- PROJEKT BRM.0012.4.7.2014.KJ
Protokół Nr 7/14 z posiedzenia Komisji Edukacji

Data posiedzenia: 21.07.2014 r.
Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315
Pałac Młodzieży im. prof. Aleksandra Kamińskiego ul. Mikołowska 26
Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 13:00
Godzina zakończenia posiedzenia: 17:00
Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ
Protokolantka: Katarzyna JAGLIŃSKA - KOŹLIK
W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 10 radnych (na 11 ogółem).
Radni nieobecni:
1. Helena HRAPKIEWICZ
Zaproszeni goście:
1. Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Pan Bogdan SZAFLARSKI
2. Kierownik Referatu Publicznych Przedszkoli, Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Placówek
Oświatowych Pani Grażyna BUREK
3. Zastępca Dyrektor Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach Pan Jan
OGRODOWICZ
4. Kierownik Działu Remontów w Zespole Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach
Pan Jerzy KOBLA
5. Zastępca Dyrektora Pałacu Młodzieży im. prof. Aleksandra Kamińskiego Pan Bogdan
ŁUSIAK
6. Kierownik Administracyjny Pałacu Młodzieży im. prof. Aleksandra Kamińskiego Pan Lech
PANEK
7. Sekretarz Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Pani Barbara GRABAN-LUPPA
Ponadto w posiedzeniu uczestniczył:
1. Pan Włodzimierz ZARODKIEWICZ - Wiceprezes Miejskiego Szkolnego Związku
Sportowego w Katowicach.
Porządek posiedzenia Komisji Edukacji
1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Edukacji.
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- PROJEKT 3. Informacja Prezydenta Miasta Katowice o stanie technicznym i sanitarnym basenów
znajdujących się na terenie miejskich szkół, Młodzieżowego Domu Kultury, Pałacu
Młodzieży im. prof. Aleksandra Kamińskiego oraz Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
w Katowicach.
3a. Informacja Prezydenta Miasta Katowice o realizacji zadań naborowych do szkół
ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015 prowadzonych przez miasto Katowice.
4. Informacja dotycząca funkcjonowania klasy IB w III Liceum Ogólnokształcącym im.
Adama Mickiewicza w Katowicach.
5. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice.
5.1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu uchwały Rady Miasta Katowice nr LXVI/1595/06 z dnia 16 października 2006 r.
w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad
zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.
5.2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie założenia XXI Liceum
Ogólnokształcącego w Katowicach.
5.3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia obwodów
publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto
Katowice.
6. Korespondencja i komunikaty.
6.1. Pismo Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach dotyczące
wyboru władz Oddziału na kadencję 2014-2018.
6.2. Odpowiedź na wnioski Komisji Edukacji z dnia 19.05.2014 r.
6.3. Odpowiedź na wnioski Komisji Edukacji z dnia 09.06.2014 r.
6.4. Odpowiedź na pismo dotyczące łączenia trzech klas czwartych w Szkole Podstawowej nr
62 im. Józefa Kocurka w Katowicach.
6.5. Odpowiedź na pismo dotyczące wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto
Katowice.
6.6. Sprawozdanie dotyczące rywalizacji sportowej o mistrzostwo Katowic w szkołach.
7. Wolne wnioski.
Przerwa w obradach Komisji przeznaczona na przejazd do Pałacu Młodzieży im. prof. Aleksandra
Kamińskiego.
8. Wizyta w ramach akcji „Lato w mieście 2014” w Pałacu Młodzieży im. prof. Aleksandra
Kamińskiego.
9. Podsumowanie wizyty.
10. Zakończenie posiedzenia.
_________________________________________________________________________
Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ otworzył posiedzenie Komisji Edukacji
w dniu 21.07.2014 r. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad i powitał
zgromadzonych. Następnie przedstawił zebranym projekt porządku posiedzenia.
2

- PROJEKT Radny Dariusz ŁYCZKO odczytał treść pisma przygotowanego przez Radnego Józefa
ZAWADZKIEGO odnośnie projektu połączenia trzech klas czwartych w dwie klasy piąte w Szkole
Podstawowej nr 62 im. Józefa Kocurka w Katowicach.
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ stwierdził, że wniosek Pana Radnego
zawarty w odczytanym dokumencie zostanie rozpoznany w punkcie porządku obrad
6.4. Odpowiedź na pismo dotyczące łączenia trzech klas czwartych w Szkole Podstawowej nr 62 im.
Józefa Kocurka w Katowicach. Pan Przewodniczący poinformował zebranych, że na jego ręce
wpłynęło również pismo rodziców dzieci klas czwartych SP nr 62 zawierające prośbę o możliwość
zabrania głosu podczas posiedzenia Komisji Edukacji w dniu dzisiejszym w ww. sprawie. W chwili,
gdy przedstawiciele rodziców pojawią się na posiedzeniu powyższy wniosek zostanie poddany pod
głosowanie.
Radna Magdalena WIECZOREK poinformowała, że w III Liceum Ogólnokształcącym
im. Adama Mickiewicza trwa obecnie kontrola Kuratorium Oświaty. W związku z powyższym
przedstawiciele Dyrekcji nie mogą być obecni na posiedzeniu Komisji. Pani radna poprosiła
o zdjęcie z porządku obrad punktu 4. Informacja dotycząca funkcjonowania klasy IB w III Liceum
Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Katowicach i wprowadzenie go na posiedzenie
wówczas, kiedy Dyrekcja tej placówki będzie mogła uczestniczyć w obradach. Pani radna
zaproponowała by zawiesić tę informację na czas nieokreślony, a nie co Komisja ją wprowadzać
i ściągać z porządku obrad.
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ stwierdził, że informację w powyższym
zakresie wszyscy Państwo radni otrzymali. Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod
głosowanie zdjęcie punktu 4 z porządku obrad Komisji w dniu dzisiejszym.
Wszyscy obecni na posiedzeniu Radni przychylili się do wniosku Pana Przewodniczącego.
Następnie Pan Przewodniczący poddał pod
uwzględniający wcześniej przegłosowaną zmianę.

głosowanie

projekt

porządku

posiedzenia

Wszyscy obecni na posiedzeniu radni przyjęli proponowany porządek posiedzenia.
Ad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Edukacji.
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ poinformował zebranych, że protokół
Nr 6/14 z posiedzenia Komisji Edukacji w dniu 09.06.2014 r. został zamieszczony na portalu dla
radnych w zakładce „Materiały dla Radnych”.
Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Państwa radnych Przewodniczący Komisji poddał projekt
protokołu pod głosowanie.
Protokół Nr 6/14 z posiedzenia Komisji Edukacji w dniu 09.06.2014 r. został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 3. Informacja Prezydenta Miasta Katowice o stanie technicznym i sanitarnym basenów
znajdujących się na terenie miejskich szkół, Młodzieżowego Domu Kultury, Pałacu
Młodzieży im. prof. Aleksandra Kamińskiego oraz Międzyszkolnego Ośrodka
Sportowego w Katowicach.
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ zwrócił się z prośbą o przedstawienie
informacji o stanie technicznym i sanitarnym basenów znajdujących się na terenie miejskich szkół,
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- PROJEKT Młodzieżowego Domu Kultury, Pałacu Młodzieży im. prof. Aleksandra Kamińskiego oraz
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Katowicach.
Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Pan Bogdan SZAFLARSKI wyjaśnił, że na terenie
miasta Katowice znajduje się 12 basenów w placówkach oświatowych. 11 krytych, jeden otwarty
działający przy Młodzieżowym Domu Kultury. Z 11 basenów obecnie czynnych jest 10. Zamknięty
jest basen w Szkole Podstawowej nr 62 im. Józefa Kocurka z powodu uszkodzenia pompy
basenowej i podgrzewacza ciepłej wody. Baseny w pozostałych placówkach są dopuszczone do
użytku pod względem sanitarnym i technicznym. O dopuszczeniu basenu do użytku decyduje
wynik kontroli sanitarnej oraz wynik przeglądu budowlanego i bieżącej kontroli stanu
technicznego. Przeglądy budowlane obiektów odbywają się każdego roku, zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Na bieżąco, tj. po zakończeniu zajęć każdego dnia przeprowadzane
są bieżące kontrole stanu technicznego. Ocenę stanu sanitarnego przeprowadza Śląski Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny wg przyjętego w ciągu roku harmonogramu oraz dodatkowo
w przypadku zaistnienia takiej potrzeby. Kontrola sanitarna oraz przegląd budowlany kończy się
sporządzeniem protokołu. Jeśli zostaną stwierdzone nieprawidłowości zagrażające zdrowiu
i bezpieczeństwu użytkowników basen zostaje wyłączony z użytkowania.
