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BRM.0012.4.12.2016.KJ-K 
 
Protokół Nr 12/16 z posiedzenia Komisji Edukacji 
 
 
Data posiedzenia: 30.11.2016 r.  
Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315 
 
  
Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 13:00 
Godzina zakończenia posiedzenia: 14:45 
Prowadzący obrady: Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK 
 
Protokolantka: Katarzyna JAGLIŃSKA - KOŹLIK 
 
W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 10 radnych (na 11 ogółem). 
 
Radni nieobecni: 
 

1. Adam SKOWRON 
 
Zaproszeni goście: 
 

1. Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Marzena SZUBA  
2. Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA 
3. Naczelnika Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK 
4. Kierownik Referatu Planowania, Analiz i Sprawozdawczości Finansowej w Wydziale Edukacji 

Pani Ewelina ULFIG - BAŃKOWSKA  
5. Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna STAŚ 
6. Dyrektor Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach Pan Michał SŁOTA 
7. Główna księgowa w Zespole Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach Pani Stanisława 

MORZE  
 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 
 

1. Sekretarz Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, Oddział Katowice Pan Adam 
LASEK 

2. Mieszkaniec miasta Katowice Pan B_ C_ 
3. Prezes Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego w Katowicach Pan Włodzimierz 

ZARODKIEWICZ 
 

 
Porządek posiedzenia Komisji Edukacji 

 
1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Opiniowanie projektu budżetu miasta Katowice na 2017 rok. 

 Projekt Budżetu Miasta Katowice na 2017 rok. 
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 Program Zadań Społecznych i Gospodarczych Miasta Katowice na 2017 r. wraz z erratą. 
3.1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2017 - 2035. 
3.2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu 

miasta Katowice na 2017 rok. 
4. Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca realizacji w I półroczu założeń „Polityki 

Edukacji Miasta Katowice Katowiczanin 2022". 
5. Przyjęcie planu pracy Komisji Edukacji na rok 2017.  
6. Opiniowanie projektów uchwał. 
7. Korespondencja i komunikaty. 
8. Wolne wnioski. 
9. Zakończenie posiedzenia. 

 
________________________________________________________________________________ 
 
Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
 
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK po powitaniu zgromadzonych na 
posiedzeniu gości oraz radnych przedstawiła zebranym porządek obrad. 
 
Komisja, jednogłośnie - 8 głosów „za” – przyjęła proponowany porządek posiedzenia. 
 
Ad. 2.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
 
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK poinformowała zebranych, że projekt 
protokołu Nr 11/16 z posiedzenia Komisji Edukacji w dniu 09.11.2016 r. był do wglądu w Biurze 
Rady Miasta oraz został zamieszczony na stronie internetowej www.katowice.eu, Rada Miasta 
Katowice w zakładce Komisja Edukacji. 
 
Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Państwa radnych Przewodnicząca Komisji poddała projekt 
protokołu pod głosowanie.  
 
Protokół Nr 11/16 z posiedzenia Komisji Edukacji w dniu 09.11.2016 r. został przyjęty jednogłośnie - 
8 głosów „za”. 
 
Ad. 3. Opiniowanie projektu budżetu miasta Katowice na 2017 rok. 
 
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK zwróciła się z prośbą o przedstawienie 
projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2017-2035 projektu budżetu 
miasta Katowice na 2017 rok oraz „Programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice 
na rok 2017”.  
 
Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA przedstawiła Wieloletnią Prognozę Finansową 
miasta Katowice na lata 2017 – 2035, szczegółowo omawiając przyjęte ogólne założenia do WPF 
miasta. Następnie Pani Skarbnik scharakteryzowała założenia do projektu WPF w latach 2017-2020 
oraz 2021-2035 tj. do czasu spłaty zobowiązań Miasta. Pani Skarbnik omówiła również prognozę 
długu na koniec 2017 roku i lata następne podkreślając, jak istotna jest wysokość osiąganej 
nadwyżki operacyjnej budżetu. W projekcie budżetu na 2017 rok założono, z uwagi na zmniejszenie 

