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Dotyczy: wyciągu z protokołu posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 21 lipca 2014r.

( BRM.0012.4.7.2014.KJ)
W odpowiedzi na powyższe wnioski Komisji Edukacji uprzejmie wyjaśniam
co następuje:
1)

W zakresie zabezpieczenia w bud żecie Miasta Katowice środków na nagrody dla

laureatów rywalizacji sportowej o Mistrzostwo Katowic, informuj ę iż środki te zostan ą
zgłoszone do propozycji projektu bud żetu na rok 2015 Mi ędzyszkolnego O środka
Sportowego.
2)

W zakresie zmian do zarz ądzenia nr 81/2011 Prezydenta Miasta Katowice z dnia

15.02.2011r. w sprawie określenia szczegó łowych zasad tworzenia, organizacji oraz
działania klas i szkó ł sportowych oraz szko ły mistrzostwa sportowego w mie ście Katowice,
informuj ę, że przedmiotowe zarz ądzenie jest w fazie nowelizacji. Nale ży jednak zwróci ć
uwagę, że nie przewiduje si ę liberalizacji zapisów §2 pkt. 2, z uwagi na fakt,

iż

szkolenie

sportowe w mieście Katowice powinno by ć realizowane na najwy ższym poziomie. Je śli
szkoła składaj ąc wniosek o utworzenie klasy sportowej nie dysponuje w łaściwym
zapleczem sportowym, to w my śl przywołanego przepisu, obiekty takie musi zapewni ć
klub sportowy.
3)

W związku z postulatem dotycz ącym zmiany składu komisji powołanej

do opiniowania złożonych wniosków o utworzenie klas sportowych, informuj ę,
że powołanie komisji należy do kompetencji Prezydenta Miasta Katowice.

4)

W zakresie zabezpieczenia środków finansowych na remont placu zabaw

w Miejskim Przedszkolu nr 33, informuj ę iż środki te zostaną przyznane w trybie
zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice w ostatnich dniach sierpnia br.
W zakresie zabezpieczenia środków w budżecie miasta Katowice z przeznaczeniem

5)

dla Pałacu Młodzieży na: remont szatni, cz ęści sanitarnej wraz z infrastruktur ą przy
basenie, zakup elektronicznej tablicy sportowej do prowadzenia zawodów p ływackich
i prezentacji wyników oraz partycypacj ę w kosztach wykonania izolacji
przeciwwilgociowej oraz ocieplenia szczytowej ściany sali gimnastycznej (cz ęść budynku
od skrzyżowania ulic Kilińskiego i Stalmacha), informuj ę iż środki na te zadania zostaną
zgłoszone do propozycji projektu bud żetu na 2015 rok.
6)

W odniesieniu do wniosku dotycz ącego zabezpieczenia w bud żecie Pałacu

Młodzieży im. prof. Aleksandra Kami ńskiego na rok 2015 środków na nagrody dla
pracowników administracji i obs ługi, uprzejmie wyjaśniam, że każda placówka o światowa
dysponuje środkami zagwarantowanymi w bud żecie placówki na nagrody, zarówno dla
pracowników pedagogicznych jak i dla pracowników administracji i obs ługi.
7)

W związku z wnioskowanym zwi ększeniem liczby etatów administracji i obs ługi

w Pałacu Młodzieży im. prof. Aleksandra Kami ńskiego informuj ę, że przyznano placówce
dodatkowo 6,5 etatu, w tym 1 etat dla stanowiska starszy specjalista i 5,5 etatu dla
stanowiska starszy operator od 1 wrze śnia 2014r.
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Do wiadomości:

1.

Szanowny Pan Jerzy Dolinkiewicz
Przewodnicz ący Komisji Edukacji Rady Miasta Katowice
2. Wydzia ł Organizacji i Zarządzania