Zastępca Dyrektor Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach Pan Jan
OGRODOWICZ odnośnie poruszonej przez Pana Naczelnika kwestii zamknięcia basenu w Szkole
Podstawowej nr 62 im. Józefa Kocurka wyjaśnił, że usterki zostały usunięte w trybie awaryjnym,
zatem basen niebawem powinien być znowu czynny.
Zastępca Dyrektora Pałacu Młodzieży im. prof. Aleksandra Kamińskiego Pan Bogdan
ŁUSIAK wyjaśniła, że pływalnia w Pałacu Młodzieży działa od 1951 roku. Pierwszy,
kompleksowy remont został przeprowadzony w 1997 roku. Następne remonty realizowane
bezpośrednio przez Pałac Młodzieży odbyły się w 2009 r., 2010 r. 2012 i podczas kompleksowej
modernizacji Pałacu w 2013 r. Codziennie z naszego basenu korzysta około 350 osób. Dlatego też
konieczna jest dbałość o dobry stan techniczny basenu, dobrą jakość wody basenowej,
przestrzeganie norm sanitarnych i BHP. Stąd również wynika potrzeba realizacji kolejnych prac
remontowych i doposażenia placówki. Basen w katowickim Pałacu Młodzieży bardzo dobrze służy
mieszkańcom Katowic, głównie dzieciom i młodzieży. Jest bardzo intensywnie wykorzystany przez
uczniów katowickich szkół, wychowanków Pałacu Młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta,
którzy uczestniczą w ogólnodostępnych godzinach organizowanych przez Katowickie
Stowarzyszenie Pływackie. Każdego roku na basenie organizowane są zajęcia w ramach „Akcji
Zima i Lato w mieście”.
Sekretarz Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Pani Barbara GRABAN-LUPPA wyjaśniła,
że MOS działa podobnie jak Pałac Młodzieży. Przede wszystkim nastawiony jest się na działalność
w roku szkolnym. Dla dzieci i młodzieży prowadzone są zajęcia z nauki pływania, zajęcia
korekcyjne, zajęcia sportowe. W chwili obecnej formuła zajęć została wyczerpana, ratownicy
i nauczyciele są na urlopie, zatem mamy przerwę konserwacyjną w ramach, której prowadzone są
wszelkie remonty bieżące by basen był przygotowany na nowy rok szkolny.
Radna Barbara WNĘK poprosiła o przybliżenie kwestii dostępności tych basenów dla
mieszkańców Katowic, nie tylko dla dzieci w ramach zajęć szkolnych. Pani radna zapytała również,
jakie jest zainteresowanie mieszkańców?
Sekretarz Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Pani Barbara GRABAN-LUPPA wyjaśniła,
że zwykle po zakończeniu roku szkolnego przez pierwsze dwa tygodnie MOS organizuje akcję
„Lato w mieście”. Grupy zorganizowane ze szkół, które są chętne zgłaszają się i uczestniczą
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- PROJEKT w zajęciach na pływalni. Wydzielane są godziny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.0014.00 wejścia na basen dla półkolonii. Do godziny 19.00 co godzinę organizowane są wejścia dla
mieszkańców. Zainteresowanie jednak jest niewielkie. Na godzinę przychodzi 5-6 osób. Większe
zainteresowanie jest w roku szkolnym.
Zastępca Dyrektora Pałacu Młodzieży im. prof. Aleksandra Kamińskiego Pan Bogdan
ŁUSIAK wyjaśnił, że basen w Pałacu Młodzieży dla dzieci jest czynny od godziny 6.00-19.30,
a od godziny 19.30 do 22.00 wstęp jest dla wszystkich mieszkańców Katowic. Basen jest
codziennie raczej pełny. Rzadko zdarza się żeby były wolne miejsca nawet w tych godzinach
wieczornych.
Kierownik Referatu Publicznych Przedszkoli, Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Placówek
Oświatowych Pani Grażyna BUREK wyjaśniła, że wszystkie szkoły udostępniają baseny
w godzinach popołudniowych dla mieszkańców.
Radna Barbara WNĘK zapytała jak kształtują się ceny za korzystnie z basenów?
Sekretarz Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Pani Barbara GRABAN-LUPPA
poinformowała, że osoby dorosłe kupują bilet za 6 zł, młodzież ucząca się i emeryci za 3,50 zł.
MOS bierze udział w akcji „Nas Troje i Więcej” w ramach, której od ceny biletu liczymy tylko
50%. Zatem osoba dorosła płaci 3 zł, młodzież ucząca się i emeryci 1,75 zł.
Zastępca Dyrektora Pałac Młodzieży im. prof. Aleksandra Kamińskiego Pan Bogdan
ŁUSIAK wyjaśnił, że średnia cena biletu to 5 zł z tym, że stosowane są karnety, które dają upusty
oraz rodzinne wejścia, które też powodują dodatkowe rabaty.
Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa radnych Przewodniczący Komisji Pan Jerzy
DOLINKIEWICZ zamknął dyskusję w tym punkcie porządku obrad stwierdzając, iż Komisja
przyjęła do wiadomości przedłożoną informację.
Ad. 3a. Informacja Prezydenta Miasta Katowice o realizacji zadań naborowych do szkół
ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015 prowadzonych przez miasto
Katowice.
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ zwrócił się z prośbą o przedstawienie
informacji o realizacji zadań naborowych do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015
prowadzonych przez miasto Katowice.
Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Pan Bogdan SZAFLARSKI wyjaśnił, że w roku
szkolnym 2014/2015 w młodzieżowych szkołach ponadgimnazjalnych na podbudowie
programowej gimnazjum prowadzonych przez miasto Katowicach utworzonych zostanie
94 oddziałów klasy pierwszej, w tym:
 w liceach ogólnokształcących - 48 oddziałów,
 w technikach młodzieżowych - 36 oddziałów
 w zasadniczych szkołach zawodowych młodzieżowych - 8 oddziałów,
 w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych Nr
6 - 2 oddziały.
W szkołach policealnych młodzieżowych planuje się utworzenie 2 oddziałów: w Szkole Policealnej
Nr 6 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2. W XIX Liceum
Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Zespole Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych planuje się
utworzenie 3 oddziałów. Ostateczne wyniki naboru do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych
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- PROJEKT będą znane pod koniec sierpnia br. Na dzień dzisiejszy do szkół przyjętych zostało 1675 uczniów.
Wobec braku pytań i uwag ze strony Państwa radnych Przewodniczący Komisji Pan Jerzy
DOLINKIEWICZ zamknął dyskusję w tym punkcie porządku obrad stwierdzając, iż Komisja
przyjęła do wiadomości przedłożoną informację.
Ad. 5. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice.
Ad. 5.1.
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ zwrócił się z prośbą o przedstawienie
wyjaśnień do projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
uchwały Rady Miasta Katowice nr LXVI/1595/06 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do
wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.
Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Pan Bogdan SZAFLARSKI wyjaśnił, że obowiązek
ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr LXVI/1595/06 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do
wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym uwzględniającej zmiany
wprowadzone uchwałą nr XXX/681/12 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2012 r. wynika
z art. 16 ust. 1 i 3 art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych aktów prawnych.
Wobec braku pytań i uwag ze strony Państwa Radnych Przewodniczący Komisji Pan Jerzy
DOLINKIEWICZ poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie.
Komisja Edukacji po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miasta Katowice nr LXVI/1595/06 z dnia
16 października 2006 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych
nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu
zaocznym, jednogłośnie - 9 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt
uchwały.
Ad. 5.2.
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ zwrócił się z prośbą o przedstawienie
wyjaśnień do projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie założenia XXI Liceum
Ogólnokształcącego w Katowicach.
Kierownik Referatu Publicznych Przedszkoli, Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Placówek
Oświatowych Pani Grażyna BUREK wyjaśniła, że w związku z pismem Dyrektora Zespołu Szkół
Specjalnych Nr 6 w Katowicach od dnia 1 września powołuje się XXI Liceum Ogólnokształcące,
z siedzibą przy ul. Medyków 16. Obecnie w Zespole Szkół Specjalnych Nr 6 funkcjonuje Szkoła
Podstawowa dla Dzieci Chorych i Gimnazjum Nr 34. Zespół Szkół Specjalnych Nr 6 w Katowicach
realizuje zadania edukacyjno- wychowawczo- opiekuńcze w stosunku do dzieci i młodzieży
przewlekle chorej hospitalizowanej w: Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im.