http://www.katowice.eu/
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dochodów bieżących o 2,5% przy jednoczesnym wzroście wydatków bieżących o 3,7% poziom 
nadwyżki operacyjnej w wysokości 75,4 mln zł, co stanowić będzie 4,6% dochodów bieżących. Pani 
Skarbnik zwróciła również uwagę na fakt, że miasto poddawane jest corocznej ocenie 
wiarygodności finansowej przez firmę ratingową. Perspektywa raitingów miasta jest stabilna.  
Raitingi mogą zostać podniesione, jeśli Katowice poprawią wyniki operacyjne i nadwyżka 
operacyjna trwale wyniesie ponad 15% dochodów operacyjnych oraz gdy Miasto utrzyma 
wskaźniki spłaty długu na poziomie poniżej trzech lat. Kontynuując Pani Skarbnik przeszła do 
omówienia projektu budżetu miasta Katowice na 2017 rok. Prognozowane na 2017 rok dochody 
budżetu miasta Katowice wynoszą 1.834.344.439 zł w tym dochody bieżące zaplanowane zostały w 
wysokości 1.630.107.310 zł natomiast dochody majątkowe zaplanowane zostały w wysokości 
204.237.129 zł. W Dziale 801 Oświata i wychowanie dochody kształtują się na poziomie 67.465.741 
zł, co stanowi 168,9 % przewidywanego wykonania za 2016 rok w wysokości 39.942.398 zł. 
Dochody na zadaniach gminy zaplanowane zostały w kwocie 54.079.413 zł i w zakresie dochodów 
bieżących obejmują: 

 dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 19.706.781 zł, 

 dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 3.330.645 zł, 

 środki z Funduszu Pracy na dofinasowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli 
umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do pracy – 1.022.872 
zł, 

 środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) – 49.617 zł, 

 środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w formule POWER – 62.199 zł, 

 środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-
2020 – 1.525.744 zł, 

w zakresie dochodów majątkowych: 

 dotacja celowa z budżetu państwa na upowszechnianie wychowania przedszkolnego 
i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3) – 12.384.450 zł, 

 wpływ należności z tytułu wadliwie wykonanej umowy – 7.158 zł. 
Dochody na zadaniach powiatu zaplanowane zostały w wysokości 13.416.328 zł w tym dochody 
bieżące w kwocie 3.826.727 zł obejmują: 

 dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 1.008.350 zł, 

 środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) – 529.246 zł, 

 środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w formule POWER – 133.490 zł, 

 środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-
2020 – 1.958.762 zł, 

 środki z budżetu państwa na współfinasowane projektów z funduszy strukturalnych – 
196.879 zł, 

w zakresie dochodów majątkowych: 

 środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 7.589.601 zł, 

 środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania „Budowa hali sportowej 
przy Zespole Szkół Technicznych Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach”.  

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza dochody kształtują się na poziomie 5.279.895 zł, 
co stanowi 191% przewidywanego wykonania za 2016 rok w wysokości 2.764.507 zł. Dochody na 
zadaniach gminy w zakresie dochodów bieżących obejmują: 

 dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe  - 1.559 zł, 

 dotacje celowe z budżetu państwa – 1.000.000 zł 

 dotację z WFOŚiGW ba dofinasowanie wyjazdów dzieci w ramach tzw. „zielonych szkół” – 
490.070 zł, 

Dochody na zadaniach powiatu zaplanowane zostały w wysokości 3.788.266 zł w tym dochody 
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bieżące w kwocie 760.022 zł obejmują: 

 dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 707.422 zł, 

 dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 52.600 zł  
w zakresie dochodów majątkowych: 

 środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 3.028.244 zł.  
Planowane na 2017 rok wydatki budżetu miasta wynoszą 1.980.536.729 zł w tym wydatki bieżące 
zaplanowane zostały w wysokości 1.554.732.473 zł, a wydatki majątkowe w wysokości 425.804.256 
zł. Jeśli chodzi o wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie zaplanowano je w kwocie 505.197.071 
zł, co stanowi 105,1% przewidywanego wykonania za 2016 rok w wysokości 480.690.138 zł w tym 
wydatki bieżące w kwocie 453.909.761 zł zaś majątkowe w kwocie 51.287.310 zł.  W dziale 854 – 
Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki zaplanowano w kwocie 53.457.510 zł, co stanowi 
113,1% przewidywanego wykonania za 2016 w wysokości 47.272.070 zł w tym wydatki bieżące 
opiewają na kwotę 48.582.789 zł zaś wydatki majątkowe to 4.874.721 zł.  Większość zadań 
prowadzonych w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” i zadania z działu 854 „Edukacyjna 
opieka wychowawcza” winna być finansowana ze środków części oświatowej subwencji ogólnej w 
wysokości 292.000.000 zł. Pani Skarbnik podkreśliła, że planowany deficyt budżetowy w kwocie 
146.192.290 zł proponuje się pokryć przychodami z tytułu kredytu z Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego w wysokości 49.625.000 zł oraz wolnymi środkami stanowiącymi nadwyżkę 
środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat 
ubiegłych w wysokości 96.567.290 zł. Podsumowując swoje wystąpienie Pani Skarbnik przedstawiła 
dane statystyczne dotyczące ilości uczniów oraz nauczycieli w katowickich szkołach jak również 
samych placówek oświatowych, a także dotowanych placówek niepublicznych. 
 
Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna STAŚ wyjaśniła, że jak co roku Program zadań 
społecznych i gospodarczych został dostarczony równolegle z projektem budżetu miasta oraz WPF. 
Dokument przedstawia w sposób szczegółowy wydatki majątkowe w podziale na zadania 
inwestycyjne, remonty i zakupy. Pani Naczelnik dodała, ze do przedłożonego dokumentu 
przygotowana została errata. Zmiany opisane w erracie zostaną uwzględnione w projekcie uchwały, 
który wpłynie do Rady w najbliższym czasie i będzie procedowany na grudniowej sesji Rady Miasta 
Katowice. Następnie Pani Naczelnik szczegółowo omówiła zmiany ujęte w przywołanej wcześniej 
erracie.     
 
Radny Marek NOWARA stwierdził, że pewne inwestycje, które wydają się być zasadne jak np. 
wymiana okien w szkołach są wnioskowane przez kilka lat. Nie są realizowane zwykle z powodu 
braku środków. Pan radny zapytał jak wygląda procedura w zakresie tych wniosków. Czy jest jakaś 
określona kolejność, jakieś priorytety oraz jaki jest średni czas oczekiwania na wykonanie takiego 
remontu. 
 
Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że na remonty ujęte są w wydatkach 
bieżących. Priorytetem jest konieczność zabezpieczenia wydatków sztywnych i wszystkich zadań, 
które wynikają z przyjętych programów. Podczas projektowania budżetu zakładamy a priori, jaką 
musimy uzyskać minimalną nadwyżkę operacyjną. Gdybyśmy chcieli zabezpieczyć wszystkie 
potrzeby to mielibyśmy deficyt operacyjny, a zatem nie moglibyśmy uchwalić budżetu. Miasto musi 
się rozwijać. Nadwyżka operacyjna jest częścią finansowania zadań inwestycyjnych. Planując budżet 
zakładamy dużo większą nadwyżkę operacyjną. Staramy się na remonty zabezpieczać środki mniej 
więcej w porównywalnych kwotach. W 2013 roku było to 49 mln zł, w 2014 roku 52 mln zł, w 2015 
roku 48 mln zł. Według planu na 2016 rok było to 44 mln zł, przewiduje się jednak wykonanie na 
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poziomie 56 mln zł. Po zakończeniu roku budżetowego kiedy wiemy ile środków zostało największy 
odsetek jest przekazywany na remont i inwestycje.                 
 
Radny Marek NOWARA zapytał co decyduje o tym, że remontujemy szkołę w jednej dzielnicy, a nie 
wykonujemy podobnego remontu w innej dzielnicy.   
 
Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK wyjaśnił, że wynika to z oceny służb 
technicznych w przypadku szkół obsługiwanych przez ZOJO. W przypadku szkół prowadzących 
samodzielna politykę finansową to dyrektorzy we współpracy z Wydziałem Edukacji podejmują 
decyzje w tym zakresie. Jeśli chodzi o okna w szkołach to przed 5-6 laty firma zewnętrzna dokonała 
audytu, który pokazywał w których szkołach w których obiektach, budynkach to zużycie energii jest 
najwyższe, gdzie w pierwszej kolejności należy podjąć działania termomodernizacyjne. 
W wieloletnim programie termomodernizacyjnym jest ujętych 25 szkół. W trybie konkursowym jest 
kilkanaście szkół. W pozostałych o kolejności podejmowania działań decyduje wskaźnik zużycia 
energii. W przypadku np. sanitariatów działamy w oparciu o decyzje Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego.       
 
Radny Józef ZAWADZKI poprosił o przygotowanie zestawienia, gdzie szkoły zostały już poddane 
termomodernizacji wraz z wymianą okien i jakie dzięki temu uzyskano oszczędności. Pan radny 
poprosił o przybliżenie terminu realizacji termomodernizacji w Miejskim Przedszkolu nr 94 oraz 
w Szkole Podstawowej nr 5. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK wyjaśnił, że jeśli te dwie placówki są 
w programie termomodernizacji to zgodnie z harmonogramem tych prac czekamy na przyznanie 
środków. Działania związane z wykonawstwem rozpoczną się w przyszłym roku szkolnym.      
      
Ad. 3.1. 
 
Wobec braku pytań i uwag ze strony Państwa radnych Przewodnicząca Komisji poddała projekt 
uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta 
Katowice na lata 2017-2035 pod głosowanie. 
 
Komisja Edukacji po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2017-2035, 
w głosowaniu: 6 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” przy 3 głosach „wstrzymujących się” - 
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 3.2. 
 
W kolejności Pani Przewodnicząca poddała projekt uchwały Rady Miasta Katowice 
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2017 rok pod głosowanie. 
 
Komisja Edukacji po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie 
uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2017 rok, w głosowaniu: 6 głosów „za”, 0 głosów 
„przeciw” przy 3 głosach „wstrzymujących się” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt 
uchwały. 
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Ad. 4. Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca realizacji w I półroczu założeń „Polityki 
Edukacji Miasta Katowice Katowiczanin 2022". 

