- PROJEKT BRM.0012.4.8.2014.KJ
Protokół Nr 8/14 z posiedzenia Komisji Edukacji

Data posiedzenia: 01.09.2014 r.
Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315
Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 14:30
Godzina zakończenia posiedzenia: 16:10
Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ
Protokolantka: Katarzyna JAGLIŃSKA - KOŹLIK
W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 11 radnych (na 11 ogółem).
Zaproszeni goście:
1. Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna SIEJNA
2. Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK
3. Kierownik Referatu Publicznych Przedszkoli, Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Placówek
Oświatowych Pani Grażyna BUREK
4. Zastępca Dyrektor Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach Pan Jan
OGRODOWICZ
5. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Ignacego Jana Paderewskiego Pan Jerzy
BAKOWSKI
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.
3. Informacja Prezydenta Miasta dotycząca organizacji pracy szkół, przedszkoli
i innych placówek oświatowych funkcjonujących na terenie miasta Katowice w roku
szkolnym 2014/2015.
4. Przedłożenie przez Komisję Edukacji propozycji do projektu budżetu miasta Katowice na
2015 rok.
5. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice.
6. Korespondencja i komunikaty.
6.1. Wniosek Śląskiej Społecznej Rady Oświatowej z dnia 1 sierpnia 2014 r. o odstąpienie od
łączenia klas czwartych w Szkole Podstawowej Nr 62 im. Józefa Kocurka
w Katowicach.
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- PROJEKT 6.2. Pismo Fundacji Rzecznik Praw Rodziców z dnia 28.07.2014 r. wraz z odpowiedzią
w powyższym zakresie z dnia 28.07.2014 r.
6.3. Odpowiedzi na wnioski Komisji z posiedzenia w dniu 21.07.2014 r.
6.4. Karta przesłana przez uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 12 im. Ignacego Jana
Paderewskiego.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie posiedzenia.
_________________________________________________________________________
Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ otworzył posiedzenie Komisji Edukacji
w dniu 01.09.2014 r. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad i powitał
zgromadzonych. Następnie przedstawił zebranym projekt porządku posiedzenia informując
jednocześnie, że do dnia dzisiejszego nie wpłynął pod obrady Komisji Edukacji żaden projekt
uchwały. Wobec powyższego Pan Przewodniczący zaproponował wycofanie z porządku obrad
punktu 5. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice.
Radni jednogłośnie przychylili się do propozycji Pana Przewodniczącego.