Jana Pawła II w Katowicach Ligocie, Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 7
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - Górnośląskie Centrum Medyczne
w Katowicach Ochojcu, Zespole Nr 1 Szpitala im. St. Leszczyńskiego w Katowicach. Kadra
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- PROJEKT nauczycielska liczy 38 osób w tym 19 nauczycieli dyplomowanych, 7 nauczycieli mianowanych
oraz 12 nauczycieli kontraktowych. Wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje
pedagogiczne. Wszyscy nauczyciele posiadają kwalifikacje z pedagogiki leczniczej. Biorąc pod
uwagę fakt, iż średnia dzienna liczba hospitalizowanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych
wynosi 33 oraz fakt, że w Zespole zatrudnia się kadrę pedagogiczną, legitymującą się
kwalifikacjami do zajmowania stanowiska nauczyciela w ogólnokształcącej szkole
ponadgimnazjalnej dla młodzieży przewlekle chorej istnieje konieczność i możliwość utworzenia
XXI Liceum Ogólnokształcącego.
Radny Tomasz MAŚNICA zapytał czy ta jedna szkoła zaspokaja potrzeby w zakresie kształcenia
dzieci hospitalizowanych? Pan radny zapytał również czy oddziały tego zespołu szkół mają statut
oddziałów integracyjnych?
Kierownik Referatu Publicznych Przedszkoli, Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Placówek
Oświatowych Pani Grażyna BUREK wyjaśniła, że są to oddziały specjalne z racji tego, że do
tych oddziałów uczęszczają dzieci i młodzież przewlekle chora. Część zajęć odbywa się na
oddziałach szpitalnych w salach ogólnych, ale są też dzieci leżące wówczas nauczyciele prowadzą
zajęcia w systemie „przyłóżkowym”. Tak jak wcześniej Pani Kierownik wspomniała szkoła ta
obejmuje swoim zasięgiem trzy szpitale.
Radny Tomasz MAŚNICA stwierdził, że brakuje w katowicach szkół na poziomie
ponadgimnazjalnym z klasami integracyjnymi. Dzieci, które w szkołach podstawowej
i gimnazjalnej miały możliwość uczęszczać do klasy integracyjnej nie mają możliwości kontynuacji
nauki w klasie integracyjnej na poziomie ponadgimnazjalnym. Pan radny zapytał czy tej luki nie
należałoby wypełnić?
Kierownik Referatu Publicznych Przedszkoli, Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Placówek
Oświatowych Pani Grażyna BUREK wyjaśniła, że jeśli chodzi o liceum z klasami integracyjnymi
to takie funkcjonuje w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 przy ul. Bolesława Chrobrego. Jest
to jednak problem otwarty. Trudno jest bowiem w szkołach ponadgimnazjalnych szczególnie
technicznych otwierać oddziały integracyjne. To trochę kłóci się z ideą edukacji ponadgimnazjalnej.
Niemniej jednak potrzeby młodzieży w skali miasta są zaspokajane. Często też się zdarza tak, że
dzieci mające specjalne potrzeby edukacyjne do tej pory funkcjonujące w integracji nie bardzo
sobie radząc w oddziale ogólnodostępnym przechodzą na nauczanie indywidualne, ale są
rzeczywiście włączane do procesu dydaktycznego. Pani Kierownik podkreśliła, że Wydział
odpowiada na potrzeby społeczności lokalnej. Jeśli zaistnieje taka potrzeba to oddziały integracyjne
w szkołach ponadgimnazjalnych będą otwierane. Na dzień dzisiejszy potrzeby w skali miasta są
zaspokojone.
Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa Radnych Przewodniczący Komisji Pan Jerzy
DOLINKIEWICZ poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie.
Komisja Edukacji po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie
założenia XXI Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach, jednogłośnie - 9 głosów „za” pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Ad. 5.3.
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ zwrócił się z prośbą o przedstawienie
wyjaśnień do projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia obwodów publicznych
szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Katowice.
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- PROJEKT Kierownik Referatu Publicznych Przedszkoli, Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Placówek
Oświatowych Pani Grażyna BUREK wyjaśniła, że z uwagi na fakt, iż od podjęcia uchwał
w sprawie obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych dla których organem
prowadzącym jest miasto Katowice, nastąpiły liczne zmiany związane z powstaniem na terenie
miasta nowych ulic, Wydział Edukacji przygotował treść uchwały w sprawie ustalenia obwodów
publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Radna Barbara WNĘK zapytała jaka jest opinia Powiatowej Rady Działalności Pożytku
Publicznego do przedłożonego projektu uchwały?
Kierownik Referatu Publicznych Przedszkoli, Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Placówek
Oświatowych Pani Grażyna BUREK wyjaśniła, że opinia Powiatowej Rady Działalności Pożytku
Publicznego jest pozytywna. Niniejsza uchwała przez posiedzenia Rady przechodziła już
dwukrotnie. Pierwszy raz członkowie Rady wychwycili błąd w wersji papierowej projektu w
wyniku, którego część ulic z jednego z obwodów została usunięta. Mimo rozesłania tego projektu
wcześniej do szkół dopiero członkowie Rady zauważyli ten błąd. Obecny projekt został
uzupełniony sprawdzony i w tej wersji tego błędu już nie ma.
Radny Tomasz MAŚNICA stwierdził, że należałoby zobowiązać dyrektorów szkól czy osoby
odpowiedzialne za kontrolę poprawności uchwały do większej skrupulatności przy sprawdzaniu
tych obwodów by nie dochodziło do takich sytuacji.
Kierownik Referatu Publicznych Przedszkoli, Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Placówek
Oświatowych Pani Grażyna BUREK wyjaśniła, że ten projekt uchwały został przesłany do
dyrektorów. Otrzymaliśmy odpowiedzi zwrotne, że jest w porządku. Jeśli jednak by jakaś ulica nie
została w nim ujęta to nie ma problemu by wprowadzić ją uchwałą zmieniającą. To jest ogromu
ulic, które trzeba spisać, przemierzyć. Idea była taka, że dopisujemy tylko nowe ulice. I tak się
faktycznie stało. Nie ma żadnych zmian w istniejących obwodach. Projekt uchwały został poddany
konsultacjom społecznym w terminie od 04.04.2014 r. do 18.04.2014 r. w wyniku, których nie
zgłoszono opinii i uwag ze strony organizacji pozarządowych.
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ stwierdził, że taka jak w całej Polsce tak
i w mieście Katowice obowiązuje Państwowy Wykaz Ulic w oparciu, o który można sprawdzić
szczegółowo przedłożony projekt uchwały. Rada Miasta czuwa nad tym by wszystkim nowym
ulicom nadawać nazwy, Urząd nadaje numery poszczególnym posesjom. Zmiany są prowadzone
sukcesywnie. Praktycznie na każdej sesji Rady Miasta podejmowane są uchwały dotyczące
nazewnictwa ulic i placów. W związku z powyższym muszą być przeprowadzane bieżące
aktualizacje dokumentów.
Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa Radnych Przewodniczący Komisji Pan Jerzy
DOLINKIEWICZ poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie.
Komisja Edukacji po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie
ustalenia obwodów publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych
przez Miasto Katowice, jednogłośnie - 10 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała
przedmiotowy projekt uchwały.
Ad. 6. Korespondencja i komunikaty.
Ad. 6.1.
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- PROJEKT Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ przedstawił zebranym pismo Zarządu
Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach dotyczące wyboru władz Oddziału na
kadencję 2014-2018.
Komisja zapoznała się z treścią dokumentu i przyjęła go do wiadomości.
Ad. 6.2.
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ przedstawił zebranym odpowiedź na
wnioski Komisji Edukacji z dnia 19.05.2014 r. w sprawie:
 rozważenia możliwości wybudowania krytego łącznika pomiędzy budynkiem Zespołu Szkół
Integracyjnych nr 1 im. Roberta Oszka oraz budynkiem Zespołu Szkół Zawodowych im.
Romualda Mielczarskiego,
 zabezpieczenia środków na wymianę drugiej partii okien w Zespole Szkół Specjalnych nr 11
im. Marii Grzegorzewskiej,
 podjęcia działań mających na celu pozyskanie i adaptację pomieszczeń po mieszkaniu
służbowym zlokalizowanym w budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 10 na edukacyjne
potrzeby placówki,
 zabezpieczenia środków w budżecie miasta Katowice na 2015 roku na remont elewacji
budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 9 im. Jana Pawła II wraz z termomodernizacją,
 dokonania przebudowy wejścia ewakuacyjnego w Zespole Szkół Specjalnych Nr 7 tak by stało
się ono wejściem głównym do budynku.
