespołu Szkół Nr 4 im. Tomasza Klenczara 
w Katowicach z dniem 1 września 2016 r. staną się pracownikami Technikum Nr 15 w Katowicach. 
W wyniku rozwiązania Zespołu Szkół Nr 4 im. Tomasza Klenczara w Katowicach, wchodzące w skład 
tego zespołu Technikum Nr 15 uzyska z dniem 1 września 2016 r. samodzielność organizacyjną. 
 
Wobec braku pytań i uwag ze strony Państwa radnych Wiceprzewodniczący Komisji poddał 
przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Komisja Edukacji po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie 
rozwiązania Zespołu Szkół Nr 4  im. Tomasza Klenczara w Katowicach, jednogłośnie - 8 głosów 
„za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 5.7. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Pan Adam SKOWRON zwrócił się z prośbą o przedstawienie 
wyjaśnień do projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie nadania Technikum Nr 15 
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w Katowicach imienia Tomasza Klenczara. 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Pan Bogdan SZAFLARSKI wyjaśni, że w związku z tym, iż 
z dniem 31 sierpnia 2016 roku ulegnie rozwiązaniu Zespół Szkół Nr 4 im. Tomasza Klenczara 
w Katowicach i od 1 września 2016 roku będzie funkcjonowało tylko Technikum Nr 15, Rada 
Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Nr 4 im. Tomasza Klenczara 
w Katowicach wystąpiły ze wspólnym wnioskiem o nadanie dla Technikum Nr 15 imienia 
dotychczasowego patrona Zespołu Szkół Nr 4 w Katowicach tj. Tomasza Klenczara. Wnioskodawcy 
podkreślają, że imię patrona – Tomasza Klenczara – zostało nadane Zespołowi Szkół Zawodowych 
Nr 4 MGIE w Katowicach w styczniu 1986 r. i tym samym została ustalona nazwa szkoły na Zespół 
Szkół Zawodowych Nr 4 MGiE im. Tomasza Klenczara w Katowicach. W kolejnych latach nazwa 
szkoły kilkakrotnie ulegała zmianie w styczniu 1988 r. na Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 Wspólnoty 
Węgla Kamiennego im. Tomasza Klenczara, w marcu 1993 r. na Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 im. 
Tomasza Klenczara w Katowicach, by ostatecznie w lipcu 1997 r. przyjąć obecną nazwę, tj. Zespół 
Szkół Nr 4 im Tomasza Klenczara w Katowicach. Technikum Nr 15 od 1 września 2002 r. wchodzi 
w skład Zespołu Szkół Nr 4 im. Tomasza Klenczara w Katowicach. W związku z powyższym, Rada 
Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Nr 4 im. Tomasza Klenczara 
w Katowicach jednomyślnie wnioskują jak wyżej. 
 
Wobec braku pytań i uwag ze strony Państwa radnych Wiceprzewodniczący Komisji poddał 
przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Komisja Edukacji po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie 
nadania Technikum Nr 15 w Katowicach imienia Tomasza Klenczara, jednogłośnie - 8 głosów „za” 
- pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 6. Korespondencja i komunikaty. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Pan Adam SKOWRON poinformował, że do wiadomości Komisji nie 
wpłynęła żadna dodatkowa korespondencja.  
 
Ad. 7. Wolne wnioski. 
 
Radny Michał LUTY odnosząc się do dyskusji, która miała miejsce w punkcie 4 dzisiejszego 
porządku obrad zwrócił uwagę na fakt, że na świecie liczą się rankingi. Przysłowiowy „wyścig 
szczurów” czy się to podoba czy nie trwa. Są uczelnie zagraniczne, na których nierzadko studiuje 
polska młodzież ze względu na ich renomę i możliwości, jakie daje uzyskanie dyplomu tych uczelni. 
Zdaniem Pana radnego należy tym najlepszym stworzyć w Polsce warunki do nauki by swoją 
przyszłość związali z naszym krajem.   
 
Wiceprzewodniczący Komisji Pan Adam SKOWRON wyraził nadzieję, że na spotkaniu dotyczącym 
motywacji wypracowany zostanie takie rozwiązanie, które zagwarantuje nam takie działania.   
 
Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Marzena SZUBA stwierdziła, że po wakacjach zbierze się 
komitety sterujący ds. Polityki Edukacji Miasta Katowice katowiczanin 2022, by dokonać pewnej 
ewaluacji by zobaczyć, w jakim kierunku polityka się rozwija, czy założone cele zostały 
zrealizowane. Będzie to zatem swego rodzaju podsumowanie funkcjonowania tego dokumentu.    
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Wiceprzewodniczący Komisji Pan Adam SKOWRON stwierdził, że na kolejnym posiedzeniu Komisji 
Edukacji będzie analizowany temat dotyczący nowatorskich metod nauczania w szkołach. Pan 
Przewodniczący zapytał czy będzie on prezentowany na podstawie dokumentów czy tez zostaną do 
niego zaproszeni jacyś dyrektorzy szkół, którzy prowadzą tego typu działania.  
 
Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Marzena SZUBA stwierdziła, że jest to lipcowe posiedzenie 
przypadające w okresie przerwy wakacyjnej w szkołach.  
 
Radny Machał LUTY stwierdził, że w dyskusji nie zostały poruszone osiągnięcia Pałacu Młodzieży 
im. prof. A. Kamińskiego. Wychowankowie Pałacu jeżdżą po całym świecie zdobywając nagrody, 
zajmując czołowe nierzadko najwyższe miejsca, zdobywając złote medale.  
 
Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Marzena SZUBA stwierdziła, że to bardzo istotne natomiast 
temat dotyczył udziału uczniów katowickich szkół w olimpiadach przedmiotowych i osiągane w nich 
rezultaty. Ponieważ temat ten jest bardzo ważny i wzbudza wiele emocji to Pani Prezydent 
zaproponowała by ponownie znalazł się w planie pracy Komisji rozszerzony o Pałac Młodzieży oraz 
osiągnięcia pozaolimpijskie młodzieży.   
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń w tym punkcie porządku posiedzenia Pan Przewodniczący 
stwierdził, iż porządek obrad Komisji w dniu dzisiejszym został wyczerpany.  
 
Ad. 8. Zakończenie posiedzenia. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Pan Adam SKOWRON podziękował Radnym za aktywność podczas 
obrad Komisji. Stronie prezydenckiej przedstawicielom wydziałów merytorycznych za udzielenie 
wyczerpujących wyjaśnień w zakresie analizowanych zagadnień.  
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 
Protokołowała 
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