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BRM.0012.4.6.2016.KJ-K 
BRM.0012.5.5.2016.AM 
 
 
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Kultury, Promocji i Sportu 
 
 
Data posiedzenia: 11.05.2016 r.  
Miejsce posiedzenia: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Katowicach przy ul. Paderewskiego 46 A 

w Katowicach 
  

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 12:00 
Godzina zakończenia posiedzenia: 14:15 
Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Kultury, Promocji i Sportu Pan Tomas SZPYRKA 
 
 
Protokolant(ka): Katarzyna JAGLIŃSKA – KOŹLIK/Piotr SAWICKI 
 
W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 12 radnych (na 17 ogółem). 
 
Radni nieobecni: 
 

1. Arkadiusz GODLEWSKI 
2. Piotr PIETRASZ 
3. Magdalena WIECZOREK 
4. Barbara WNĘK 
5. Andrzej ZYDOROWICZ 

 
Zaproszeni goście: 
 

1. Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Marzena SZUBA 
2. Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Waldemar BOJARUN 
3. Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK 
4. Inspektor w Wydziale Edukacji Pan Łukasz ORZECHOWSKI 
5. Inspektor w Wydziale Kultury Pani Izabela BASTER 
6. Zastępca Naczelnika Wydziału Promocji Pan Marcin STAŃCZYK 
7. Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki Pan Sławomir WITEK 
8. Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Katowice Pan Andrzej KODURA 
9. Koordynator współzawodnictwa sportowego MOS Katowice Pan Paweł ŻARNOWIECKI 
10. Prezes Zarządu Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego Pan Zbigniew KUNKA 

 
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 
 

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 im. I.J. Paderewskiego Pan Jerzy BAKOWSKI 
2. Wiceprezes Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego w Katowicach Pan Włodzimierz 

ZARODKIEWICZ 
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Porządek posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Kultury, Promocji i Sportu 
 
1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji: 

 Protokół Nr 5/16 z posiedzenia Komisji Edukacji w dniu 13.04.2016 r. 

 Protokół nr 4/16 z posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i Sportu w dniu 18.04.2016 r.  
3. Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu. 
4. Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca współzawodnictwa sportowego 

w katowickich szkołach.  
5. Informacja Prezydenta Miasta na temat klas sportowych w katowickich szkołach. 
6. Wizytacja Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego – działalność, obiekt, plany na przyszłość. 
7. Opiniowanie projektów uchwał. 

7.1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmiany nazwy Zespołu 
Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich w Katowicach. 

7.2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie dofinansowania 
doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice na rok 2016. 

8. Korespondencja i komunikaty. 
8.1. Odpowiedź na wniosek Komisji Edukacji z dnia 16.03.2016 r. w sprawie zabezpieczenia 

środków finansowych na zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych (testów 
diagnostycznych).  

8.2. Pozytywna opinia Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział Katowice do projektów 
uchwał Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji XIII i XVII Liceum Ogólnokształcącego. 

8.3. Odpowiedź na wniosek Komisji Kultury, Promocji i Sportu z dnia 21.03.2016 r. 
o podjęcie współpracy z zarządem województwa śląskiego w celu poprawienia 
infrastruktury parkingowej w katowickiej Strefie Kultury oraz podjęcie działań 
zmierzających do zapewnienia większej liczby miejsc parkingowych w bezpośrednim 
otoczeniu siedziby Muzeum Śląskiego oraz siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej 
Polskiego Radia w Katowicach. 

8.4. Uchwała Nr 4200/III/89/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 roku III Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii 
o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Katowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 
2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. 

9. Wolne wnioski. 
10. Zakończenie posiedzenia. 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Tomasz SZPYRKA po powitaniu zgromadzonych na posiedzeniu gości 
oraz radnych przedstawił zebranym porządek obrad, proponując jednocześnie zmianę kolejności 
omawianych punktów, polegającą na realizacji punktu 6. Wizytacja Międzyszkolnego Ośrodka 
Sportowego – działalność, obiekt, plany na przyszłość zaraz po punkcie 1. Rozpoczęcie posiedzenia 
i przyjęcie porządku posiedzenia.  
 
Komisje, jednogłośnie – 9 głosów „za” - przyjęły proponowany porządek posiedzenia. 
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Ad 6. Wizytacja Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego – działalność, obiekt, plany na przyszłość. 
 
Komisja przeszła po budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. Podczas wizyty radni mieli 
okazję przekonać się jak wygląda baza materialno – dydaktyczna placówki, a w szczególności jak 
wygląda basen oraz w jakim stanie jest sala gimnastyczna obiektu. Członkowie Komisji wizytowali 
również pracownie Korekcji Wad Postawy Ciała, w których to wykwalifikowana kadra prowadzi 
gimnastykę korekcyjną dla dzieci i młodzieży. Pan Dyrektor podkreślił, że warunkiem 
zakwalifikowania na zajęcia jest wypełnienie wniosku z dołączonym skierowaniem od lekarza 
pediatry lub ortopedy i złożenie go w terminach wyznaczonych przez pracownię. Radni zapoznali 
się również ze stanem technicznym zaplecza socjalnego obiektu. 
 
Na tym Komisja zakończyła wizytację budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego 
w Katowicach. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Tomasz SZPYRKA zwrócił się z prośbą o przedstawienie działalności 
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego oraz planów na przyszłość.  
 
Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Katowice Pan Andrzej KODURA wyjaśnił, że 
podległy mu ośrodek to placówka oświatowo-wychowawcza. Pan Dyrektor podkreślił, że placówka 
cały dzień tętni życiem. Pływacy rozpoczynają zajęcia o 6.30 a kończą o 19.00, natomiast w hali 
sportowej zajęcia rozpoczynają się od godziny 8.00, a kończą się o 19.00. Po tych godzinach 
rozpoczynają się zajęcia dodatkowe dla społeczności lokalnej. Zajęcia na pływalni kończą się 
o godzinie 21.00 by móc basen przygotować na kolejny dzień, natomiast sala gimnastyczna kończy 
pracę o 22.00. Ośrodek współpracuje z Akademią Wychowania Fizycznego w Katowicach. 
Integralną częścią MOS w Katowicach jest klub sportowy MKS – MOS Katowice, którego 
wychowankowie zarówno w pływaniu, lekkiej atletyce jak i koszykówce są na poziomie kadry Polski 
juniorów. Klub objął patronat nad klasami sportowymi koszykówki w Szkole Podstawowej nr 12, 
a w Gimnazjum nr 2 nad lekką atletyką. Jeśli chodzi o plany na najbliższą przyszłość to jest to 
kompleksowa termomodernizacja obiektu wraz z modernizacją dachu. Prace zostaną 
przeprowadzone w latach 2017-2018 po 4 miesiące w każdym roku w okresie ferii/wakacji tak by 
nie zakłócać procesu dydaktycznego w placówce. Następnie Pan Dyrektor omówił jak będzie 
wyglądała planowana termomodernizacja budynku i co zostanie zrealizowane w ramach prac 
modernizacyjnych. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Tomasz SZPYRKA stwierdził, że Wydział Inwestycji powinien mieć tak 
przygotowaną specyfikację warunków zamówienia by wymóc na potencjalnym wykonawcy 
określone terminy realizacji, by tak jak Pan Dyrektor wspomniał nie wpływać na proces 
dydaktyczny, który pomimo prowadzonych prac będzie toczył się w placówce.    
 
Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Katowice Pan Andrzej KODURA wyjaśnił, że 
określił wspomniane wcześniej terminy nieprzypadkowo. Pan Dyrektor dodał, że remont pływalni 
został zrealizowany wraz z całą procedurą przygotowawczą i odbiorczą bez naruszenia procesu 
dydaktycznego. Współpracując ściśle z Wydziałem Inwestycji możemy określić wspomniane 
terminy w SIWS. Pan Dyrektor zapewnił, że inwestycja ta jest możliwa do wykonania w określonym 
przedziale czasowym.   
 
Przewodniczący Komisji Pan Tomasz SZPYRKA stwierdził, że znając zapisy ustawy o zmówieniach 
publicznych oraz realizację procesów budowlanych, istnieje ryzyko, że projekt może się przesunąć 
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w czasie, dlatego też zdaniem Pana Przewodniczącego być może w umowie należy zaostrzyć kary za 
ewentualne niedotrzymanie terminu.      
 
Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Katowice Pan Andrzej KODURA wyjaśnił, że 
w każdej specyfikacji i umowie takie informacje są zawarte.  
 
Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Marzena SZUBA wyjaśniła, że dobrym przykładem na 
współpracę jednostek miejskich z Wydziałem Inwestycji jest Pałac Młodzieży. Ogromna inwestycja, 
która zakończyła się sukcesem.  
  
Radna Krystyna PANEK zapytała czy kratownica i wiszące lampy znajdujące się pod sufitem nie 
stwarzają niebezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży.  
 
Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Katowice Pan Andrzej KODURA wyjaśnił, że 
kratownica jest zgodna z zaleceniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i nieustannie 
monitorowana. Pan Dyrektor dodał, że Ośrodek ma zagwarantowane jeszcze jedno badanie, po 
wystąpieniu opadów śniegu. Wszystkie dotychczas przeprowadzone badania pozwalają nam 
bezpiecznie pracować.     
 
Radny Józef ZAWADZKI stwierdził, że niektóre hale po wybudowaniu mają usterki. Są one 
naprawiane w ramach gwarancji. Pan radny zapytał, kto po zakończeniu okresu gwarancji będzie 
pokrywał ewentualne koszty napraw? Zdaniem Pana radnego prace należy wykonywać z dobrych 
jakościowo materiałów nie szukając na nich oszczędności.  
 
Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Katowice Pan Andrzej KODURA stwierdził, że po 
okresie gwarancji ewentualne naprawy pokrywane są z budżetu miasta.  Co do pozostałych uwag 
to Pan Dyrektor podkreślił, że nie jest stroną w przetargu. Jest nią bowiem Wydział Inwestycji?  
 
Radny Dariusz ŁYCZKO stwierdził, że różnie to bywa z realizacją tak dużych inwestycji. Czasami 
z przyczyn niezależnych od wykonawcy może być opóźnienie, a to jest jednak placówka oświatowo- 
wychowawcza. Pan radny stwierdził, że warto być może przygotować jakiś alternatywny plan, co do 
możliwości zabezpieczenia zajęć na innych obiektach.  
 
Radny Michał LUTY zapytał czy budynek MOS będzie podlegał termomodernizacji wraz ze Szkołą 
Podstawową nr 12? Pan radny poprosił również o wyjaśnienie, jakiego koloru będzie elewacja tego 
budynku oraz jak wygląda kwestia instalacji elektrycznej basenu. 
 
Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Katowice Pan Andrzej KODURA wyjaśnił, że 
budynek MOS będzie termomodernizowany niezależnie od prac prowadzonych w Szkole 
Podstawowej nr 12. Jeśli chodzi o barwę elewacji to w projekt zakłada odcienie szarości i beżu. Pan 
Dyrektor zasugerował projektantom by kolory były nieco żywsze, być może uda się to zrealizować. 
Odnośnie instalacji elektrycznej w omawianym projekcie jest wszystko uwzględnione poza 
instalacją gniazd wtykowych. To jest dodatkowy element, o którego realizację Pan Dyrektor będzie 
wnosił by znalazł się w obszarze działań podczas remontu.       
 
Radny Tomasz MAŚNICA stwierdził, że projekt przewiduje remont dachu zarówno na basenie jak 
i na sali gimnastycznej. Pan radny zapytał czy nie ulegnie likwidacji wspomniana przez Panią radną 
Panek kratownica. Pan radny zapytał również, jaka będzie wentylacja w tych obiektach, ponieważ 
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projekt również zakłada jej wymianę. Ponadto Pan radny poprosił o wyjaśnienie czy projekt 
przewiduje zastosowanie do ogrzewania budynku organicznych ogniw fotowoltaicznych czy też 
solarów, by zmniejszyć koszty eksploatacji obiektu.     
        
Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Katowice Pan Andrzej KODURA wyjaśnił, że 
badania i monitoring kratownicy pozwalają na to by zmienić tylko poszycie dachowe. Projekt 
remontu dachu przewiduje również zabezpieczenie tych wszystkich elementów, które są w środku. 
Ponadto w budynku zostanie zamontowana klimatyzacja oddzielna na kompleks basenowy 
i oddzielana do sali gimnastycznej. Oświetlenie sali gimnastycznej ma być boczne nie tak jak 
obecnie podwieszane. W projekcie przewidziane jest również zastosowanie organicznych ogniw 
fotowoltaicznych.   
 
Radny Dariusz ŁYCZKO zapytał, jaki jest przewidziany budżet jeśli chodzi o całą planowaną 
inwestycję? 
 
Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Katowice Pan Andrzej KODURA wyjaśnił, że 
całość inwestycji zamknie się kwotą 2.600.000,00 zł.   
 
Radny Borys PRONOBIS zapytał ile razy w tygodniu basen jest ogólnodostępny i w jakich 
godzinach.  
 
Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Katowice Pan Andrzej KODURA wyjaśnił, że 
zajęcia ogólnodostępne na pływalni w roku szkolnym 2015/2016 odbywają się przez 6 godzin 
w tygodniu, a zorganizowane są w następujący sposób: Poniedziałek - godz. 19:15; Wtorek - godz. 
19:15 i 20:15; Czwartek - godz. 20:15; Piątek - godz. 20:15; Sobota - godz. 8:00. 
 
Radny Borys PRONOBIS zapytał, dlaczego tylko przez 6 godzin w tygodniu basen jest otwarty dla 
mieszkańców? 
 
Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Katowice Pan Andrzej KODURA wyjaśnił, że poza 
zajęciami prowadzonymi dla dzieci podopiecznych MOS również podmioty fizyczne wynajmują 
pływalnię przez 2 godziny każdego dnia. Zatem nie ma technicznej możliwości zorganizowania 
większej ilości godzin. Po termomodernizacji obiektu przewiduje się, że pływalnia będzie czynna 
również w sobotę popołudniu i w niedzielę, co spowoduje, że ta liczba godzin ogólnodostępnych 
znacznie wzrośnie.    
 
Radny Borys PRONOBIS zapytał, od której godziny w dni powszednie basen jest użytkowany? 
 
Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Katowice Pan Andrzej KODURA wyjaśnił, że 
w dni powszednie od 6.30 treningiem sekcji pływackiej rozpoczynają się zajęcia, które trwają do 
19.00. Po godzinie 19.00 basen jest ogólnodostępny. Ceny biletów normalny (dorośli) 8,00 zł, 
ulgowy (dzieci, młodzież ucząca się, emeryci i renciści) 4,00 zł. Ośrodek bierze udział w programie 
"NAS TROJE I WIĘCEJ", gdzie za okazaniem stosownych dokumentów bilety kupuje się z 50% zniżką. 
(4,00 zł normalny, 2,00 zł ulgowy). 
 
Przewodniczący Komisji Pan Tomasz SZPYRKA zwrócił się z pytaniem do Dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 12 czy przy okazji planowanych prac modernizacyjnych w obiektach MOS nie 
obawia się o swoją działalność.  
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Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 im. I.J. Paderewskiego Pan Jerzy BAKOWSKI stwierdził, że nie 
widzi żadnych zagrożeń. Szkoła działała w porozumieniu z MOS. Pan Dyrektor zwrócił jednak uwagę 
na konieczność wyremontowania przyszkolnych boisk, z których nie korzystają już tylko dzieci, ale 
również mieszkańcy całej dzielnicy.    
 
Przewodniczący Komisji Pan Tomasz SZPYRKA stwierdził, że po przeprowadzeniu remontu sali 
gimnastycznej w MOS również ewentualne potrzeby Szkoły Podstawowej nr 12 w tym zakresie 
zostaną zabezpieczone. Pan Przewodniczący przypomniał, że swojego czasu Pan Dyrektor 
wnioskował o nową halę sportową dla szkoły.   
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 im. I.J. Paderewskiego Pan Jerzy BAKOWSKI stwierdził, że 
korzystanie z sali zostanie zabezpieczone w porozumieniu z Panem Dyrektorem Kodurą. 
 
Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa Radnych Przewodniczący Komisji Pan 
Tomasz SZPYRKA zamknął dyskusję w tym punkcie porządku obrad stwierdzając, że Komisja 
przyjęła do wiadomości przedłożoną informację. 
 
Ad. 2.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Tomasz SZPYRKA poinformował zebranych, że projekty protokołów 
Nr 5/16 z posiedzenia Komisji Edukacji w dniu 13.04.2016 r. oraz 4/16 z posiedzenia Komisji Kultury, 
Promocji i Sportu w dniu 18.04.2016 r. zostały zamieszczone na stronie internetowej 
www.katowice.eu, Rada Miasta Katowice w zakładkach dotyczących ww. Komisji. 
 
Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Państwa radnych Przewodniczący Komisji poddał projekt 
protokołu z posiedzenia Komisji Edukacji w dniu 13.04.2016 r. pod głosowanie członków tejże 
Komisji.  
 
Protokół Nr 5/16 z posiedzenia Komisji Edukacji w dniu 13.04.2016 r. został przyjęty jednogłośnie – 
9 głosów „za”. 
 
W kolejności Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie członków Komisji Kultury, Promocji 
i Sportu projekt protokołu z posiedzenia tejże Komisji w dniu 18.04.2016 r. 
 
Protokół Nr 4/16 z posiedzenia Komisji Edukacji w dniu 18.04.2016 r. został przyjęty jednogłośnie – 
7 głosów „za”. 
 
Ad. 3. Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu (informacja z MOSiR). 
 