Komisja zapoznała się z treścią dokumentu i przyjęła go do wiadomości.
Ad. 6.3.
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ przedstawił zebranym odpowiedź na
wnioski Komisji Edukacji z dnia 09.06.2014 r. w sprawie:
 dokonania stosownych przesunięć w budżecie miasta Katowice na 2014 rok, tak by
zabezpieczyć środki na opłacenie projektu wykonawczego rozbudowy budynku Zespołu Szkół
Specjalnych nr 12 oraz zabezpieczenia zabezpieczyć środki w budżecie miasta na 2015 rok na
wykonanie modernizacji budynku placówki w oparciu o dokumentację przygotowaną w 2014
roku,
 przedłożenia do wiadomości Komisji projektu rozbudowy katowickich przedszkoli
w dzielnicach Kostuchna i Szopienice wraz z harmonogramem działań, dokumentacją
projektową, informacjami analitycznymi poprzedzającymi projekt i kosztami realizacji tego
przedsięwzięcia,
 zabezpieczenia w budżecie miasta na 2015 rok środków na wykonanie remontu elewacji
Miejskiego Przedszkola Nr 94 przy ul. Rataja 10,
 zabezpieczenia w budżecie miasta na 2015 rok środków na gruntowny remont kuchni
w Miejskim Przedszkolu nr 85 przy ul. Kwiatkowskiego 20,
 zabezpieczenia środków w budżecie miasta na remont placu zabaw w Miejskim Przedszkolu nr
33,
 zabezpieczenia w budżecie miasta na 2015 rok środków na pilne wykonanie projektu
technicznego, a w konsekwencji mechanicznej wentylacji kuchennej w budynku KZGM
zajmowanym przez Miejskie Przedszkole nr 52 przy ul. Kazimiery Iłłakowiczówny 15,
 podjęcia działań mających na celu wykonanie miejsc postojowych dla samochodów w miejsce
istniejącego tarasu w Miejskim Przedszkolu nr 73 im. Misia Uszatka przy ul. Słonecznej 77a,
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- PROJEKT  podjęcia pilnych działań w celu remontu ogrodzenia i bramy wejściowej na teren Miejskiego
Przedszkola nr 90 im. Wróbelka Elemelka przy ul. B. Chrobrego 39,
 ponownego rozpatrzenia kwestii łączenia tegorocznych trzech klas czwartych w dwie klasy
piąte w przyszłym roku szkolnym 2014/2015 w ww. placówce.
Pan Przewodniczący poinformował, że niniejsza obszerna odpowiedź została przekazana do skrytek
Państwa radnych w dniu 15.07.2014 r.
Wobec zgłaszanych przez Państwa radnych uwag, że nie otrzymali przedmiotowego materiału Pan
Przewodniczący zaproponował zmianę kolejności omawianych punktów i powrót do omawiania
niniejszego dokumentu po ponownym skserowaniu materiałów dla wszystkich Państwa radnych.
Radni przychylili się do wniosku Pana Przewodniczącego.
Ad. 6.4.
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ przedstawił zebranym odpowiedź na
pismo dotyczące łączenia trzech klas czwartych w Szkole Podstawowej nr 62 im. Józefa Kocurka
w Katowicach prosząc jednocześnie o wypowiedź w tym zakresie stronę prezydencką.
Kierownik Referatu Publicznych Przedszkoli, Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Placówek
Oświatowych Pani Grażyna BUREK wyjaśniła, że sytuacja od ostatniego posiedzenia Komisji
Edukacji, na którym omawiana była niniejsza kwestia nie zmieniła się. Żadne dziecko do tych
oddziałów nie doszło. Zatem dalej z trzech klas czwartych tworzymy dwie klasy piąte. Nie oznacza
to jednak, że dzieci zostaną pozbawione pomocy psychologiczno-pedagogicznej i maksymalnie
dużego wysiłku dydaktycznego nauczycieli. Pani Kierownik zwróciła uwagę na fakt, że badania
prowadzone prze różne instytucje wykazują, że liczebność klas nie przekłada się na wyniki
sprawdzianów czy egzaminów. Liczebność klas wpływa jedynie na komfort pracy nauczyciela.
W tej sytuacji mówimy o klasach 27-28 osobowych. To nie są zatem klasy z dużym przerostem
liczebnym uczniów.
Radny Józef ZAWADZKI zapytał czy jeśli zwiększy się ilość dzieci to zostaną utworzone
wówczas trzy klasy? Zdaniem Pana radnego nie powinno być w jednej klasie tyle dzieci.
Kierownik Referatu Publicznych Przedszkoli, Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Placówek
Oświatowych Pani Grażyna BUREK wyjaśniła, że to rodzice zdecydowali, że dziecko, które ma
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego jest w klasie ogólnodostępnej. Nawet gdyby dzieci
opinii z poradni nie posiadały to w każdej klasie nauczyciel musi dostosować metody i formy pracy
do pracy z dzieckiem według jego potrzeb. W mieście Katowice pomoc psychologicznopedagogiczna dla dzieci jest realizowana na wysokim poziomie. Jeżeli w tych dwóch oddziałach
będą dzieci orzeczone to będą one miały prawo do rewalidacji indywidualnej. To połączenie klas
w tym zakresie niczego nie zmieni. Możemy zrozumieć rodziców i ich obawy, co do łączenia klas.
Natomiast nie możemy zrozumieć nauczycieli, którzy uważają, że praca w oddziale 28 osobowym
jest niewykonalna. Zupełnie inną kwestią jest sposób łączenia tych oddziałów. Po kontroli przesłano
do Wydziału informację, że łączenie tych oddziałów odbywało się w sposób nie do przyjęcia, czyli
„na chybił trafił”. Pani Kierownic wyraziła nadzieję, że Dyrektor tej placówki połączy te oddziały
w taki sposób, że uszanuje sympatie dzieci w tych klasach.
Radny Józef ZAWADZKI stwierdził, że coś legło u podstaw decyzji rodziców o wniesieniu
sprzeciwu w tej sprawie. Pan radny zapytał jakie są zatem uwagi rodziców?
Kierownik Referatu Publicznych Przedszkoli, Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Placówek
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- PROJEKT Oświatowych Pani Grażyna BUREK wyjaśniła, że uwagi rodziców dotyczą tego, że z trzech
oddziałów tworzy się dwa. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w ubiegłym roku w Szkole
Podstawowej nr 5, gdzie też nastąpiło łączenie oddziałów. Tam również był duży opór rodziców,
a te oddziały teraz funkcjonują bardzo dobrze, dzieci się szybko zintegrowały. Rozumiemy
rodziców, ale musimy też patrzeć na potrzeby edukacyjne w skali miasta globalnie, a nie
jednostkowo.
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ zapytał ile jest w skali całego miasta
w szkołach podstawowych oddziałów liczących ponad 30 dzieci.
Kierownik Referatu Publicznych Przedszkoli, Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Placówek
Oświatowych Pani Grażyna BUREK wyjaśniła, że w szkołach podstawowych nie ma ani jednego
takiego oddziału. Maksymalnie są to oddziały do 28 uczniów. Większym problemem dla jednostek
samorządu terytorialnego będą przyszłoroczne oddziały klas pierwszych. Dlatego, że liczebność
takiego oddziału jest maksymalnie do 25 uczniów. Jeśli w obwodzie będzie 27 uczniów
zobligowani będziemy utworzyć dwa oddziały 13 i 14 osobowe. Ustawodawca z góry założył, że
w pierwszych klasach będzie maksymalnie 25 uczniów czyli nie do pary. Zatem jeden uczeń
zawsze będzie siedział sam. O ile w przedszkolu mamy w grupie 25 i najczęściej stoliki to w szkole
w systemie lekcyjnym mamy dla dzieci ławeczki dwuosobowe.
Komisja zapoznała się z treścią dokumentu i przyjęła go do wiadomości.
Ad. 6.5.
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ zwrócił się z prośbą o przedstawienie
odpowiedzi na pismo dotyczące wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi zatrudnionych
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice.
Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Pan Bogdan SZFLARSKI szczegółowo omówił treść
przygotowanego dokutemu.
Komisja zapoznała się z treścią dokumentu i przyjęła go do wiadomości.