Następnie Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek posiedzenia wraz z przyjętą
wcześniej zmianą.
Komisja, jednogłośnie przyjęła proponowany porządek obrad.
Ad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Edukacji.
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ poinformował zebranych, że projekt
protokołu Nr 7/14 z posiedzenia Komisji Edukacji w dniu 21.07.2014 r. został zamieszczony na
stronie internetowej www.katowice.eu, Rada Miasta Katowice w zakładce Komisja Edukacji.
Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Państwa radnych Przewodniczący Komisji poddał projekt
protokołu pod głosowanie.
Protokół Nr 7/14 z posiedzenia Komisji Edukacji w dniu 21.07.2014 r. został przyjęty
w głosowaniu: 9 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” przy 1 głosie „wstrzymującym się”.
Ad. 3. Informacja Prezydenta Miasta dotycząca organizacji pracy szkół, przedszkoli
i innych placówek oświatowych funkcjonujących na terenie miasta Katowice w roku
szkolnym 2014/2015.
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ poinformował, że szczegółowa
informacja dotycząca organizacji pracy szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych
funkcjonujących na terenie miasta Katowice w roku szkolnym 2014/2015 została przekazana
wszystkim Państwu radnym w zadeklarowanej przez Państwa radnych formie otrzymywania
materiałów.
Wobec braku pytań i uwag ze strony Państwa Radnych Przewodniczący Komisji poddał przyjęcie
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- PROJEKT przedmiotowej informacji pod głosowanie.
Radni, jednogłośnie przyjęli do wiadomości przedłożoną informację.
Ad. 4. Przedłożenie przez Komisję Edukacji propozycji do projektu budżetu miasta Katowice
na 2015 rok.
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ przypomniał, że zgodnie z zapisami
uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta
Katowice, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych
towarzyszących projektowi budżetu, Komisje Rady, radni oraz Rady Jednostek Pomocniczych
w terminie do 10 września roku poprzedzającego rok budżetowy składają swoje propozycje do
projektu budżetu. Pan Przewodniczący dodał, że materiał poglądowy w postaci Rejestru wniosków
(w tym wniosków budżetowych) Komisji Edukacji złożonych w 2014 roku został wszystkim
Państwu radnym przekazany w formie papierowej do skrytek. Został on również w dniu 29.08.2014
r. przesłany na adresy mailowe. Wobec powyższego Pan Przewodniczący zaproponował by na bazie
tych wniosków Komisja sporządziła wykaz propozycji do projektu budżetu na rok 2015.
Następnie Pan Przewodniczący zaproponował by pierwszy wniosek Komisji dotyczył pełnego
zabezpieczenia w projekcie budżetu na 2015 rok środków na rozbudowę trzech przedszkoli
w Katowicach. Dotyczy to Miejskiego Przedszkola nr 41 oraz Miejskiego Przedszkola nr 42
znajdujących się w dzielnicy Kostuchna jak również Miejskiego Przedszkola nr 66 funkcjonującego
w dzielnicy Szopienice. Przedszkola te znajdują się w dzielnicach gdzie liczba dzieci 3 i 4 – ro
letnich nieprzyjętych do przedszkoli prowadzonych przez miasto Katowice jest najwyższa
w mieście. W pozostałych dzielnicach wszystkie dzieci zostały przyjęte do przedszkoli, niektóre
placówki dysponują jeszcze wolnymi miejscami.
Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna SIEJNA odnosząc się do
proponowanego wniosku stwierdziła, że wdrażana jest w życie reforma oświaty związana
z objęciem obowiązkiem szkolnym sześciolatków. W tym roku część sześciolatków jest objęta
obowiązkiem szkolnym pozostałe dzieci będą miały taki obowiązek w roku przyszłym. Zatem ten
jak i przyszły rok szkolny to lata wdrażające obowiązek szkolny dla dzieci sześcioletnich. Wówczas
w przedszkolach zostaną trzy- cztero- i pięciolatki. Zdaniem Pani Prezydent w tej sytuacji
wystarczy miejsc dla wszystkich dzieci w przedszkolach. Po zakończeniu naboru elektronicznego
do przedszkoli w roku bieżącym we wszystkich 75 katowickich przedszkolach pojawiła się
nadwyżka wolnych miejsc w stosunku do przyjęć w wysokości 400 miejsc. Nie było to jednak
rozłożone proporcjonalnie na terenie całego miasta. Najwięcej wolnych miejsc zostało