Przewodniczący Komisji Pan Tomasz SZPYRKA zwrócił się z prośbą o przedstawienie informacji 
będącej przedmiotem obrad Komisji.   
 
Inspektor w Wydziale Kultury Pani Izabela BASTER wyjaśniła, że przekazany został Państwu 
radnym materiał dotyczący imprez kulturalnych, które odbyły się w okresie od 18.04.2016 r. do 
11.05.2016 r. oraz wykaz zapowiedzi najbliższych zgłoszonych imprez na terenie miasta Katowice 
w dniach od 11.05.2016 r. - 20.06.2016 r. Szczególną uwagę Pani Inspektor zwróciła na następujące 
wydarzenia: 20.04.2016 r. uroczystości związane z obchodami 143. rocznicy urodzin Wielkiego Syna 
Ziemi Śliskiej Wojciecha Korfantego, 22.04.2016 r. uroczysty koncert z okazji Jubileuszu 80. lecia 

http://www.katowice.eu/
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20EDUKACJI/11.05.2016/kt.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20EDUKACJI/11.05.2016/st.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20EDUKACJI/11.05.2016/mosir.pdf
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prof. Jana Wincentego Hawela Oratorium Mesjasz, 25.04.2016 r. - 30.04.2016 r. 5. Katowicki Jazzart 
Festiwal, 02.05.2016 r. 95. Rocznica Wybuchu III Powstania Śląskiego, 03.05.2016 r. Narodowe 
Święto Konstytucji 3 Maja. W zakresie zapowiedzi Pani Inspektor szczególnej uwadze poleciła: 
13.05.2016 r. - 22.05.2016 r. koncerty w ramach Festiwalu Katowice Kultura Natura Duchowość, 
14.05.2016 r. wernisaż wystawy „Wokół Mistrzów Grupy Janowskiej. 1946-2016”, z 14 na 
15.05.2016 r. Noc Muzeów w Katowicach, 10.06.2016 r. - 19.08.2016 r. IX. Art Naif Festiwal.  
 
Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki Pan Sławomir WITEK wyjaśnił, że w przygotowanym 
i przedłożonym Państwu radnym dokumencie przedstawione zostały imprezy sportowe oraz 
rekreacyjne, które miały miejsce od 19.04.2016 r. do 11.05.2016 r., zapowiedzi imprez sportowych 
oraz rekreacyjnych od 12.05.2016 r. do 20.06.2016 r. oraz informacje o imprezach sportowych, 
rekreacyjnych i targowych organizowanych w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w analogicznym okresie. Pan Naczelnik podkreślił, że 4 maja 2016 r. ogłoszony został konkurs na 
„Akcję lato w mieście 2016” oraz organizację imprez sportowych i turystycznych w II półroczu 2016 
roku. Termin składania ofert upływa 25 maja 2016 r. Pan Naczelnik dodał, że przygotowywana jest 
również planowana na czerwiec uroczystość wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Katowice 
w dziedzinie sportu 2016 r.  
 
Przewodniczący Komisji Pan Tomasz SZPYRKA poprosił o uszczegółowienie kwestii organizacji 
imprezy Otylia Swim Tour.  
 
Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki Pan Sławomir WITEK wyjaśnił, że inicjatorka tego 
wydarzenia Pani Otylia Jędrzejczak chciałaby rozszerzyć tą akcję. Sama impreza realizowana była 
najpierw tylko w Rudzie Śląskiej z racji tego, że pływaczka z tego miasta pochodzi. Pani Jędrzejczak 
chciałaby jednak rozszerzyć te działania, tak by pierwsza z cyklu tych imprez odbyła się 
w Katowicach. Pływaczka w Katowicach rozpoczynała swoje treningi. W związku z powyższym Pani 
Otylia zaproponowała zmianę terminu z planowanego 11.06.2016 r. na początek września 2016 r. 
Impreza będzie przeprowadzona na kilku obiektach, ale z centralną bazą w Pałacu Młodzieży.         
 
Przewodniczący Komisji Pan Tomasz SZPYRKA zapytał jak układają się relacje z nowym operatorem 
Międzynarodowego Centrum Kongresowego oraz Spodka. 
 
Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki Pan Sławomir WITEK wyjaśnił, że to są kontakty na styku 
finansów publicznych z działalnością stricte gospodarczą, biznesową. W związku z tym jedna strona 
chce jak najwięcej na tym zyskać, a druga musi się przed tym bronić. Umowa została podpisana. 
Opisano w niej bardzo szczegółowo wszystkie elementy. Na podstawie tej umowy rozstrzygane są 
sprawy dotyczące tego, w jaki sposób miasto będzie korzystało z tych obiektów. Była omawiana 
również sprawa korzystania z lodowiska przez kluby sportowe. Operator zgodził się na to by 
niezmienione warunki pozostały do końca czerwca. Jak ta współpraca będzie wyglądała dalej, taka 
informacja pewnie niebawem wpłynie do Rady Miasta. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Tomasz SZPYRKA zapytał, kiedy zostaną określone stawki przez 
nowego operatora i czy one będą stałe? 
Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki Pan Sławomir WITEK wyjaśnił, że operator ma na dniach 
zaproponować te stawki. Propozycje przesłane zostaną również do klubów, które korzystały z tych 
obiektów. Stawki nie będą stałe, ponieważ jest to działalność rynkowa. 
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Radny Tomasz MAŚNICA zapytał czy jest jakiś ostateczny termin, z którego operator się musi 
wywiązać przekazując informacje dotyczące korzystania z tych obiektów. 
 
Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki Pan Sławomir WITEK wyjaśnił, że nie ma takiego terminu. 
Jednak zwlekanie z tymi decyzjami jest dla operatora nieopłacalne.   
  
Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa Radnych Przewodniczący Komisji Pan 
Tomasz SZPYRKA zamknął dyskusję w tym punkcie porządku obrad stwierdzając, że Komisja 
przyjęła do wiadomości przedłożoną informację. 
 
Ad. 4. Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca współzawodnictwa sportowego 

w katowickich szkołach.  
 