Ad. 6.6.
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ przedstawił zebranym sprawozdanie
dotyczące rywalizacji sportowej o mistrzostwo Katowic w szkołach. Pan Przewodniczący
poinformował, że głos w tym punkcie chciałby zabrać obecny na posiedzeniu Wiceprezes
Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego w Katowicach Pan Włodzimierz ZARODKIEWICZ.
Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o udzieleniu głosu Panu
Prezesowi.
Większość obecnych na posiedzeniu Komisji radnych wyraziła zgodę na zabranie głosu przez Pana
Włodzimierza ZARODKIEWICZA.
Wiceprezes Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego w Katowicach Pan Włodzimierz
ZARODKIEWICZ stwierdził, że podczas spotkań roboczych nauczycieli wychowania fizycznego
podjętych zostało kilka uchwał. Pierwsza to uchwała dotycząca nagród za rywalizację sportową.
Jeszcze dwa lata temu szkoły, które zajmowały czołowe miejsca dostawały bonusy w wysokości
100-1500 zł. Od dwóch lat tego nie ma. To w budżecie szkoły nie są wielkie pieniądze, ale zawsze
były na zakup piłek, koszulek i innych akcesoriów, które dzieciakom służyły na lekcjach
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- PROJEKT wychowania fizycznego. Te nagrody fundował Wydział Sportu i Turystyki. Niestety kwestie
formalne spowodowały że Wydział nie może już tego finansować. Stąd też prośba o podjęcie
działań, które spowodowałyby, że Wydział Edukacji przeznaczyłby na nagrody dla szkół, które
najaktywniej biorą udział w rywalizacji sportowej np. 25 000 zł. Chodzi o szkoły podstawowe,
gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Przy tym nakładzie sił i środków, jakie dają szkoły ta kwota to nie
są duże pieniądze, a szkoły czułyby się dowartościowane, że ich działalność została doceniona.
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ zaproponował, by Komisja skierował do
Pana Prezydenta wniosek o zabezpieczenie w budżecie miasta Katowice na 2015 rok kwoty
25 000,00 zł na nagrody w rywalizacji sportowej o mistrzostwo Katowic na poziomie szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Radni, jednogłośnie przychylili się do przedstawionej propozycji kierując do Prezydenta Miasta
wniosek o następującej treści:
Komisja Edukacji po zapoznaniu się ze sprawozdaniem dotyczącym rywalizacji sportowej
o mistrzostwo Katowic w szkołach oraz po wysłuchaniu stanowiska Pana Włodzimierza
ZARODKIEWICZA - Wiceprezesa Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego
w Katowicach, zwraca się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Katowice o zabezpieczenie
w budżecie miasta Katowice na 2015 rok kwoty 25 000,00 zł na nagrody w rywalizacji
sportowej o mistrzostwo Katowic na poziomie szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych.
Wiceprezes Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego w Katowicach Pan Włodzimierz
ZARODKIEWICZ wyjaśnił, że druga uchwała dotyczy zasad tworzenia, organizacji oraz
działania klas i szkół sportowych oraz szkoły mistrzostwa sportowego w mieście Katowice.
W zarządzeniu Prezydenta Miasta Katowice z 2011 roku w powyższym zakresie jednym z punktów,
które decydują o utworzeniu klasy sportowej jest posiadanie pełnowymiarowych obiektów,
urządzeń sportowych niezbędnych do prowadzenia szkolenia sportowego. Tymczasem
rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 15.10.2000 r. nie precyzuje warunków posiadania
pełnowymiarowych obiektów sportowych w szkołach, które decydują się na utworzenie klas
sportowych. Warunkiem utworzenia oddziału sportowego, szkoły sportowej oraz szkoły
mistrzostwa sportowego jest posiadanie obiektów i urządzeń sportowych niezbędnych do
prowadzenia szkolenia sportowego. W podjętej uchwale chodzi głównie o szkoły podstawowe,·w
których mamy dzieci pomiędzy 6 a 12 rokiem życia. Na tym poziomie nie ma mowy o robieniu
mistrza świata czy mistrza europy. Mówimy tylko i wyłącznie treningu ogólnorozwojowym,
przygotowaniu dzieci do sportu. Zatem to czy np. basen będzie miał 25 m czy 17 m nie ma
większego znaczenia. Świadczą o tym wyniki przedstawione w sprawozdaniu dotyczącym
rywalizacji sportowej o mistrzostwo Katowic w szkołach. Zdaniem Pana Zarodkiewicza ten zapis
w jakimś stopniu ogranicza dzieciom dostęp do pełnej oferty edukacyjnej. Pan Zardokiewicz
zwrócił się z prośbą o zmianę tego zapisu, ponieważ pełnowymiarowe obiekty nie decydują
o tytułach mistrzowskich.
Kierownik Referatu Publicznych Przedszkoli, Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Placówek
Oświatowych Pani Grażyna BUREK wyjaśniła, że przywołując zarządzenie Prezydenta Miasta
Katowice Pan Zadrokiewicz nie dokończył cytowania tego zapisu, ponieważ kontynuacja tego
zapisu mówi, że dopuszcza się realizację szkolenia sportowego przy wykorzystaniu
pełnowymiarowych obiektów, urządzeń sportowych innych jednostek organizacyjnych miasta
Katowice, jak też innych podmiotów, na podstawie umów zawartych na pełny okres szkolenia
sportowego. Nie chodzi o to by dzieci w szkole podstawowej ćwiczyły na basenie 25 m tu chodzi
o to by dzieci miały zapewniony basen pełnowymiarowy dla odpowiedniego wieku dziecka.
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- PROJEKT Dążymy do tego by tworzyć klasy sportowe tam gdzie jest zaplecze sportowe. Trzon klasy
sportowej tworzą dzieci obwodowe, ale w każdej klasie sportowej są też dzieci spoza obwodu.
Niemożliwym, bowiem jest by na bazie obwodu budować klasę sportową. Nie może jednak być tak,
że o klasę sportowa wystąpi szkoła, która nie ma swojego zaplecza i której klub sportowy takiego
zaplecza nie zabezpieczy. Taka intencja towarzyszy cytowanemu zapisowi.
Wiceprezes Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego w Katowicach Pan Włodzimierz
ZARODKIEWICZ stwierdził, że ten zapis jest na tyle dokładny i ścisły, iż wiąże on ręce.
W klasach 1-3 lekcje wychowania fizycznego prowadzi wychowawca. Bardzo rzadko zdarza się by
w tych klasach zajęcia z W-F prowadził nauczyciel wychowania fizycznego. W podjętej uchwale
chodzi o to by pozwolić nauczycielom zakładać klasy sportowe na mniejszych obiektach.
Kierownik Referatu Publicznych Przedszkoli, Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Placówek
Oświatowych Pani Grażyna BUREK wyjaśniła, że tak się przecież dzieje. Tam gdzie mamy klasy
pływackie nie zawsze te baseny mają 25 m i więcej. Pani Kierownik dodała, że w Szkole
Posadowej nr 51 w klasach 1-3 pływania uczą nauczyciele wychowania fizycznego. Każdy
wniosek, który spływa do Prezydenta Miasta o otwarcie oddziału sportowego jest badany
i rozpatrywany indywidualnie. Jeśli jest odmowa otwarcia takiego oddziału to tylko w sytuacji, gdy
ten oddział nie będzie kontynuacją z poprzedniego etapu szkolenia sportowego ,albo nie ma szans
na istnienie. Nie chcemy by w mieście Katowice powstawały oddziały sportowe jak „grzyby po
deszczu”, ale chcemy by to kształcenie było jasno określone, sensowne nastawione, na jakość
i sukcesy dzieci.
Wiceprezes Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego w Katowicach Pan Włodzimierz
ZARODKIEWICZ stwierdził, że wnosi o zlikwidowanie zapisu o posiadaniu pełnowymiarowych
obiektów. Jako nauczyciel wychowania fizycznego zwrócił się z prośbą do Dyrektora szkoły
w której pracuje o zgodę na utworzenie klasy pływackiej w Szkole Podstawowej nr 53. Pani
Dyrektor z Wydziału Edukacji otrzymała odpowiedź, że szkoła ma basen 17 m zatem nie może
otworzyć klasy pływackiej. Chodzi o zlikwidowanie tego zapisu albo dopisanie, że nie dotyczy
szkół podstawowych. W Katowicach są trzy klasy pływackie w szkołach podstawowych: SP 29
jedna klasa w SP 15 dwie. To są szkoły, które mają klasy pływackie na pełnowymiarowych
basenach lub z takich basenów korzystają. W świetle obowiązujących zapisów, zatem tylko szkoły
dysponujące takimi obiektami mogą otworzyć takie klasy. Jeśli chcemy by sport szkolny rósł
w formie piramidy, która się kończy szkołą mistrzostwa sportowego to podstawa piramidy musi być
bardzo szeroka i ogólnodostępna.