w Śródmieściu i na północy Katowic. Do tej pory są jeszcze wolne miejsca w północnych
dzielnicach miasta. Wobec powyższego Katowice otworzyły się również w jakimś stopniu na
miasta ościenne by wykorzystać potencjał, ale i zrównoważyć koszty stałe przedszkoli. Odnosząc
się do planów rozbudowy przedszkoli w dzielnicy Kotuchna Pani Prezydent stwierdziła, że można
o tym pomyśleć, ale rozważanie by nie doszło do sytuacji, że będziemy budować przedszkola, a nie
będzie dzieci, które by do nich uczęszczały. Racjonalna budowa przedszkola to obiekt na minimum
100 dzieci, czyli cztery oddziały. Zdaniem Pani Prezydent należy poczekać jeszcze rok, prowadząc
jednocześnie przymiarki w sferze planowania i projektowania. Za rok zobaczymy, co się stanie, gdy
wszystkie sześciolatki zostaną objęte obowiązkiem szkolnym. Według Pani Prezydent wniosek
proponowany przez Pana Przewodniczącego można opracowywać pod względem logistycznym
i projektowym natomiast, jeśli chodzi o samą jego realizację należy poczekać rok jak już wszystkie
sześciolatki będą w szkołach.
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ zacytował odpowiedź na wniosek
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- PROJEKT Komisji z dnia 09.06.2014 r. w zakresie rozbudowy katowickich przedszkoli w dzielnicach
Kostuchna i Szopienice.
Radny Józef ZAWADZKI poprosił o przybliżenie kwestii zmiany lokalizacji Miejskiego
Przedszkola nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi.
Radna Barbara WNĘK stwierdziła, że popiera wniosek proponowany przez Pana
Przewodniczącego. Należałoby się również zastanowić nad przeprowadzeniem pogłębionej analizy
uwzględniającej sytuację, z jaką obecnie mamy do czynienia, ilość urodzeń, zmiany ustawowe itp.
Zatem to również należy wziąć pod uwagę pracując nad tym wnioskiem.
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ ponowił swój wniosek.
Radni, w głosowaniu: 9 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” przy 1 głosie „wstrzymującym się”
przychylili się do przedstawionej propozycji kierując do Prezydenta Miasta wniosek o następującej
treści:
Komisja Edukacji zwraca się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Katowice o zabezpieczenie
środków w budżecie miasta Katowice na 2015 rok na rozbudowę Miejskiego Przedszkola nr
41 z Oddziałami Integracyjnymi oraz Miejskiego Przedszkola nr 42 znajdujących się
w dzielnicy Kostuchna jak również Miejskiego Przedszkola nr 66 im. Majki Jeżowskiej
funkcjonującego w dzielnicy Szopienice. Komisja wnioskuje o przeprowadzenie pełnej analizy
potrzeb inwestycyjnych w powyższym zakresie.
Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna SIEJNA odnosząc się do pytania Pana
radnego Józefa Zawadzkiego wyjaśniła, że Miejskie Przedszkole nr 15 z oddziałami Integracyjnymi
zostało przeniesienie do budynku Gimnazjum nr 21 im. Adeli Korczyńskiej przy ul. Zielonogórskiej
23 w Katowicach. Na potrzeby Przedszkola został zaadaptowany parter budynku. Zdecydowanie
poprawiło to warunki dla dzieci i umożliwiło otwarcie dodatkowego oddziału specjalnego.
Dotychczasowa siedziba przedszkola znajdowała się w pomieszczeniach należących do Zakonu
Franciszkanów. Miejsce to nie pozwalało jednak na rozwój placówki.
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ przedstawił zebranym kolejny wniosek,
który został złożony na posiedzeniu Komisji w dniu 21.07.2014 r. Pan Przewodniczący
zaproponował by Komisja ponowiła ten wniosek, w którym zwracano się z prośbą o zakup dla
potrzeb Pałacu Młodzieży 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 szczytowej ściany sali gimnastycznej (część budynku od
skrzyżowania ulic Kilińskiego i Stalmacha).
Radni, po przedyskutowaniu projektu, jednogłośnie - 11 głosów „za” - przychylili się do
przedstawionej propozycji kierując do Prezydenta Miasta wniosek o następującej treści:
Komisja Edukacji zwraca się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Katowice o zabezpieczenie
w budżecie miasta Katowice na 2015 rok środków dla Pałacu Młodzieży im. prof. Aleksandra
Kamińskiego w Katowicach 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
4