Przewodniczący Komisji Pan Tomasz SZPYRKA zwrócił się z prośbą o przedstawienie informacji 
będącej przedmiotem obrad Komisji.   
 
Koordynator współzawodnictwa sportowego MOS Katowice Pan Paweł ŻARNOWIECKI 
poinformował zebranych, że współzawodnictwo sportowe odbywa się zgodnie z założonym 
programem przegłosowanym we wrześniu 2015 r. Dodał, iż do tej pory zakończono prawie 
wszystkie dyscypliny, z wyjątkiem siatkówki plażowej, unihokeja szkół gimnazjalnych i częściowo 
piłki nożnej. W czerwcu 2016 r., zaplanowano podsumowanie ww. współzawodnictwa. Zwrócił się 
także z pytaniem do zebranych, jaki termin czerwcowy byłby najbardziej odpowiedni. Ze swojej 
strony zaproponował między 10, a 20 czerwca. Na koniec wyraził podziękowanie dla władz MOSiR 
za użyczenie obiektów własnych. 
 
Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki Pan Sławomir WITEK zaapelował o wyznaczenie terminu, 
który nie kolidowałby z sesjami RM lub posiedzeniami Komisji, co miało miejsce w zeszłym roku. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Tomasz SZPYRKA zaproponował ustalenie terminu biorąc pod uwagę 
terminy Sesji RM i następnie poinformowanie zainteresowanych. Pan Przewodniczący zwrócił 
uwagę na konieczność podniesienia poziomu współzawodnictwa sportowego w katowickich 
szkołach, zarówno w odniesieniu do rywalizacji w mieście jak i na arenie ogólnopolskiej. 
 
Radny Tomasz MAŚNICA podniósł kwestię, która co jakiś czas przewija się w dyskusjach, by  
położyć nacisk także na sporty indywidualne. Chodziłoby o stworzenie przy wsparciu miasta 
dodatkowych kategorii (np. pływanie, lekkoatletyka, tenis stołowy) i zmotywowanie szkół, które 
mają problem w kategoriach sportów drużynowych. Dodatkowo Pan Radny zwrócił uwagę na 
konieczność współpracy pomiędzy szkołami, a władzami Miasta oraz stworzenia systemu motywacji 
dla nauczycieli. Odpowiedni program motywacyjny wsparty przez Miasto, byłby czymś pożądanym. 
Wzmocnił by prestiż i szacunek dla tego grona pedagogów, którzy często pracują społecznie 
i poświęcają swój czas wolny.   
 
Radny Dariusz ŁYCZKO zwrócił uwagę na konieczność wypracowania rozwiązań systemowych.  
Brak jest modelu, który zabezpieczyłby działania na odpowiednim, godziwym poziomie. Dla 
młodzieży jest ważne by np. otrzymać estetycznie wykonany dyplom, czy medal. W tej chwili mamy 
zabezpieczone środki na 3 miejsca na podium, a w systemie olimpijskim punktowanych jest 10 
pierwszych miejsc. Pan Radny podniósł także kwestię organizacji współzawodnictwa. Są szkoły bez 
klas sportowych, które nie chcą uczestniczyć w rywalizacji ze szkołami, gdzie te klasy funkcjonują. 

http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20EDUKACJI/11.05.2016/zal%201%2C2.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20EDUKACJI/11.05.2016/zal%201%2C2.pdf
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Koordynator współzawodnictwa sportowego MOS Katowice Pan Paweł ŻARNOWIECKI stwierdził, 
że słabsza szkoła prędzej czy później musi zmierzyć się z silniejszą, aby został wyłoniony zwycięzca. 
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 im. I.J. Paderewskiego Pan Jerzy BAKOWSKI wspomniał, że  
w przeszłości Szkoła na Nikiszowcu była najlepsza, mimo iż nie miała klas sportowych.   
  
Radny Tomasz MAŚNICA w nawiązaniu do uwagi Pana Dyrektora Bakowskiego, zwrócił uwagę na 
uwarunkowania demograficzne, które są obecnie. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Tomasz SZPYRKA zwrócił się do Prezydenta Miasta Katowice Pana 
Waldemara BOJARUNA z propozycją rozważenia możliwości powołania zespołu do wypracowania 
ram działalności współzawodnictwa szkół i systemu motywacyjnego. 
 
Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki Pan Sławomir WITEK oznajmił, że nie jest to zakres działania 
podległego mu Wydziału. Wyraził także aprobatę dla pomysłu wypracowania formuły 
współzawodnictwa. Zwrócił uwagę, że powinno się to odbywać w gronie nauczycieli, a nie 
urzędników. Dobrze by było, aby środowisko nauczycielskie zebrało wcześniej swoje postulaty. 
  
Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Waldemar BOJARUN oświadczył, że kwestie formalne nie  
są tu najistotniejsze. Dotychczasowy model funkcjonowania należy przeanalizować. Sygnał 
i inicjatywa musi jednak wyjść ze środowiska nauczycielskiego. 
 
Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Katowice Pan Andrzej KODURA wskazał, iż od 
kilku lat gremium nauczycielskie (niezależnie od MOS) wypracowywało stosowny program. Na tych 
spotkaniach ustalono inny system rozgrywek. Jest monitorowana liczba uczestników z licencją i bez 
licencji. Dodał, że nagrody dla miejsc poniżej 3, to kwestia kosztów. Koszty organizacyjne w 2015 r. 
to kwota 34.620 zł; w roku 2016 -26.000 zł. Koszt nagród przekroczy w 2015 i 2016 r. kwotę 6.000 
zł. Pan Dyrektor stwierdził, że nie ma złej woli w tej sprawie i jest otwarty na działanie. 
 
Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Waldemar BOJARUN podniósł wniosek, by powierzyć Panu 
Dyrektorowi A. Kodurze, wypracowanie modelu współzawodnictwa szkół.  
 
Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Katowice Pan Andrzej KODURA zaaprobował ten 
pomysł. 
 