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ zaproponował by Komisja skierowała
wniosek do Pana Prezydenta o przeanalizowanie zapisów zarządzenia nr 84/2011 z dnia
15.02.2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad tworzenia, organizacji oraz działania klas
i szkół sportowych oraz szkoły mistrzostwa sportowego w mieście Katowice w zakresie zapisów §2
pkt. 2.
Radni, jednogłośnie przychylili się do przedstawionej propozycji kierując do Prezydenta Miasta
wniosek o następującej treści:
Komisja Edukacji po zapoznaniu się ze sprawozdaniem dotyczącym rywalizacji sportowej
o mistrzostwo Katowic w szkołach oraz po wysłuchaniu stanowiska Pana Włodzimierza
ZARODKIEWICZA - Wiceprezesa Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego w
Katowicach, zwraca się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Katowice o ponowne
przeanalizowanie zapisów zarządzenia nr 84/2011 Prezydenta Miasta Katowice z dnia
15.02.2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad tworzenia, organizacji oraz działania klas
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- PROJEKT i szkół sportowych oraz szkoły mistrzostwa sportowego w mieście Katowice w zakresie zapisów §2
pkt. 2 posiadanie pełnowymiarowych obiektów, urządzeń sportowych niezbędnych do
prowadzenia szkolenia sportowego; dopuszcza się realizację szkolenia sportowego przy
wykorzystaniu pełnowymiarowych obiektów, urządzeń sportowych innych jednostek
organizacyjnych miasta Katowice, jak też innych podmiotów, na podstawie umów zawartych na
pełny okres szkolenia sportowego. Zdaniem Komisji przy prowadzeniu klas sportowych na
poziomie szkół podstawowych nie jest koniecznym posiadanie pełnowymiarowych obiektów
sportowych.
Wiceprezes Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego w Katowicach Pan Włodzimierz
ZARODKIEWICZ stwierdził, że o tym gdzie powstaną klasy sportowe decyduje zespół powołany
przez Pana Prezydenta. Pan Zarodkiewicz poprosił, by w skład tego zespołu mógł wchodzić
przedstawiciel Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego w Katowicach, który swoim
doświadczeniem i spostrzeżeniami będzie mógł sugerować pewne rzeczy. MSZS jest
współorganizatorem z MOS rywalizacji sportowej wszystkich szkół. Podlega Wojewódzkiemu
Szkolnemu Związkowi Sportowemu w Katowicach.
Radny Dariusz ŁYCZKO stwierdził, że Komisja może zwrócić uwagę na problem,
rekomendować, ale MSZS działa tak jak szereg różnych organizacji. Okręgowych związków
sportowych w mieście jest bardzo dużo. Jeślibyśmy zatem tą furtkę otworzyli to każdy związek
będzie chciał brać w tym, udział ponieważ będzie miał w tym jakiś określony interes, by
powstawała klasa sportowa o określonym profilu. Zdaniem Pana radnego należy sprawdzić, jaki jest
zapis dotyczący tej komisji, ile osób może w niej zasiadać i czy można ją rozszerzyć.
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEIWCZ zaproponował, by w świetle powyższego
Komisji zwróciła się z wnioskiem do Pana Prezydenta o przeanalizowanie składu Komisji
powołanej do opiniowania wniosków o utworzenie klas sportowych, szkół sportowych czy szkół
mistrzostwa sportowego oraz ewentualne rozważenie możliwości jej poszerzenia o nowych
członków.
Radni, jednogłośnie przychylili się do przedstawionej propozycji kierując do Prezydenta Miasta
wniosek o następującej treści:
Komisja Edukacji po wysłuchaniu stanowiska Pana Włodzimierza ZARODKIEWICZA Wiceprezesa Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego w Katowicach, zwraca się z
wnioskiem do Prezydenta Miasta Katowice o przeanalizowanie składu Komisji powołanej do
opiniowania wniosków o utworzenie klas sportowych, szkół sportowych czy szkół mistrzostwa
sportowego oraz ewentualne rozważenie możliwości jej poszerzenia o nowych członków.
Radny Tomasz MAŚNICA odnosząc się do sprawozdania dotyczącego rywalizacji sportowej
o mistrzostwo Katowic w szkołach poprosił przedstawicieli Urzędu o dogłębną analizę tych
wyników sportowych z jednoczesną odpowiedzią na pytania zwarte w ankiecie odnoście
wychowania fizycznego, która została opracowana i przekazana Naczelnikowi Wydziału Edukacji.
Pan radny poprosił również o obecność Naczelnika Wydziału Edukacji na kolejnym spotkaniu
nauczycieli wychowania fizycznego, bo problemów do rozwiązania jest całe mnóstwo. Pan radny
zwrócił uwagę, że analizując sprawozdanie można zaobserwować, że tych szkół, które naprawdę
rywalizują sportowo jest może 6-7, a reszta tylko jest i zaznacza swoją obecność.
Ad. 6.3.
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- PROJEKT Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ wrócił do punktu 6.3. w zakresie
odpowiedzi na wnioski Komisji Edukacji z dnia 09.06.2014 r. zwracając się z prośbą
o przedstawienie niniejszych dokumentów.
Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Pan Bogdan SZAFLARSKI szczegółowo omówił
odpowiedzi na poszczególne wnioski Komisji zawarte w wyciągu z protokołu z dnia 09.06.2014 r.
Radny Wiesław MROWIEC stwierdził, ze materiał jest obszerny, ale nie odnajduje w nim
odpowiedzi związanej z zabezpieczeniem w budżecie miasta na 2015 rok środków na wykonanie
remontu elewacji Miejskiego Przedszkola Nr 94 oraz środków na gruntowny remont kuchni
w Miejskim Przedszkolu nr 85.
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ wskazał, że na końcu pierwszej strony
i na początku drugiej strony przedłożonego dokumentu zgaduje się wyjaśnienie, że „W sprawie
zabezpieczenia w budżecie miasta na 2015 r. środków na:
1) wykonanie remontu elewacji Miejskiego Przedszkola nr 94,
2) wykonanie remontu kuchni Miejskiego Przedszkola nr 85,
3) wykonanie mechanicznej wentylacji kuchennej w budynku KZGM zajmowanym przez
Miejskie Przedszkole nr 52 oraz wykonanie remontu trzech sanitariatów,
uprzejmie informuję, iż ww. zadania zostaną ujęte w propozycji projektu planu budżetu na 2015 r.”
Dalej jest mowa, że „W sprawie zabezpieczenia środków w budżecie miasta na remont placu zabaw
w Miejskim Przedszkolu nr 33 uprzejmie informuję, iż przyznanie środków finansowych na ww.
zadanie w MP 33 będzie możliwe do rozpatrzenia w miesiącu wrześniu br. czyli po analizie
wykonania budżetu miasta za I półrocze br. po stronie dochodów i wydatków”.
Radna Bożena ROJEWSKA stwierdziła, że chciałaby poruszyć sprawę przywołanego już przez
Pana Przewodniczącego Miejskiego Przedszkola nr 33 i remontu placu zabaw, o którym Komisja
rozmawia w tej kadencji już czwarty rok. Czwarty rok miasto będzie rozpatrywało czy znajdą się
środki na realizację tego zadania. Pani radna zapytała, jak zatem należy rozumieć przywołany przez
Pana Przewodniczącego zapis?
Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Pan Bogdan SZAFLARSKI stwierdził, że ta analiza
dotyczy budżetu tegorocznego. Jeżeli pojawią się dodatkowe środki w postaci zwiększonych
dochodów za I półrocze br. to wówczas zadanie to będzie realizowane jeszcze z budżetu tego roku.
Warunkiem jest jednak pozyskanie dodatkowych środków finansowych ze zwiększonych dochodów
budżetowych.
Radna Bożena ROJEWSKA stwierdziła, że jeśli będą oszczędności to jak należy rozumieć
miesiąc wrzesień. Czy we wrześniu remont tego placu zostanie wykonany?