- PROJEKT szczytowej ściany sali gimnastycznej (część budynku od skrzyżowania ulic Kilińskiego
i Stalmacha).
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ zaproponował, by Komisja, jako wniosek
budżetowy ponowiła swój wniosek o zabezpieczenie w budżecie miasta Katowice na 2015 rok
środków na nagrody dla laureatów w rywalizacji sportowej o mistrzostwo Katowic.
Radni po przeprowadzeniu dyskusji, jednogłośnie - 11 głosów „za” - przychylili się do
przedstawionej propozycji kierując do Prezydenta Miasta wniosek o następującej treści:
Komisja Edukacji zwraca się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Katowice o zabezpieczenie
w budżecie miasta Katowice na 2015 rok środków na nagrody dla laureatów w rywalizacji
sportowej o mistrzostwo Katowic na poziomie szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych.
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ w kolejności zaproponował, by Komisja
skierowała do Prezydenta Miasta w ramach projektowania budżetu na 2015 wniosek
o zabezpieczenie środków w budżecie na wykonanie remontu elewacji Miejskiego Przedszkola nr
94, wykonanie gruntownego remontu kuchni Miejskiego Przedszkola nr 85, wykonanie
mechanicznej wentylacji kuchennej oraz remontu trzech sanitariatów w budynku KZGM
zajmowanym przez Miejskie Przedszkole nr 52.
Radni, jednogłośnie - 11 głosów „za” - przychylili się do przedstawionej propozycji kierując do
Prezydenta Miasta wniosek o następującej treści:
Komisja Edukacji, zwraca się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Katowice
o zabezpieczenie w budżecie miasta Katowice na 2015 r. środków na:
 wykonanie remontu elewacji Miejskiego Przedszkola nr 94 przy ul. Rataja 10,
 wykonanie gruntownego remontu kuchni Miejskiego Przedszkola nr 85 przy
ul. Kwiatkowskiego 20,
 wykonanie mechanicznej wentylacji kuchennej oraz remontu trzech sanitariatów
w budynku KZGM zajmowanym przez Miejskie Przedszkole nr 52 przy ul. Kazimiery
Iłłakowiczówny 15.
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ zasugerował, by Komisja Edukacji
zawnioskowała również o wprowadzenie do budżetu na 2015 rok środków na wybudowanie
krytego łącznika pomiędzy budynkiem Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 im. Roberta Oszka oraz
budynkiem Zespołu Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego, wymianę drugiej partii
okien w Zespole Szkół Specjalnych nr 11 im. Marii Grzegorzewskiej, pozyskanie i adaptację
pomieszczeń po mieszkaniu służbowym zlokalizowanym w budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr
10 na edukacyjne potrzeby placówki, remont elewacji budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 9 im.
Jana Pawła II wraz z termomodernizacją, przebudowę wyjścia ewakuacyjnego w Zespole Szkół
Specjalnych nr 7 tak by stało się ono wejściem głównym do budynku.
Radni, jednogłośnie - 11 głosów „za” - przychylili się do przedstawionej propozycji kierując do
Prezydenta Miasta wniosek o następującej treści:
Komisja Edukacji, zwraca się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Katowice
o zabezpieczenie w budżecie miasta Katowice na 2015 r. środków na:
 wybudowanie krytego łącznika pomiędzy budynkiem Zespołu Szkół Integracyjnych
nr 1 im. Roberta Oszka oraz budynkiem Zespołu Szkół Zawodowych im. Romualda
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- PROJEKT 