Prezes Zarządu Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego Pan Zbigniew KUNKA zwrócił uwagę 
na problem wynagradzania nauczycieli wychowania fizycznego, którzy wyjeżdżają na zawody 
sportowe. W momencie, gdy nie dostaną wynagrodzenia za nadgodziny, zniknie ich motywacja 
i inicjatywa do podejmowania działań. 
 
Koordynator współzawodnictwa sportowego MOS Katowice Pan Paweł ŻARNOWIECKI 
potwierdził, że rywalizacja międzyszkolna może wygasnąć, jeżeli nauczyciele nie będą odpowiednio 
motywowani. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Tomasz SZPYRKA przyznał, że nauczyciel odpowiednio wynagradzany 
ma duży, pozytywny wpływ na losy młodych sportowców. 
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Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki Pan Sławomir WITEK stwierdził, że są nauczyciele pasjonaci, 
którzy pracują „społecznie”. Jednak niedopuszczalna jest sytuacja, w której zaczynają dopłacać do 
swojej pasji. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK poinformował, że zasady muszą być 
jednakowe dla wszystkich nauczycieli niezależnie od wykładanego przedmiotu. Przepisy prawa są 
jednoznaczne i jasno wskazują, że nie można płacić podwójnie za to samo. Nauczyciel, który 
zastępuje nieobecnego kolegę musi mieć zapłacone za zajęcia, niezależnie czy jest to wyjazd 
sportowy, zawody czy zwykła wycieczka. Dokumentem źródłowym jest dziennik lekcyjny i zajęcia 
(wpisane i realizowane). Pan Naczelnik dodał, że zaplanowano spotkanie z dyrektorami szkół, gdzie 
m.in. będą te sprawy omawiane szczegółowo. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Tomasz SZPYRKA w imieniu swoim i nieobecnej Pani Magdaleny 
Wieczorek – Przewodniczącej Komisji Edukacji, poprosił Pana Naczelnika M. Żyrka o możliwość 
uczestnictwa w ww. spotkaniu. 
 
Radny Tomasz MAŚNICA poinformował, że sformułowane przez niego postulaty miały na celu 
wywołanie dyskusji. Poprosił by nie odbierać tego, jako zarzut. Chodzi jedynie o pewną ewaluację 
 i elastyczne podejście by system udoskonalić. 
 
Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa Radnych Przewodniczący Komisji Pan 
Tomasz SZPYRKA zamknął dyskusję w tym punkcie porządku obrad stwierdzając, że Komisja 
przyjęła do wiadomości przedłożoną informację. 
 
Ad 5. Informacja Prezydenta Miasta na temat klas sportowych w katowickich szkołach. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Tomasz SZPYRKA zwrócił się z prośbą o przedstawienie informacji 
będącej przedmiotem obrad Komisji.   
 
Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK przedstawił zebranym informację dotyczącą 
klas sportowych w katowickich szkołach. Pan Naczelnik omówił zasady tworzenia, organizacji oraz 
działania klas i szkół sportowych oraz szkoły mistrzostwa sportowego w mieście Katowice zawarte 
w zarządzeniu Prezydenta Miasta Katowice nr 84/2011 z dnia 15.02.2011 r., a następnie 
funkcjonowanie klas sportowych w poszczególnych dyscyplinach sportowych w roku szkolnym 
2015/2016 z uwzględnieniem kontynuacji szkolenia w roku szkolnym  2016/2017.  
 
Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki Pan Sławomir WITEK dodał w uzupełnieniu, że 
przygotowywane są zmiany do wspomnianego zarządzenia Prezydenta Miasta, a ich głównym 
założeniem jest to by klasy sportowe były stricte klasami sportowymi. By to nie był przypadek 
uzupełniania godzin nauczycielom wychowania fizycznego, bądź też uzupełniania klas uczniami, 
którzy się do danej dyscypliny nie nadają, tylko dlatego, żeby zapewnić niezbędne minimum 
uczniów do utworzenia klasy o profilu sportowym. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Tomasz SZPYRKA zapytał, kiedy nastąpi ukończenie prac nad tym 
dokumentem? 
 

http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20EDUKACJI/11.05.2016/zal%203%2C4%2C5.pdf
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Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki Pan Sławomir WITEK wyjaśnił, że projekt tego zarządzenia 
jest już gotowy. W tej chwili jest weryfikowany, a wkrótce zostanie poddany konsultacjom ze 
środowiskiem.   
 
Radny Tomasz MAŚNICA zapytał czy Miejski Szkolny Związek Sportowy jest uwzględniony, jako 
formalne ciało opiniujące, doradcze czy też jeden z podmiotów, które wypracowują ten kierunek 
zmian. 
 
Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki Pan Sławomir WITEK wyjaśnił, że nie ma sformalizowanego 
zespołu, zatem Miejski Szkolny Związek Sportowy nie będzie jego elementem. Jest 
przedstawicielem środowiska, zatem będzie miał prawo zapoznać się i ewentualnie zaopiniować 
przygotowywany dokument.  
 
Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa Radnych Przewodniczący Komisji Pan 
Tomasz SZPYRKA zamknął dyskusję w tym punkcie porządku obrad stwierdzając, że Komisja 
przyjęła do wiadomości przedłożoną informację. 
 
Ad. 7. Opiniowanie projektów uchwał. 
 
Ad. 7.1.  
 