 
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK zwróciła się z prośbą o przedstawienie 
informacji będącej przedmiotem obrad Komisji.   
 
Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK omówił przygotowaną informację, zwracając 
szczególną uwagę na harmonogram wdrożenia Polityki Edukacji Miasta Katowice Katowiczanin 
2022. Pan Naczelnik omówił poszczególne cele szczegółowe ja np. powołanie Zespołu 
Obserwatorów Rynku Pracy, „Katowicki Festiwal Nauki”, bezpieczeństwo i profilaktyka, wsparcie 
i dokształcanie nauczycieli, promowanie nowatorskich rozwiązań w zakresie nauki języków obcych 
w tym programów autorskich i innowacji pedagogicznych, utworzenie stypendium „Sportowy 
Prymus” informując jednocześnie, że prace w tym zakresie zostały wstrzymane w związku 
z planowaną reformą ustroju szkolnego, utworzenie w ramach Centrum usług Wspólnych Platformy 
zarządzania oświatą z portalem oświatowym miasta Katowice, reorganizacja sieci szkół.     
 
Radny Józef ZAWADZKI poprosił o przybliżenie kwestii dotyczącej ewentualnego przeniesienia 
Technikum nr 8 i włączenia go KCKZiU. Pan radny stwierdził, że wspomniana szkoła mieści się 
w samym centrum miasta. Jeśli zostanie przeniesiona do KCKZiU to młodzież do niej uczęszczająca 
będzie musiała dojeżdżać na ul. Techników, co wiąże się dla większości z nich z dodatkowymi 
przesiadkami. Dzieci mogą wprawdzie mieszkać w pobliskim internacie jednak zdaniem Pana 
radnego niektórych rodziców nie stać na opłacenie internatu. Według Pana radnego również 
połączenia komunikacyjne centrum z Dąbrówką Małą nie spełniają oczekiwań.  
 
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK stwierdziła, że jest to kolejny trudny temat 
na styczniowe posiedzenie Komisji, na którym to z pewnością członkowie komisji uzbrojeni 
w stosowne dokumenty będą się pochylać.  
 
Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy jest to tylko 
projekt. Tak jak Pani Przewodnicząca wspomniała stosowne dokumenty dopiero się pojawią. 
Głównym celem stworzenia Katowickiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego jest 
podejście Ministerstwa Edukacji Narodowej do egzaminów z nauki zawodu w zasadniczych szkołach 
zawodowych i w technikach. Aktualne rozporządzenie wykonawcze wskazuje, że w ramach danego 
zawodu są dwie lub więcej kwalifikacji zawodowych. Uczniowie ww. szkół muszą każdą z tych 
kwalifikacji zdać. Do tych egzaminów musi być przygotowana baza. W mieście jest bardzo wiele 
typów zawodów w kilku szkołach zawodowych. Każda szkoła do przeprowadzenia egzaminu 
powinna mieć bazę określoną w rozporządzeniu Ministra. Powstanie KCKZiU spowoduje, że nie 
będziemy musieli we wszystkich szkołach tworzyć kosztownej bazy egzaminacyjnej. Inne miasta jak 
np. Sosnowiec już od trzech lat takie centrum ma. W Katowicach musimy działać podobnie. 
Wydatki na oświatę rosną dochody maleją, zatem musimy racjonalnie gospodarować środkami.  
 
Radny Józef ZAWADZKI stwierdził, że jest przeciwnym oszczędzaniu na młodzieży. Pan radny jeszcze 
raz zwrócił uwagę na kwestię dojazdów. Ponadto zauważył, że budynek, w którym mieści się 
obecnie Technikum nr 8 przy ul. Mickiewicza został wyremontowany. Pan radny stwierdził, że 
rozmawiał z młodzieżą z rodzicami i nie uważa by trzeba było przenosić szkołę na Dąbrówkę. Pan 
radny wyraził zdziwienie pomysłem likwidacji szkoły znajdującej się w samym centrum miasta, 
Zdaniem Pana radnego władze powinny robić wszystko by młodzieży ułatwić dostęp do szkoły, a nie 
utrudnić m.in. poprzez wydłużenie dojazdu oraz przesiadki.  

http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20EDUKACJI/30.11.2016/CCF20161129.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20EDUKACJI/30.11.2016/CCF20161129.pdf
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Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK zapytała czy nie ma obawy, że zmiana 
lokalizacji technikum Nr 8 będzie równoznaczna z mniejszym naborem do tej szkoły. Lokalizacja jest 
bowiem atutem jeśli chodzi o tą placówkę oświatową. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK stwierdził, że pewne decyzje podejmuje się 
w oparciu o fakty. Ta szkoła przez ostatnie dwa kolejne lata miała jednooddziałowy nabór. Nabór na 
ten rok udało się wykonać w liczbie dwóch oddziałów. Nie wiemy, co będzie w kolejnym roku. Ta 
tendencja, jeśli chodzi o zainteresowanie wyborem szkoły zawodowej czy technicznej wśród 
absolwentów gimnazjów jest malejąca. Co do dojazdów to należy dokonać szczegółowej analizy 
skąd uczniowie dojeżdżają. Każdy przypadek należy rozpatrzyć indywidualnie i wyciągnąć wnioski. 
 