Mielczarskiego;
wymianę drugiej partii okien w Zespole Szkół Specjalnych nr 11 im. Marii
Grzegorzewskiej;
pozyskanie i adaptację pomieszczeń po mieszkaniu służbowym zlokalizowanym
w budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 10 na edukacyjne potrzeby placówki;
remont elewacji budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 9 im. Jana Pawła II wraz
z termomodernizacją;
przebudowę wyjścia ewakuacyjnego w Zespole Szkół Specjalnych nr 7 tak by stało się ono
wejściem głównym do budynku.

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ stwierdziła, że Komisja ponownie
powinna pochylić się nad wnioskiem dotyczącym zabezpieczenia w budżecie miasta Katowice na
2015 rok środków na naprawę istniejących urządzeń sportowych i wykonanie nowego (bądź
dostosowanie istniejącego) projektu zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem odpowiedniego
usytuowania placu zabaw dla dzieci przedszkolnych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 przy
ul. Wróblewskiego 42-44 w Katowicach. Pan Przewodniczący dodał, że jest to nagląca sprawa
wobec powyższego powinna zastać uwzględniona w budżecie Miasta ma 2015 rok.
Radna Barbara WNĘK dodała, że temat ten nie był poruszany tylko na posiedzeniu Komisji, ale
również na spotkaniach władz miasta z mieszkańcami dzielnicy Bogucice. Mieszkańcom bardzo
zależy na zagospodarowania tego terenu. Wobec powyższego Pani radna zwróciła się z prośbą
o poparcie wniosku proponowanego przez Pana Przewodniczącego.
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedmiotowy wniosek.
Radni, jednogłośnie - 11 głosów „za” - przychylili się do przedstawionej propozycji kierując do
Prezydenta Miasta wniosek o następującej treści:
Komisja Edukacji zwraca się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Katowice o zabezpieczenie
w budżecie miasta Katowice na 2015 rok środków na naprawę istniejących urządzeń
sportowych i wykonanie nowego (bądź dostosowanie istniejącego) projektu zagospodarowania
terenu, z uwzględnieniem odpowiedniego usytuowania placu zabaw dla dzieci przedszkolnych
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 przy ul. Wróblewskiego 42-44 w Katowicach.
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ zaproponował, by Komisja skierował
również do Pana Prezydenta wniosek o zabezpieczenie w budżecie miasta Katowice na 2015 rok
środków na zadanie związane z rozbudową głównego wejścia do budynku Międzyszkolnego
Ośrodka Sportowego połączoną z zaprojektowaniem odpowiedniego holu, miejsc do sprzedaży
biletów oraz obsługi basenu i sali gimnastycznej przy ul. Paderewskiego 46A. Pan Przewodniczący
przypomniał, ze był to wniosek z wyjazdowego posiedzenia Komisji w dniu 13.01.2014 r.
Radni, jednogłośnie - 11 głosów „za” - przychylili się do przedstawionej propozycji kierując do
Prezydenta Miasta wniosek o następującej treści:
Komisja Edukacji zwraca się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Katowice o zabezpieczenie
w budżecie miasta Katowice na 2015 rok środków na zadanie związane z rozbudową głównego
wejścia do budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego połączoną z zaprojektowaniem
odpowiedniego holu, miejsc do sprzedaży biletów oraz obsługi basenu i sali gimnastycznej
przy ul. Paderewskiego 46A.
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- PROJEKT Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ zwrócił uwagę na fakt, że kolejnym
wnioskiem budżetowym Komisji powinien być wniosek dotyczący zabezpieczenia środków na
zadanie związane z renowacją muru pruskiego wraz z uzupełnieniem ubytków tynku w Miejskim
Przedszkolu nr 33 przy ul. Powstańców 23 w Katowicach. Pan Przewodniczący przypomniał, że
sprawa remontu tego Przedszkola ciągnie się już od kilku lat mimo ciągłych interwencji Pani radnej
Bożeny Rojewskiej w tym zakresie.
Radni, jednogłośnie - 11 głosów „za” - przychylili się do przedstawionej propozycji kierując do
Prezydenta Miasta wniosek o następującej treści:
Komisja Edukacji zwraca się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Katowice o zabezpieczenie
w budżecie miasta Katowice na 2015 rok środków na zadanie związane z renowacją muru
pruskiego wraz z uzupełnieniem ubytków tynku w Miejskim Przedszkolu nr 33 przy
ul. Powstańców 23 w Katowicach.
Pan Przewodniczący zwrócił uwagę, że analiza odpowiedzi na wnioski Komisji Edukacji wykazała,
że w Miejskim Przedszkolu nr 33 niezbędne jest również przeprowadzenie prac remontowych
związanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic oraz remontem ogrodzenia
terenu i placu zabaw w tymże Przedszkolu. Pan Przewodniczący zaproponował, by i w tym zakresie
Komisja skierowała wniosek do Pana Prezydenta.
Radni, jednogłośnie - 11 głosów „za” - przychylili się do przedstawionej propozycji kierując do
Prezydenta Miasta wniosek o następującej treści:
Komisja Edukacji zwraca się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Katowice o zabezpieczenie
w budżecie miasta Katowice na 2015 rok środków na zadanie związane z wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowej ścian piwnic oraz remontem ogrodzenia terenu i placu zabaw w Miejskim
Przedszkolu nr 33 przy ul. Powstańców 23 w Katowicach.