Przewodniczący Komisji Pan Tomasz SZPYRKA zwrócił się z prośbą o przedstawienie wyjaśnień do 
projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Budowlanych im. 
Powstańców Śląskich w Katowicach. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK 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, do którego uczęszczało 
najwięcej uczniów, 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. W przypadku Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. 
gen. prof. Sylwestra Kaliskiego, wchodząca w jego skład Szkoła Policealna Nr 9 została wyłączona 
z tego zespołu i włączona do Zespołu Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich. Realizowane 
w Technikum Nr 11 kształcenie w zawodach technik architektury krajobrazu i technik geodeta 
zostało przeniesione do Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich. 
Technikum Nr 11 zostało zlikwidowane, a Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. 
prof. Sylwestra Kaliskiego – rozwiązany. Natomiast w przypadku Zespołu Szkół Odzieżowych 
i Ogólnokształcących im. Zofii Kossak wchodzące w jego skład Gimnazjum dla Dorosłych zostało 
wyłączone z tego zespołu i włączone do Zespołu Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich. 
Realizowane w Technikum Nr 9 kształcenie w zawodzie technik technologii odzieży zostało 
przeniesione do Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich. 
Technikum Nr 9, VII Liceum Profilowane i XI Liceum Ogólnokształcące zostały zlikwidowane, 
a Zespół Szkół Odzieżowych i Ogólnokształcących im. Zofii Kossak – rozwiązany. Z uwagi na fakt, iż 
w skład Zespołu Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich w Katowicach wchodzą szkoły 
zawodowe różnych typów kształcące w wielu zawodach: monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, technik architektury krajobrazu, technik 
budownictwa, technik geodeta, technik technologii odzieży, technik przemysłu mody, technik 
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realizacji nagrań i nagłośnień, zasadną jest zmiana nazwy tego zespołu na „Katowickie Centrum 
Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich w Katowicach”. Konsekwencją niniejszej uchwały 
będzie podjęcie przez właściwe organy szkoły czynności związanych ze zmianą statutu szkoły 
w zakresie dotyczącym nazwy. 
 
Wobec braku pytań i uwag ze strony Państwa radnych Przewodniczący Komisji poddał 
przedmiotowy projekt uchwały pod opiniowanie radnych, członków Komisji Edukacji. 
 
Komisja Edukacji po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie 
zmiany nazwy Zespołu Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich w Katowicach, jednogłośnie 
- 7 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 7.2. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Tomasz SZPYRKA zwrócił się z prośbą o przedstawienie wyjaśnień do 
projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto 
Katowice na rok 2016. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK wyjaśnił, że dofinansowanie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego zostało przez ustawodawcę 
określone w rozdziale 7a Karty Nauczyciela. W roku 2014 zgodnie z art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 
7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej organ 
prowadzący wyodrębnia w swoim budżecie środki na ten cel w wysokości do 1% planowanych 
rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, jednak nie mniej niż 
0,5% tych środków. Szczegółowe zasady podziału środków oraz kompetencje organu prowadzącego 
zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 
roku w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli 
pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego 
dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, 
wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów 
i trybu przyznawania tych środków. Uwzględniając fakt, iż rozporządzenie w swym § 6 ust. 2 
zawiera delegację dla organu prowadzącego do opracowania na każdy rok budżetowy planu 
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, który uwzględnia wnioski dyrektorów 
szkół i placówek przygotowane w oparciu o wieloletnie plany doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, złożone do dnia 30 listopada danego roku. Kwotę wyodrębnioną na dokształcanie 
i doskonalenie zawodowe nauczycieli ustala się w wysokości 1.552.625 zł, co stanowi 0,8 % 
planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Ogólną 
kwotę środków wyodrębnionych na ten cel w budżecie na rok 2016 przeznacza się na: 

 czesne dla nauczycieli studiujących, 

 koszty przejazdu oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli uczestniczących w różnych 
formach dokształcania i doskonalenia zawodowego, 

 koszty przejazdu oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli uczestniczących 
w programie IB (International Baccalaureate) związanym z prowadzeniem oddziałów 
międzynarodowych, 

 organizację szkoleń, seminariów, konferencji szkoleniowych, warsztatów metodycznych 
i przedmiotowych, kursów kwalifikacyjnych i doskonalących dla nauczycieli, w tym 
nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szkolenia rad pedagogicznych, organizację 
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doskonalenia zawodowego, 

 organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli.  
Niniejszy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez związki zawodowe zrzeszające 
nauczycieli: 

 Związek Nauczycielstwa Polskiego (pismo z dnia 06.04.2016 r. L.dz.013/107/16), 

 Komisję Międzyzakładową Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” (pismo 
z dnia 14.04.2016 r. nr L.dz.33/R/16), 

 Związek Zawodowy Oświata (pismo z dnia 18.04.2016 r. nr ZZ-224/161/2016), 

 Śląską Międzyzakładową Komisję Związku Zawodowego „Rada Poradnictwa” (pismo z dnia 
21.04.2016 roku). 

 
Przewodniczący Komisji Pan Tomasz SZPYRKA zapytał jak wygląda realizacja tego dofinansowania, 
czy cała kwota jest wykorzystywana w ciągu roku? 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK wyjaśnił, że realizacja dofinansowania 
kształtuje się na poziomie 98-99%. Pan Naczelnik dodał, że zdarza się tak, że jakaś specjalność nie 
jest otwierana ani w Katowicach ani też w innym mieście ościennym. Wówczas nauczyciel spisuje 
porozumienie z dyrektorem i pokrywane ma koszty delegacji do miasta, w którym ten kierunek 
funkcjonuje.      
 
Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa radnych Przewodniczący Komisji poddał 
przedmiotowy projekt uchwały pod opiniowanie radnych, członków Komisji Edukacji. 
 
Komisja Edukacji po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie 
dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice na rok 2016, jednogłośnie - 7 głosów „za” - 
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 8. Korespondencja i komunikaty. 
 
Ad. 8.1. Odpowiedź na wniosek Komisji Edukacji z dnia 16.03.2016 r. w sprawie zabezpieczenia 

środków finansowych na zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych (testów 
diagnostycznych).  

 
Przewodniczący Komisji Pan Tomasz SZPYRKA przedstawił zebranym odpowiedź na wniosek 
Komisji Edukacji z dnia 16.03.2016 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na zakup 
niezbędnych pomocy dydaktycznych (testów diagnostycznych).  
 
Komisje zapoznały się z treścią dokumentu i przyjęły go do wiadomości. 
 
Ad. 8.2. Pozytywna opinia Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział Katowice do projektów 

uchwał Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji XIII i XVII Liceum 
Ogólnokształcącego. 