Zastępca Dyrektor Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach Pan Jan
OGRODOWICZ wyjaśnił, że zależy to od tego, w której części września zapadnie decyzja w tym
zakresie. Biorąc pod uwagę technologię nie można układać nawierzchni kiedy średnia dobowa
temperatura spada poniżej 5 stopni Celsjusza. Zatem realizacja tego zadania najpóźniej musiałaby
być zakończona w październiku. Jeśli zatem analiza byłaby przeprowadzona pod koniec sierpnia
i z początkiem września zapadłaby decyzja to w konsekwencji środkami można by było
dysponować jeszcze pod koniec września. Prawdopodobnym byłoby wówczas zrealizowanie tego
zadania w październiku. Listopad jest już mało pewny.
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ zaproponował, by Komisja skierował
wniosek do Pana Prezydenta o pilne zabezpieczenie środków w budżecie miasta na remont placu
15

- PROJEKT zabaw w Miejskim Przedszkolu nr 33 przy ul. Powstańców 23, w zakresie wymiany nawierzchni.
Prace te zdaniem Komisji powinny zostać wykonane niezwłocznie najpóźniej w miesiącu wrześniu.
Radni, jednogłośnie przychylili się do przedstawionej propozycji kierując do Prezydenta Miasta
wniosek o następującej treści:
Komisja Edukacji po zapoznaniu się z odpowiedzią na wniosek z dnia z dnia 09.06.2014 r. o
pilne zabezpieczenie środków w budżecie miasta na remont placu zabaw w Miejskim
Przedszkolu nr 33 przy ul. Powstańców 23, z której wynika, że przyznanie środków
finansowych na ww. zadanie będzie możliwe do rozpatrzenia w miesiącu wrześniu br. zwraca
uwagę, że prace w zakresie wymiany nawierzchni placu zabaw powinny zostać wykonane
niezwłocznie najpóźniej w miesiącu wrześniu, o co ponownie wnosi do Pana Prezydenta.
Komisja zapoznała się z treścią dokumentu i przyjęła go do wiadomości.
Ad. 7. Wolne wnioski:
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ otwierając kolejny punkt porządku obrad
zwrócił się z pytaniem czy Państwo radni mają jeszcze jakieś wnioski?
Pan Przewodniczący przypomniał, że 10 września upływa termin składania przez radnych, Komisje
Rady Miasta oraz Rady Jednostek Pomocniczych propozycji do projektu uchwały budżetowej na
2015 rok. Wobec powyższego Pan Przewodniczący zaproponował, by swoje propozycje, co do
zbiorczego wniosku Komisji Edukacji Państwo radni przekazywali do Biura Rady Miasta do
25 sierpnia br.
Wobec braku innych wniosków o godzinie 15:00 Pan Przewodniczący ogłosił przerwę
w obradach Komisji przeznaczoną na przejazd do Pałacu Młodzieży im. prof. Aleksandra
Kamińskiego. Jednocześnie przypomniał, że zgodnie z informacją zawartą w zawiadomieniu
o posiedzeniu Komisji Edukacji przekazanym Państwu radnym w dniu 20.06.2014 r. wyjazd
Komisji nastąpi sprzed budynku Urzędu Miasta, przejazd do Pałacu Młodzieży zostanie
zorganizowany przez Urząd Miasta natomiast powrót z posiedzenia, każdy uczestnik powinien
zapewnić sobie we własnym zakresie.
Ad. 8. Wizyta w ramach akcji „Lato w mieście 2014” w Pałacu Młodzieży im. prof.
Aleksandra Kamińskiego.
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ o godzinie 15:15 wznowił obrady
Komisji zwracając się jednocześnie z prośbą do Zastępcy Dyrektora Pałacu Młodzieży im. prof.
Aleksandra Kamińskiego Pana Bogdana ŁUSIAKA o oprowadzenie Komisji po terenie placówki
oraz przedstawienie informacji związanych z jej modernizacją.
Zastępca Dyrektora Pałacu Młodzieży im. prof. Aleksandra Kamińskiego Pan Bogdan ŁUSIAK
wraz z Kierownikiem Administracyjnym Pałacu Panem Lechem PANEK oraz pracownikami
obsługi jednostki oprowadzili Komisję po terenie obiektu zgodnie z przyjętym programem wizyty.
W pierwszej kolejności radni mieli możliwość wizytacji w zmodernizowanej sali teatralno-kinowej.
Tytułem wstępu Pan Dyrektor wyjaśnił, że budynek Pałacu wpisany został do rejestru zabytków
klasy A, w związku z powyższym remont odbywał się pod ścisłym nadzorem konserwatora.
W ramach prac wykonano termomodernizację, czyszczenie i konserwacje elewacji z piaskowca,
nowe pokrycie dachowe, nowe instalacje wewnętrzne i zewnętrzne, wymieniono stolarkę okienną
drzwiową, dokonano remontu podłóg, ścian i klatek schodowych, usunięto bariery architektoniczne
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- PROJEKT utrudniające osobom niepełnosprawnym poruszanie się po obiekcie. Pan Kierownik opowiadając
o remoncie sali teatralnej podkreślił, że ze starannością i dbałością o detale odnowiono salę z
widownią dla 450 osób (w tym osób niepełnosprawnych) i zapleczem scenicznym. Dzięki
doskonałemu wyposażeniu w skład, którego wchodzi nowoczesne nagłośnienie, oświetlenie,
obrotowa scena i zapadnia w tatarze organizowane mogą być nie tylko spektakle, lecz również
pokazy filmów w technologii 3D oraz koncerty. Następnie członkowie Komisji przeszli z widowni
na scenę, w kolejności do garderób. Pan Dyrektor wraz z Panem Kierownikiem oprowadzili
również członków Komisji po pomieszczeniach zlokalizowanych pod teatrem. Znajdują się tam
nowe pomieszczenia techniczne - pompownia instalacji tryskaczowej, nowa wymiennikownia
i węzeł ciepła technologicznego oraz nowy system wentylacji. Pan Kierownik podkreślił, że
wentylacja w pierwotnych założeniach remontu nie była planowana, ale zdecydowanie poprawi ona
komfort użytkowania wszystkich pomieszczeń w całym obiekcie Pałacu Młodzieży. Następnie
Komisja przeszła do budynku dydaktycznego placówki gdzie miała okazję zobaczyć odnowione
pomieszczenia stołówki, pracownię Judo oraz inne pracownie i sale dydaktyczne w tym salę
audiowizualną i pracownię ceramiki. Podczas wizyty członkowie Komisji mieli okazję zobaczyć
kompleksowo wyremontowany basenie wraz z podbaseniem, salę gimnastyczną, pracownię fizyki,
salę marmurową oraz pracownię biologii. Na podsumowanie wizyty Komisja udała się do sali
konferencyjnej.
Ad. 9. Podsumowanie wizyty.
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ po zakończeniu wizytacji w budynku
stwierdziła, że bardzo ważnym aspektem jest to, że Pałac Młodzieży mimo remontu prowadził
zajęcia dla dzieci i młodzieży.
Kierownikiem Administracyjnym Pałacu Młodzieży im. prof. Aleksandra Kamińskiego Pan
Lech PANEK stwierdził, że w Pałacu tak jak już tu wielokrotnie mówiono odbyła się
termomodernizacja obejmująca m.in. wykonanie izolacji termicznej części podziemnej i izolacji
przeciwwilgociowej, ponieważ w piwnicach też pojawiała się wilgoć pochodząca z gruntu. Niestety
sala gimnastyczna nie została objęta tą termomodernizacją i termoizolacją szczególnie, jeśli chodzi
o część podpiwniczenia. Teraz się okazało, że na jednej ze ścian pojawiło się zawilgocenie. Pan
Kierownik stwierdził, że placówka będzie starała się pozyskać środki na wykonanie tej izolacji.
Zastępca Dyrektora Pałac Młodzieży im. prof. Aleksandra Kamińskiego Pan Bogdan
ŁUSIAK dodał, że prace w tym zakresie planowane są na wakacje przyszłego roku by zajęcia
prowadzone w placówce w ciągu roku szkolnego mogły odbywać się normalnie, bez zakłóceń.
Radny Tomasz MAŚNICA zwrócił uwagę, że podczas wizyty w części basenowej można było
zaobserwować, że zaplecze, szatnie, natryski wymagają jeszcze przeprowadzenia prac
remontowych. Ponadto znajdują się tan elementy starej wentylacji. Pan radny zapytał czy
planowane są prace remontowe w tym zakresie?