Radny Józef ZAWADZKI stwierdził, że zgadza się z argumentami przedstawionymi przez Pana 
Naczelnika. Jednak jeśli uczeń dojeżdża z Zabrza, Bytomia to jeśli szkoła mieści się w centrum 
Katowic to nie musi się przesiadać na inny autobus, tylko idzie prosto do szkoły. Jeśli placówka 
zostanie przeniesiona na Dąbrówkę to uczeń po przyjeździe do w centrum Katowic będzie musiał 
się jeszcze przesiąść na autobus, który go dowiezie do szkoły przy ul. Techników. Zdaniem Pana 
radnego młodzież będzie rezygnowała z tej szkoły. Według Pana radnego miasto musi robić 
wszystko by stwarzać dobre warunki do nauki dla młodzieży. Szkoła jest świetnie zlokalizowana i tak 
jak Pan radny już wcześniej wspomniał wyremontowana.  
 
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK stwierdziła, że z tego, co mówił wcześniej 
Pan Naczelnik wynika, że w tym zakresie przygotowywany jest stosowny projekt uchwały. 
Najprawdopodobniej zostanie on przedłożony pod obrady Komisji w styczniu. W związku 
z powyższym Komisja będzie się tym tematem szczegółowo zajmowała w styczniu.   
 
Radny Marek NOWARA poruszył kwestię nowej sieci szkół, która ma powstać w związku 
z projektowaną zmianą ustroju szkolnego. Temat ten jest również zaplanowany na styczniowe 
posiedzenie Komisji. Pan radny zapytał na jakim etapie są prace związane z tworzeniem nowej sieci 
szkół w związku z likwidacją gimnazjów oraz kiedy propozycja sieci zostanie przedstawiona Komisji 
Edukacji.  
 
Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK wyjaśnił, że prace w tym zakresie trwają. 
Aktualnie są analizowane obwody szkół te, które obowiązywały przed reformą edukacji 
z 1999/2000. Po tych szczegółowych analizach będzie tworzona nowa sieć szkół podstawowych. 
Pan Naczelnik stwierdził, że na styczniowe posiedzenie Komisji pewnie już zostaną przygotowane 
bardziej szczegółowe materiały. Na koniec marca musi już bowiem zostać przygotowana uchwała  
w sprawie sieci szkolnej, w sprawie obwodów szkół.          
 
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK stwierdziła, że cieszy fakt, że odbyła się 
pierwsza edycja „Katowickiego Festiwalu Nauki”, jednocześnie Pani Przewodnicząca zasugerowała 
by planując przyszłoroczną edycję tego wydarzenia nie planować go na 14 października. Młodzież 
mając dzień wolny od zajęć dydaktycznych z tej bardzo ciekawej oferty nie chciała skorzystać. Pani 
Przewodnicząca stwierdziła, że Komisja będzie musiała szczególną uwagę zwrócić na sieć szkół 
ponieważ związane jest to nierozłącznie z programem stypendialnym „Prymus”. Dla szkół 
ponadgimnazjalnych te zapisy się nie zmienią natomiast przeredagowana będzie musiała zostać ta 
część skierowana do szkół podstawowych. 
 
Radny Michał LUTY zapytał czy miasto współpracuje z rzemieślnikami odnośnie szkoleń młodzieży. 
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Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK wyjaśnił, że kilka lat temu powstała szkoła 
zawodowa dla której organem prowadzam jest Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości. Szkoła 
ta ma dobry nabór, dwuoddziałowy na każdym roku szkolenia. Uczniowie tej szkoły są traktowani 
jako pracownicy młodociani. Taki pracownik otrzymuje niewielkie ale co miesięczne wygrodzenie za 
pracę. Jeśli uczeń jest nieobecny na lekcjach to z tego wynagrodzenia mu potrącają określoną 
kwotę, co motywuje uczniów do nauki.  
 
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK dodała, że przy tworzeniu Polityki Edukacji 
Miasta Katowice Katowiczanin 2022 czynny udział brał również przedstawiciel Cechu Rzemiosł 
Różnych i Przedsiębiorczości. Jest również taka niepisana umowa, że jeśli uczeń podejmuje się 
nauki w szkole zawodowej to rzemieślnicy są zainteresowani by zorganizować mu praktykę zawodu 
w określonym zakładzie tak, by po jej zakończeniu chciał i mógł podjąć pracę w tymże zakładzie. To 
ma być atutem w Katowicach szkolnictwa zawodowego.  
 
Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK stwierdził, że pracodawcy – rzemieślnicy są 
zainteresowani pozyskiwaniem uczniów bo dostają dotację za wyszkolenie każdego pracownika 
przy spełnieniu określonych wymogów. Uczeń musi ukończyć szkołę, zdać egzamin w Izbie lub 
w samej szkole. Za cykl trzyletni szkolenia pracodawca otrzymuje zwrot w wysokości 8 tys. zł.     
 
Wobec braku dalszych pytań i uwag Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że Komisja przyjęła do 
wiadomości przedłożoną informację.             
 
Ad. 5. Przyjęcie planu pracy Komisji Edukacji na rok 2017.  
 
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK przedstawiła zebranym projekt planu pracy 
Komisji Edukacji Rady Miasta Katowice na 2017 rok omawiając poszczególną tematykę posiedzeń w 
kolejnych miesiącach roku kalendarzowego. Pani Przewodnicząca podkreśliła, że nie zaplanowała 
na przyszły rok wyjazdowych posiedzeń. Pani Przewodnicząca dodała, że niniejszy plan pracy ma 
charakter ramowy. Jeśli zaistnieje potrzeba by pojechać do jakieś placówki, jeśli ktoś z Państwa 
radnych będzie chciał ten plan uzupełnić to oczywiście jest taka możliwość.    
 
Radny Tomasz MAŚNICA zaproponował by uzupełnić tematykę kwietniowego posiedzenia o temat: 
Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat współpracy dyrektorów szkół z klubami 
sportowymi.  
 
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK stwierdziła, ze konstruując plan zastanawiała 
się czy nie zorganizować wizyty w Pałacu Młodzieży im. prof. Aleksandra Kamińskiego. Jest to duża 
wielospecjalistyczna placówka warto by zatem przyjrzeć się bliżej jej działalności.  
 
Radny Tomasz SZPYRKA poinformował, że w maju Komisja Kultury, Promocji i Sportu, której 
przewodniczy ma w planie wizytę właśnie w Pałacu Młodzieży. Pan Przewodniczący stwierdził, że 
można wzorem roku bieżącego zorganizować wspólne posiedzenie Komisji Edukacji i Komisji 
Kultury, Promocji i Sportu.   
 
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK stwierdziła, że jeśli Państwo radni wyrażą 
zgodę na zorganizowanie wspólnego posiedzenia wówczas temat Informacja Prezydenta Miasta 
Katowice na temat realizacji edukacji globalnej w placówkach oświatowych przeniesiony zostałby 
na czerwiec, by ujednolicić tematykę posiedzenia z Komisja Kultury Promocji i Sportu.   
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Radny Tomasz SZPYRKA stwierdził, że na poniedziałkowym posiedzenia Komisji Kultury, Promocji 
i Sportu zaproponuje zorganizowanie wspólnego posiedzenia z Komisją Edukacji w dniu 17 maja 
2017 r. i wyjazd do Pałacu Młodzieży im. Aleksandra Kamińskiego.  
 
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK wobec braku innych zgłoszeń ze strony 
Państwa radnych poddała pod głosowanie plan pracy Komisji Edukacji na 2017 rok wraz 
z zaproponowanymi w trakcie dyskusji poprawkami.  
 
Radni, jednogłośnie – 9 głosów „za”- przyjęli plan pracy Komisji Edukacji Rady Miasta Katowice 
na 2017 rok.  
 
Ad. 6. Opiniowanie projektów uchwał.  
 
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK poinformowała zebranych, że do dnia 
dzisiejszego pod opiniowanie Komisji nie wpłynął żaden projekt uchwały.  
 
Ad. 7. Korespondencja i komunikaty. 
 
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK poinformowała zebranych, że do dnia 
dzisiejszego do Komisji nie wpłynęła żadna dodatkowa korespondencja.  
 
Ad. 8. Wolne wnioski. 
 
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK poinformowała, że w tym punkcie porządku 
obrad głos chciałby zabrać Pan B_ C_. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca poddała pod 
głosowanie wniosek o udzieleniu głosu Panu B_ C_.  
 
Radni jednogłośnie - 9 głosów „za” - wyrazili zgodę na zabranie głosu przez Pana B_ C_.  
 