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ poprosił o wyjaśnienie jak wygląda
kwestia realizacji wniosku Komisji odnośnie remontu placu zabaw w Miejskim Przedszkolu nr 33.
Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK wyjaśnił, że zgodnie z udzieloną
Komisji w tym zakresie odpowiedzią środki na realizację tego zadania zostały przyznane
zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice.
Zastępca Dyrektor Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach Pan Jan
OGRODOWICZ wyjaśnił, że jeśli chodzi o wykonie to pozostał październik/listopad.
Radny Józef ZAWADZKI poprosił o zabezpieczenie środków finansowych na termomodernizację
Miejskiego Przedszkola nr 94 przy ul. Rataja 10.
Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK wyjaśnił, że termomodernizacja
budynku Miejskiego Przedszkola nr 94 została już ujęte w planie na 2015 rok. Została także
wyłoniona firma, która tworzy dokumentację techniczną na wykonanie tej termomodernizacji.
Radny Józef ZAWADZKI zwrócił się z zapytaniem czy w przyszłym roku będzie realizowana
termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 85 znajdującego się przy
ul. Kwiatkowskiego 20 w Katowicach na Osiedlu Witosa.
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- PROJEKT Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ stwierdził, że Komisja Edukacji oczekuje
pisemnej odpowiedzi w powyższej sprawie.
Radny Tomasz MAŚNICA zaproponował, by Komisja złożyła wniosek do budżetu na 2015 rok
w zakresie zabezpieczenia środków finansowych na pomoce dydaktyczne w placówkach
oświatowo-wychowawczych funkcjonujących na terenie miasta Katowice. Od dwóch lata placówki
z takich środków nie mogą skorzystać. Pojawiają się drobne przesunięcia środków na ten cel, ale
one nie zabezpieczają potrzeb tych placówek.
Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK wyjaśnił, że szkoły, które posiadają
wydzielony rachunek dochodów własnych z tych właśnie środków zakupują pomoce, natomiast są
też szkoły i przedszkola, które realizowały projekty ze środków unijnych i w ramach tych działań
mają środki na pomoce dydaktyczne.
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ poddał pod głosowanie propozycję Pana
radnego Tomasza Maśnicy.
Radni, po przeprowadzeniu dyskusji jednogłośnie - 11 głosów „za” - przychylili się do
przedstawionej propozycji kierując do Prezydenta Miasta wniosek o następującej treści:
Komisja Edukacji zwraca się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Katowice o zabezpieczenie
w budżecie na 2015 rok środków na zakup pomocy naukowych dla szkół prowadzonych przez
Miasto Katowice.
Radny Wiesław MROWIEC zaproponował, by w świetle powyższego Komisja skierował tożsamy
wniosek, ale w zakresie pomocy naukowych dla miejskich przedszkoli.
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ poddał pod głosowanie propozycję Pana
radnego Wiesława Mrowca.
Radni, jednogłośnie - 11 głosów „za” - przychylili się do przedstawionej propozycji kierując do
Prezydenta Miasta wniosek o następującej treści:
Komisja Edukacji zwraca się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Katowice o zabezpieczenie
w budżecie na 2015 rok środków na zakup pomocy dydaktycznych dla przedszkoli, dla
których organem prowadzącym jest miasto Katowice.
Ad. 6. Korespondencja i komunikaty.
Ad. 6.1.
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ przedstawił zebranym wniosek Śląskiej
Społecznej Rady Oświatowej z dnia 1 sierpnia 2014 r. o odstąpienie od łączenia klas czwartych
w Szkole Podstawowej Nr 62 im. Józefa Kocurka w Katowicach. Następnie Pan Przewodniczący
poprosił o przedstawienie jak sytuacja w tej szkole kształtuje się na dzień dzisiejszy.
Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK wyjaśnił, że stanowisko Urzędu w tym
zakresie przedstawiano już Państwu radnym wielokrotnie, zarówno na Komisji Edukacji jak i na
sesji. Zakładało, że jeśli w okresie wakacji liczebność tych oddziałów wzrośnie to wówczas
pozostaną trzy oddziały. Stało się jednak inaczej. Z 55 uczniów liczebność spadła do 53. Zatem
powstaną dwa oddziały o liczebności 26 i 27 uczniów. Pan Naczelnik poprosił o uzupełnienie
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- PROJEKT wypowiedzi w zakresie liczebności oddziałów szkolnych w stosunku do uzyskiwanych wyników
Pana Dyrektora Jerzego Bakowskiego.
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Ignacego Jana Paderewskiego Pan Jerzy
BAKOWSKI wyjaśnił, że w podległej mu placówce liczebność klas wynosi 27-28 uczniów. Nie
zakłóca to procesu edukacyjnego. Wyniki szkoły są zawsze powyżej średniej zarówno miasta,
województwa jak i kraju. Zatem to w żaden sposób nie wpływa na poziom edukacji i poziom zajęć,
tym bardziej, że przy liczbie uczniów 25 już są podziały na informatyce czy językach obcych. Ani
rodzice ani nauczyciele nie wnoszą uwag, co do komfortu pracy w takich klasach.
Komisja zapoznała się z treścią dokumentu i przedłożonymi wyjaśnieniami i przyjęła go do
wiadomości.
Ad. 6.2.
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ przedstawił zebranym pismo Fundacji
Rzecznik Praw Rodziców z dnia 28.07.2014 r. wraz z odpowiedzią w powyższym zakresie