Kierownikiem Administracyjnym Pałacu Młodzieży im. prof. Aleksandra Kamińskiego Pan
Lech PANEK wyjaśnił, że przed remontem robiony był audyt energetyczny i inwentaryzacja. My
jako użytkownik zgłaszaliśmy ,które sale są zbytnio nasłonecznione, gdzie trzeba zamontować
klimatyzację, które sale są przeznaczone do ćwiczeń, w związku z tym musi na nich być
zapewniona inna temperatura, również te sale gdzie wydziela się dużo ciepła technologicznego jak
sale komputerowe. Gdy rozpoczął się remont okazało się, że jest jeszcze wiele niedociągnięć na
etapie projektowym samego remontu. W związku z tym, na skutek naszych starań okazało się, że
trzeba doprojektować wiele rzeczy. Stąd np. układ wentylacji wykonywały dwie firmy, bo
w ramach remontu nie można było rozszerzyć zadania na tyle by ta sama firma to dokończyła.
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- PROJEKT Mamy zatem teraz taki dualizm, że część układu wentylacji, kilkanaście central wykonał generalny
wykonawca wszystkich prac, część była robiona w następnym etapie. Jeśli chodzi o zaplecze na
basenie to były nasze prośby, ale pieniędzy jest określona pula i nie można wszystkiego od razu
wyremontować.
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ zwrócił uwagę na fakt, że ponad 30 sal
w budynku wynajmuje I Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. Stanisława
Konarskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Pan Przewodniczący zapytał, jakie kwoty
wynegocjowano czynszu za wynajem tych pomieszczeń, które po remontach mają bardzo wysoki
standard.
Kierownikiem Administracyjnym Pałacu Młodzieży im. prof. Aleksandra Kamińskiego Pan
Lech PANEK wyjaśnił, że 59 tys. zł uzyskała Pałac, jako dochody z wynajmu w I półroczu gdy
dopiero prowadzone były przeprowadzki. Nie było wówczas w budynku ani Szkoły Społecznej ani
zbyt wielu wynajmów. Szkoła Społeczna będzie wnosiła opłaty w granicach 16-17 tys. zł.
Zastępca Dyrektora Pałac Młodzieży im. prof. Aleksandra Kamińskiego Pan Bogdan
ŁUSIAK dodał, że kolejny plan remontu basenu został już sporządzony i złożony do Wydziału
Edukacji oceniając stan techniczny na dzisiejsze posiedzenie Komisji. Zatem z dochodów własnych
planujemy prace. W wielu wypadkach jeszcze negocjujemy koszty wynajmu, więc dzisiaj są to
tylko szacunkowe liczby, ale mamy nadzieję, że wystarczy w jakiejś części na kolejne remonty.
Radny Tomasz MAŚNICA zwrócił uwagę na infrastrukturę sportową i wyposażenie dodatkowe
basenu o tablicę wyników z racji tego, że są na nim rozgrywane różne zawody sportowe. Zdaniem
Pana radnego takiej tablicy brakuje. Pan radny zapytał czy może jest już w planach taki zakup? Czy
Komisja może zaproponować taki wniosek?
Kierownikiem Administracyjnym Pałacu Młodzieży im. prof. Aleksandra Kamińskiego Pan
Lech PANEK wyjaśnił, że z informacji, jakie posiada wynika, że takiego zakupu się nie planuje.
Podczas zawodów jest używana certyfikowana elektronika. Często są zawody korespondencyjne.
Czyli takie, które odbywają się na kilku obiektach i później w Internecie porównuje się wyniki.
Potrzeb jest dużo.
Przewodniczący Komisji pan Jerzy DOLINKIEWICZ w ślad za sugestiami radnego Tomasza
MAŚNICY zaproponował by Komisja skierował do Prezydenta miasta wniosek o zabezpieczenie
w budżecie na 2015 rok środków dla potrzeb Pałacu Młodzieży na zakup elektronicznej tablicy
sportowej do prowadzenia zawodów pływackich i prezentacji wyników dla potrzeb basenu
znajdującego, remont szatni, części sanitarnej wraz z infrastrukturą przy basenie oraz partycypację
w kosztach wykonania izolacji przeciwwilgociowej oraz ocieplenia szczytowej ściany sali
gimnastycznej (część budynku od skrzyżowania ulic Kilińskiego i Stalmacha).
Radni, jednogłośnie przychylili się do przedstawionej propozycji kierując do Prezydenta Miasta
wniosek o następującej treści:
Komisja Edukacji po wizycie w budynku Pałacu Młodzieży im. prof. Aleksandra
Kamińskiego w Katowicach zwraca się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Katowice
o zabezpieczenie w budżecie miasta Katowice na 2015 rok środków na:
 zakup elektronicznej tablicy sportowej do prowadzenia zawodów pływackich
i prezentacji wyników dla potrzeb basenu znajdującego się w ww. jednostce,
 remont szatni, części sanitarnej wraz z infrastrukturą przy basenie,
 partycypację w kosztach wykonania izolacji przeciwwilgociowej oraz ocieplenia
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- PROJEKT szczytowej ściany sali gimnastycznej (część budynku od skrzyżowania ulic Kilińskiego
i Stalmacha).
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ zaproponował, by Komisja skierowała
również do Pana Prezydenta wniosek o zabezpieczenie w budżecie miasta Katowice na 2015 rok
środków na nagrody dla pracowników administracji i obsługi w związku z zakończeniem
termomodernizacji budynku oraz prac związanych z przeprowadzkami, a przede wszystkim za
udział w zabezpieczeniu zajęć dydaktycznych prowadzonych w czasie prac remontowych w 13
innych obiektach w różnych częściach miasta.
Radni, jednogłośnie przychylili się do przedstawionej propozycji kierując do Prezydenta Miasta
wniosek o następującej treści:
Komisja Edukacji po wizycie w budynku Pałacu Młodzieży im. prof. Aleksandra
Kamińskiego w Katowicach zwraca się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Katowice o
zabezpieczenie w budżecie miasta Katowice na 2015 rok środków na nagrody dla
pracowników administracji i obsługi w związku z zakończeniem termomodernizacji budynku
oraz prac związanych z przeprowadzkami, a przede wszystkim za udział w zabezpieczeniu
organizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych w czasie prac remontowych w 13 innych
obiektach w różnych częściach miasta.
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ zapytał jak wygląda sytuacja
zabezpieczenia etatów w zakresie obsługi technicznej nowych systemów i instalacji
zamontowanych w Pałacu Młodzieży?
Zastępca Dyrektora Pałac Młodzieży im. prof. Aleksandra Kamińskiego Pan Bogdan
ŁUSIAK wyjaśnił, że po zakończeniu remontu szczególnie teatru, ale i wentylacji władze jednostki
wystąpiły do Urzędu Miasta o nowe etaty techniczne, które by pozwoliły na funkcjonowanie tych
rzeczy zgodnie z ich przeznaczeniem.
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ zaproponował, by Komisja wsparła
wnioskiem starania Dyrekcji.
Radni, jednogłośnie przychylili się do przedstawionej propozycji kierując do Prezydenta Miasta
wniosek o następującej treści:
Komisja Edukacji po wizycie w budynku Pałacu Młodzieży im. prof. Aleksandra
Kamińskiego w Katowicach popiera wniosek złożony przez Dyrekcję placówki do Prezydenta
Miasta Katowice w sprawie zwiększenia ilości etatów administracji i obsługi w związku z
wyposażeniem placówki w szereg nowych instalacji technicznych.
Zastępca Dyrektora Pałac Młodzieży im. prof. Aleksandra Kamińskiego Pan Bogdan
ŁUSIAK dziękując za wizytę zaprosił członków Komisji na otwarcie sali teatralnej i koncert, który
odbędzie się we wrześniu na inaugurację obchodów urodzin miasta. Koncert, w którym wezmą
udział również podopieczni Pałacu będzie formą podziękowania za możliwość przeprowadzenia tak
gruntownej modernizacji placówki, która w kolejnych latach z pewnością będzie procentować.
Ad. 10. Zakończenie posiedzenia:
Wobec braku innych zgłoszeń w tym punkcie porządku obrad Pan Przewodniczący stwierdził, iż
porządek obrad Komisji w dniu dzisiejszym został wyczerpany.
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- PROJEKT Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ podziękował Radnym za aktywność
podczas obrad Komisji. Przedstawicielom Wydziałów za udział w posiedzeniu. Dyrekcji Pałacu
Młodzieży im. prof. Aleksandra Kamińskiego za możliwość przeprowadzenia posiedzenia na
terenie placówki.
Na tym posiedzenie zakończono.
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