Mieszkaniec miasta Katowice Pan B_ C_ poprosił o uszczegółowienie kwestii zamiaru ponownego 
uruchomienia kuchni w Gimnazjum nr 19 w Katowicach przy ul. Spółdzielczości 21.  Obecnie 
wykonuje on usługę dostarczania obiadów do tej szkoły. Koszty przywrócenia kuchni zdaniem Pana 
C_ to oprócz wkładu finansowego na uruchomienie w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych 
będą wynosiły kilkakrotność obecnego przygotowania tychże posiłków. Pomijając przygotowanie 
tych posiłków tzw. wsadu do kotła, który to pokrywa budżet miasta oraz etat Pani pomocy 
kuchennej, która jest zatrudniona by ten obiad wydać i przygotować naczynia do powtórnego 
przywozu. Koszty ponoszone przez Pana C_ miesięcznie to 660 zł. Rocznie to jest kwota 7920 zł. 
Przedsiębiorca od pół roku próbuje się dowiedzieć kto podjął decyzję o ponownym  uruchomieniu 
kuchni i czym ta decyzja jest uwarunkowana. Pan C_ przypomniał, że w 2009 roku kiedy Gimnazjum 
nr 19 zostało pozbawione kuchni ze względu na znikomą ilość wydawanych posiłków, jako rodzic 
gimnazjalistki podjął decyzję o rozpoczęciu dostarczania posiłków do szkoły.  Przez prawie dwa lata 
własnym kosztem zatrudniając człowieka przewoził obiady pomiędzy Szkołą Podstawową nr 27, a 
Gimnazjum nr 19. Wówczas tych obiadów było około 100. Za miesiąc listopad tych obiadów mamy 
61. Jeżeli odejmiemy od tego 20 obiadów, które wynikają z decyzji MOPS  to zostaje nam 41 
obiadów. W Gimnazjum nr 19 jest około 300 uczniów. Dla 40 uczniów korzystających z obiadów 
ktoś w Urzędzie Miasta zdecydował się przywrócić kuchnię, której koszty funkcjonowania wzrosną 
kilkakrotnie. Etat kucharza, który musi przygotować posiłki, Pani intendentki dodatkowe pół etatu, 
pomijając etat Pani pomocy kuchennej, która jest cały czas zatrudniona. Biorąc nawet pod uwagę 
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minimalną płacę czyli kucharz musi zarobić 2000 zł i pół etatu intendentki to kolejny 1000 zł do 
tego obowiązkowe premie, które wynoszą w granicach 20%. Zatem sam etat kucharza generuje 
czterokrotnie wyższe koszty niż koszty usługi świadczonej obecni. Być może jest jakiś aspekt 
społeczny lub inny, który warunkuje przywrócenie kuchni, ale niestety zainteresowany nie został o 
nim poinformowany. Zgodnie z planowaną reformą szkolnictwa gimnazja od przyszłego roku 
szkolnego mają zostać zlikwidowane. Czeka nas jednak okres przejściowy zgodnie z informacją 
podaną przez Panią Minister starsze klasy szkoły podstawowej pozostaną w budynkach gimnazjów. 
Zatem w omawianym przypadku będziemy mieli Szkołę Podstawową nr 27, która będzie miała 
wyższe klasy przy ul. Spółdzielczości 21. Będzie to zatem jedna dyrekcja i wskazanym by było, by 
była też jedna kuchnia.  
 

Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK wyjaśnił, że Pan C_ nie złożył do Wydziału 
Edukacji żadnego wniosku w celu wyjaśnienia sprawy. 
 

Mieszkaniec miasta Katowice Pan B_ C_ stwierdził, że złożył w dniu dzisiejszym przez biuro 
podawcze pismo do Prezydenta Miasta Katowice o umotywowanie podjęcia tej decyzji. Spodziewa 
się w tym zakresie odpowiedzi. Jednak to będzie już za późno ponieważ inwestycje zostały już 
dokonane zatem jedynym argumentem za przywróceniem funkcjonowania kuchni są już wydane 
środki.           
 
Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK wyjaśnił, że wniosek o ponowne 
uruchomienie kuchni wpłynął od dyrekcji Gimnazjum nr 19 i zainteresowanych rodziców. Tam gdzie 
liczba obiadów spadała poniżej 60 decydowaliśmy się z przyczyn ekonomicznych do kateringu 
wewnętrznego. Pan wspomina o tym, że jest 60 obiadów w tym 20 obiadów z MOPS to dlaczego 
Pan liczy 40 obiadów. Gdzie mają jeść dzieci objęte pomocą MOPS? Należy liczyć zatem pełne 60 
obiadów. W swojej kalkulacji Pan wspomina, że koszty wzrosną czterokrotnie. Czy Szkoła 
Podstawowa nr 27 ugotuje dodatkowe 60 obiadów dziennie bez dodatkowego etatu kucharki? W 
szkołach obowiązują pewne standardy. Jeśli chodzi o podnoszoną kwestię już poniesionych 
nakładów to jest to odmalowanie stołówki, bo tyle w tym zakresie zostało zrobione. Cały sprzęt w 
kuchni bez dodatkowych zakupów jest gotowy do użycia. Plany które ma MEN względem nowej 
reformy to z pewnością tylko okres przejściowy do czasu wygaszenia gimnazjów. Po tym czasie 
będzie to szkoła podstawowa. Szkoła Podstawowa nr 27 jest już maksymalnie napełniona. Tam już 
klasy 1-3 są w systemie dwuzmianowym. Będą nowe obwody, które Rada Miasta będzie 
zatwierdzać i Gimnazjum nr 19 zostanie docelowo szkołą podstawową. Zatem prędzej czy później 
tam stołówka funkcjonować będzie. Jeśli złożył Pan pismo do Pana Prezydenta to z pewnością trafi 
ono do Wydziału Edukacji drogą służbową i w odpowiedzi przedstawimy Panu szczegółową 
kalkulację i wyjaśnimy wszelkie wątpliwości. 
 