z dnia 28.07.2014 r. Pan Przewodniczący zwrócił się z prośbą o krótkie résumé sprawy.
Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK wyjaśnił, że nadzór pedagogiczny nad
publicznymi szkołami sprawuje właściwy kurator oświaty, w przypadku Szkoły Podstawowej nr 12
im. I.J. Paderewskiego w Katowicach jest to Śląski Kurator Oświaty. Uczennica, której dotyczy
sprawa uczęszczała do oddziału ogólnodostępnego, a nie integracyjnego. W takim oddziale nie
tworzy się stanowiska nauczyciela współorganizującego proces kształcenia. Dyrektor Szkoły
zapewnił dziecku zajęcia rewalidacji indywidualnej w wymiarze dwóch godzin tygodniowo.
Zajęcia z dzieckiem prowadził nauczyciel dyplomowany z wieloletnim stażem pracy pedagogicznej
i pełnym zakresem kompetencji.
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Ignacego Jana Paderewskiego Pan Jerzy
BAKOWSKI wyjaśnił, że od rodziców dziewczynki wpłynęły wnioski o niepromowanie dziecka
z klasy trzeciej do klasy programowo wyższej, czyli do klasy czwartej. Rada pedagogiczna SP nr 12
po wnikliwej analizie, szczególnie tego, co przedstawiła wychowawczyni i po wynikach testów
kompetencji dzieci na zakończenie klasy trzeciej, w których to z edukacji matematycznej uczennica
uzyskała 16 na 20 punktów, a z edukacji polonistycznej 15 na 20 punktów, podjęła decyzje
o klasyfikacji i o promocji dziecka do klasy programowo wyższej. W swojej prośbie rodzice
podnosili, że powodem ich wniosku jest sytuacja związana z tym, że chcą przenieść dziecko do
innej szkoły, w której nie ma klasy czwartej. Wobec decyzji Rady pedagogicznej SP nr 12 rodzice
uczennicy złożyli skargę do Kuratorium Oświaty w Katowicach. 8 lipca 2014 roku została
przeprowadzona kontrola przez Panią wizytator. Wniosek z kontroli stanowił, że promowanie
uczennicy nastąpiło zgodnie z obowiązującym prawem. Rodzice odwołali się do Rzecznika Praw
Dziecka oraz do Ministerstwa Edukacji Narodowej, otrzymując jednak taką samą dopowiedź jak
kurator. Z formalnego punktu widzenia sprawa została zakończona. Pan Dyrektor podkreślił, że
sytuacja jest bardzo skomplikowana. Dzisiaj dziecko nie przyszło na rozpoczęcie roku szkolnego.
W najbliższym tygodniu okaże się, jakie dalsze kroki rodzice podjęli w tej sprawie.
Radna Helena HRAPKIEWICZ stwierdziła, że mamy tu do czynienia z próbą dewaluacji
dziecka, ponieważ zawsze rodzice dążą do tego by pójść dalej.
Radny Tomasz MAŚNICA stwierdził, że w jego przekonaniu należałoby się przyjrzeć bardziej
rodzinie. Ta sytuacja to precedens.
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- PROJEKT Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Ignacego Jana Paderewskiego Pan Jerzy
BAKOWSKI wyjaśnił, że wszelkie działania będzie podejmował po upływie tygodnia od
rozpoczęcia roku szkolnego, jeśli dziecko nie zgłosi się do szkoły z racji obowiązku szkolnego.
Ad. 6.3.
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ przedstawił zebranym odpowiedzi na
wnioski Komisji z posiedzenia w dniu 21.07.2014 r.
Komisja zapoznała się z treścią dokumentu i przyjęła go do wiadomości.
Ad. 6.4.
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ przedstawił zebranym treść karty
przesłanej przez uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 12 im. Ignacego Jana
Paderewskiego.
Ad. 7. Wolne wnioski.
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ otworzył kolejny punkt porządku obrad.
Radny Tomasz MAŚNICA zapytał o remont kuchni w Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana
Brzechwy i jego wpływ na posiłki dzieci w szkołach, które z usług tej kuchni korzystają. Pan radny
zwrócił też uwagę na problem rozpoczynających się na początku września remontów sal
gimnastycznych i trwających np. pół roku. Pan radny zapytał czy takich dużych remontów nie da
się wcześniej zaplanować? Ile takich remontów jest obecnie prowadzonych? Pan radny poruszył
również kwestię boiska sportowego przy Gimnazjum nr 23, które jest wyłączone z użytkowania ze
względu na toczącą się sprawę w sadzie.
Zastępca Dyrektor Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach Pan Jan
OGRODOWICZ wyjaśnił, że jeśli chodzi o remont sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 23 to na
życzenie dyrekcji ten termin został przesunięty. Generalnie z pracami dotyczącymi wnętrz
skupiamy się na okres wakacji. Nie zawsze się to udaje, ponieważ trudno jest pozyskać tylu
chętnych żeby to wszystko zrealizować. W tym czasie zaczynają się problemy z ofertami. Każdy
już ma portfel zamówień zapięty. Są problemy z terminowym wykonaniem, ponieważ ten szczyt
dotyczy całego kraju. W związku z tym zamawianie nietypowej stolarki okiennej czy drzwiowej
trwa całymi tygodniami. Bardzo często musimy unieważniać postępowanie ze względu na brak
ofert lub kiedy cena przekraczała zaplanowany poziom wydatków. Jeśli chodzi o boisko to sprawa
w sądzie została zakończona. W przypadku robót budowlanych termin roszczeń przedawnia się
z upływem lat trzech. Jeśli chodzi o kuchnie to odpowiedź w tym zakresie udzielona zostanie na
piśmie.
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ wobec
zaproponował by Komisja zwróciła się z wnioskiem do Prezydenta.