 
Przewodniczący Komisji Pan Tomasz SZPYRKA przedstawił zebranym pozytywną opinię Związku 
Nauczycielstwa Polskiego Oddział Katowice do projektów uchwał Rady Miasta Katowice w sprawie 
likwidacji XIII i XVII Liceum Ogólnokształcącego. 
 

http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20EDUKACJI/11.05.2016/CCF20160429_0001.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20EDUKACJI/11.05.2016/CCF20160429_0001.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20EDUKACJI/11.05.2016/CCF20160429_0001.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20EDUKACJI/11.05.2016/CCF20160429.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20EDUKACJI/11.05.2016/CCF20160429.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20EDUKACJI/11.05.2016/CCF20160429.pdf
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Komisje zapoznały się z treścią dokumentu i przyjęły go do wiadomości. 
 
Ad. 8.3. Odpowiedź na wniosek Komisji Kultury, Promocji i Sportu z dnia 21.03.2016 r. o podjęcie 

współpracy z zarządem województwa śląskiego w celu poprawienia infrastruktury 
parkingowej w katowickiej Strefie Kultury oraz podjęcie działań zmierzających do 
zapewnienia większej liczby miejsc parkingowych w bezpośrednim otoczeniu siedziby 
Muzeum Śląskiego oraz siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia 
w Katowicach. 

 
Przewodniczący Komisji Pan Tomasz SZPYRKA przedstawił zebranym odpowiedź na wniosek 
Komisji Kultury, Promocji i Sportu z dnia 21.03.2016 r. o podjęcie współpracy z zarządem 
województwa śląskiego w celu poprawienia infrastruktury parkingowej w katowickiej Strefie 
Kultury oraz podjęcie działań zmierzających do zapewnienia większej liczby miejsc parkingowych 
w bezpośrednim otoczeniu siedziby Muzeum Śląskiego oraz siedziby Narodowej Orkiestry 
Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. 
 
Komisje zapoznały się z treścią dokumentu i przyjęły go do wiadomości. 
 
Ad. 8.4. Uchwała Nr 4200/III/89/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 roku III Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez 
Prezydenta Miasta Katowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok wraz 
z informacją o stanie mienia komunalnego. 

 
Przewodniczący Komisji Pan Tomasz SZPYRKA przedstawił zebranym uchwałę Nr 4200/III/89/2016 
z dnia 19 kwietnia 2016 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Katowice sprawozdaniu 
z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. 
 
Komisje zapoznały się z treścią dokumentu i przyjęły go do wiadomości. 
 
Ad. 9. Wolne wnioski. 
 
Radny Tomasz MAŚNICA przypomniał, że na marcowym posiedzeniu Komisji poruszył kwestię 
możliwości zorganizowania przejazdu w ramach Nightskatingu w Katowicach przez tunel. Wówczas 
to Pan Naczelnik Witek stwierdził, że od kilku lat o tym myślano, ale dotychczas nie było zgody 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ze strony miasta nie ma sprzeciwu wobec 
zorganizowania takiego przejazdu przez tunel w godzinach nocnych. Pan Przewodniczący 
zaproponował nawet, aby organizator zwrócił się z wnioskiem do GDDKiA, w którym może 
zaznaczyć, że ma poparcie Komisji Kultury, Promocji i Sportu Rady Miasta Katowice, aby umożliwić 
bezpieczny przejazd przez tunel. Pan radny zapytał, co dzieje się z tym wnioskiem? 
 
Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki Pan Sławomir WITEK stwierdził, że miasto współpracuje 
z organizatorami Nightskatingu, ale działanie dotyczące umożliwienia przejazdu przez tunel nie leży 
w gestii miasta, tylko tak jak już Pan radny wcześniej wspomniał Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad. Pan Naczelnik dodał, że próbowano zorganizować przejazd Tour de Pologne 
przez tunel i również w tym przypadku nie było zgody Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad. 
 

http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20KULTURY%2C%20PROMOCJI%20I%20SPORTU/11.05.2016/CCF20160422.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20KULTURY%2C%20PROMOCJI%20I%20SPORTU/11.05.2016/CCF20160422.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20KULTURY%2C%20PROMOCJI%20I%20SPORTU/11.05.2016/CCF20160422.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20KULTURY%2C%20PROMOCJI%20I%20SPORTU/11.05.2016/CCF20160422.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20KULTURY%2C%20PROMOCJI%20I%20SPORTU/11.05.2016/CCF20160422.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20KULTURY%2C%20PROMOCJI%20I%20SPORTU/11.05.2016/CCF20160422.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUDŻETU%20MIASTA/19.05.2016/CCF20160509.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUDŻETU%20MIASTA/19.05.2016/CCF20160509.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUDŻETU%20MIASTA/19.05.2016/CCF20160509.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUDŻETU%20MIASTA/19.05.2016/CCF20160509.pdf
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Wobec braku innych zgłoszeń w tym punkcie porządku posiedzenia Pan Przewodniczący stwierdził, 
iż porządek wspólnych obrad Komisji Edukacji oraz Komisji Kultury, Promocji i Sportu w dniu 
dzisiejszym został wyczerpany.  
 
Ad. 10. Zakończenie posiedzenia. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Tomasz SZPYRKA na ręce Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka 
Sportowego w Katowicach złożył podziękowania za możliwość przeprowadzenia posiedzenia na 
terenie ośrodka i przedstawienie szczegółowych wyjaśnień dotyczących prowadzonej działalności, 
modernizacji obiektu oraz planów na przyszłość. Pan Przewodniczący podziękował również Radnym 
za aktywność podczas obrad Komisji. Stronie prezydenckiej oraz przedstawicielom wydziałów 
merytorycznych oraz obecnym na posiedzeniu gościom za udzielenie wyczerpujących wyjaśnień 
w zakresie analizowanych zagadnień.  
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 
Protokołowała 

 

Katarzyna JAGLIŃSKA – KOŹLIK 
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Piotr SAWICKI  

Przewodniczący Komisji Kultury, 
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Tomasz SZPYRKA 

 