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK zwróciła się z prośbą o przekazanie Komisji 
kopi odpowiedzi udzielonej zainteresowanemu, by wiedzieć co się w sprawie dzieje. Trudno 
bowiem rozmawiać jeśli pewnych danych i faktów nie znamy.  
 
Radny Tomasz MAŚNICA stwierdził, że na dzień dzisiejszy kuchnia w Gimnazjum nr 19 będzie 
funkcjonowała. To zostało już postanowione.  
 
Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK wyjaśnił, że decyzja jest uzależniona od liczby 
obiadów.  
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Radny Tomasz MAŚNICA stwierdził, że Pani dyrektor aplikowała o uruchomienie kuchni na 
podstawie określonych danych.  
 
Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK wyjaśnił, że był to wniosek oparty na danych 
planowanych, a one od faktycznych mogą się różnić. Decyzja Pana Prezydenta będzie uzależniona 
od faktycznych danych. 
 
Radny Tomasz MAŚNICA stwierdził, że ilość obiadów musi się utrzymać na określonym poziomie w 
pewnym przedziale czasowym. Pan radny zapytał czy zasadnym jest podejmować ten temat 
obecnie czy nie poczekać aż wejdą w życie planowane zmiany. Jeżeli w szkole faktycznie jest 70 – 80 
dzieci które systematycznie korzystają z obiadów to watro uruchomić kuchnie, ale jeśli jest to liczba 
na pograniczu i jest tendencja raz więcej raz mniej to wypadałoby zdaniem Pana radnego  
powstrzymać się do chwili reorganizacji szkół.   
 
Mieszkaniec miasta Katowice Pan B_ C_ stwierdził, że przytoczył w swojej wypowiedzi twarde 
dane. Katering wewnętrzny istnieje 7 lat Pół etatu osoby, która została powołana do tego 
wszystkiego zaistniało 7 lat temu. Od tego czasu koszty ponoszone przez zainteresowanego spadają 
natomiast koszty szkoły i obsługi wzrastają. W zestawieniu za miesiąc wrzesień mamy 73 obiady 
łącznie z MOPS. Za miesiąc październik 68 obiadów. W zestawieniu za miesiąc listopad jest to 61 
obiadów. Jeśli chodzi o kwestię dofinansowania do obiadów MOPS i obiadów pełnopłatnych to 
MOPS płaci za dostarczanie wszystkich posiłków. Rodzice korzystający z pełnopłatnych posiłków nie 
ponoszą z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat. 
 
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK ponowiła swoją prośbę o przesłanie do 
wiadomości Komisji odpowiedzi na pismo Pana B_ C_.     
 
Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK podziękował Panu B_ C_ za dwa lata 
społecznej pracy dla szkoły.        
 
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK poinformowała, ze dzisiejsze posiedzenie 
Komisji to ostatnie planowe posiedzenie Komisji Edukacji w bieżącym roku. W związku 
z powyższym chciała serdecznie podziękować Naczelnikowi Wydziału Edukacji za współpracę, 
zaangażowanie i profesjonalizm zarówno podczas posiedzeń komisji jak i przy rozwiązywaniu  
indywidualnych problemów edukacyjnych. Pani Przewodnicząca podziękowania skierowała również 
do radnych członków Komisji za całoroczną efektywną pracę w Komisji. Następnie Pani 
Przewodnicząca wszystkim obecnym złożyła życzenia świąteczne.  
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń w tym punkcie porządku posiedzenia Pani Przewodnicząca 
stwierdziła, iż porządek obrad Komisji w dniu dzisiejszym został wyczerpany.  
 
Ad. 9. Zakończenie posiedzenia. 
 
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK podziękowała Radnym za aktywność 
podczas obrad Komisji. Stronie prezydenckiej przedstawicielom wydziałów merytorycznych za 
udzielenie wyczerpujących wyjaśnień w zakresie analizowanych zagadnień.  
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
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