powyższej

deklaracji

Radni, jednogłośnie - 8 głosów „za” - przychylili się do propozycji kierując do Prezydenta Miasta
wniosek o następującej treści:
Komisja Edukacji zwraca się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Katowice o przygotowanie
na najbliższe posiedzenie informacji pisemnej dotyczącej remontu kuchni w Szkole
Podstawowej Nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach przy ul. Panewnickiej 172.
Radny

Józef

ZAWADZKI

poprosił

o

wyjaśnienie

kwestii

remontu

podjazdu

dla
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- PROJEKT niepełnosprawnych w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6 w Katowicach przy ul. Rolnej.
Zastępca Dyrektor Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach Pan Jan
OGRODOWICZ wyjaśnił, że pierwszeństwo dane zostało tym zadaniom inwestycyjnym
i remontowym, które dotyczą wnętrz budynków szkolnych, by nie zakłócać później procesu
edukacyjnego. Sprawy, które toczą się na zewnątrz budynków, a nie stanowią przeszkód będą
kontynuowane od września do czasu, aż warunki atmosferyczne na to pozwolą.
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ przypomniał, że najbliższe posiedzenie
Komisji odbędzie się w dniu 6 października, na którym będzie omawiane m.in. Informacja
Prezydenta Miasta o wykonaniu budżetu miasta Katowice oraz programu zadań społecznych
i gospodarczych za I półrocze 2014 r. Ponadto w ramach posiedzenia planowany jest wyjazd do
Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 im. Powstańców Śląskich przy
ul. Mikołowskiej 131.
Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK stwierdził, że jeśli pytanie Państwa
radnych nie wynikają bezpośrednio z dyskusji prowadzonej na posiedzeniu, a pojawiają się
wcześniej to prosiłby o wcześniejszy kontakt by móc przygotować informację w tym zakresie jak
np. termomodernizacja obiektów szkolnych.
Przewodniczący Komisji pan Jerzy DOLINKIEWICZ zaproponował by Komisja skierowała
wniosek do Pana Prezydenta o przygotowanie na najbliższe posiedzenie informacji dotyczącej
wykazu obiektów edukacyjnych, które przeznaczone są do termomodernizacji wraz
z harmonogramem prac.
Radni, jednogłośnie - 8 głosów „za” - przychylili się do przedstawionej propozycji kierując do
Prezydenta Miasta wniosek o następującej treści:
Komisja Edukacji po przeprowadzeniu dyskusji zwraca się z wnioskiem do Prezydenta
Miasta Katowice o przygotowanie na najbliższe posiedzenie informacji pisemnej dotyczącej
wykazu obiektów edukacyjnych, które przeznaczone są do termomodernizacji wraz
z harmonogramem prac w powyższym zakresie.
Wobec braku zgłoszeń w tym punkcie porządku posiedzenia Pan Przewodniczący stwierdził, iż
porządek obrad Komisji w dniu dzisiejszym został wyczerpany.
Ad. 8. Zakończenie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ podziękował Radnym za aktywność
podczas obrad Komisji. Stronie prezydenckiej oraz przedstawicielom wydziałów merytorycznych
Urzędu Miasta oraz Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 12 im. I.J. Paderewskiego za udzielenie
wyczerpujących wyjaśnień w zakresie analizowanych zagadnień.
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała
Katarzyna JAGLIŃSKA - KOŹLIK

Przewodniczący Komisji Edukacji

Jerzy DOLINKIEWICZ
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