- PROJEKT BRM.0012.4.9.2016.KJ-K
Protokół Nr 9/16 z posiedzenia Komisji Edukacji

Data posiedzenia: 31.08.2016 r.
Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 13:00
Godzina zakończenia posiedzenia: 14:20
Prowadzący obrady: Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK
Protokolantka: Katarzyna JAGLIŃSKA - KOŹLIK
W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 9 radnych (na 11 ogółem).
Radni nieobecni:
1. Dariusz ŁYCZKO
2. Adam SKOWRON
Zaproszeni goście:
1.
2.
3.
4.

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Marzena SZUBA
Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Pan Bogdan SZAFLARSKI
Główny Specjalista w Wydziale Edukacji Pani Wioletta STALA – WALASEK
p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych
w Katowicach Pan Andrzej WÓJCIK

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Pan M_ S_ – katowice24.info
2. Wiceprezes Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego w Katowicach Pan Włodzimierz
ZARODKIEWICZ
3. Przedstawiciele pracowników administracji katowickich szkół.

Porządek posiedzenia Komisji Edukacji

1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca stanu przygotowania szkół do nowego
roku szkolnego.
4. Informacja Prezydenta Miasta Katowice o pracach inwestycyjnych, remontowych
i adaptacyjnych zrealizowanych w 2016 r. w przedszkolach, szkołach i innych placówkach
oświatowych - stan prac na 31.08.2016 r. oraz pracach w toku w powyższym zakresie.
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- PROJEKT 5. Złożenie propozycji do projektu budżetu przez Komisję Edukacji.
6. Opiniowanie projektów uchwał.
7. Korespondencja i komunikaty.
7.1. Odpowiedź na wniosek Komisji z dnia 13 lipca 2016 r.
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 - 6 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 8/16 z posiedzenia Komisji Edukacji w dniu 13.07.2016 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 Przewodnicząca Komisji poddała projekt
protokołu pod głosowanie.
Protokół Nr 8/16 z posiedzenia Komisji Edukacji w dniu 13.07.2016 r. został przyjęty jednogłośnie 6 głosów „za”.
Ad. 3. Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca stanu przygotowania szkół do nowego
roku szkolnego.
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK zwróciła się z prośbą o przedstawienie
informacji będącej przedmiotem obrad Komisji.
Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Pan Bogdan SZAFLARSKI szczegółowo omówił
przygotowaną informację dotyczącą organizacji pracy przedszkoli, szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadginazjalnych ogólnokształcących jak również zawodowych oraz innych
placówek oświatowych funkcjonujących na terenie miasta Katowice w roku szkolnym 2016/2017.
Pan Naczelnik zwrócił uwagę na demografię poszczególnych roczników dzieci.
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK stwierdziła, że ta informacja jest dziś
przyjmowana ze spokojem, niepokój budzi to, co stanie się w kolejnych latach.
Radny Tomasz MAŚNICA zapytał czy wszystkie osoby z dysfunkcjami, które uczęszczały do szkół
gimnazjalnych znalazły miejsce w IX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi czy też
jest zapotrzebowanie na to by w jakimś innym liceum, w innej dzielnicy Katowic, takie oddziały
uruchomić.
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- PROJEKT Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Pan Bogdan SZAFLARSKI stwierdził, że jeśli chodzi
o uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych to w zakresie
klasy integracyjnej miasto zaspakaja wszystkie potrzeby, ale potrzeby artykułowane przez rodziców.
Na dzień dzisiejszy sytuacja w klasie integracyjnej w IX LO Z Oddziałami Integracyjnymi wygląda tak,
że mamy tylko trzech uczniów bez orzeczenia i 5 uczniów z orzeczeniem. Do klasy integracyjnej nie
kierujemy uczniów z miast ościennych, chociaż zdarzają się chętni. Przepisy są tak skonstruowane,
że my nie możemy odmówić przyjęcia ucznia do danej klasy. Autorowi tego przepisu umknęła
jednak informacja, że barierą może być brak chętnych do integracji uczniów pełnosprawnych. Jako,
że sąsiednie miasta takie jak Chorzów, Siemianowice Śląskie utworzyły na poziomie
ponadgimnazjalnym klasy z oddziałami integracyjnymi, to jest to argument za tym by odmówić
przyjęcia dziecka do szkoły. Tych uczniów, którzy uczęszczali do oddziałów integracyjnych
w gimnazjum jest znacznie więcej, ale oni kontynuują naukę w szkołach ponadgimnazjalnych
ogólnodostępnych. Jeśli rodzice i uczniowie nie chcą korzystać z tego specjalnego uprawnienia by
nie musieć przechodzić przez procedurę rekrutacyjną to przechodzą przez wspomnianą procedurę
i są przyjmowani do klas ogólnodostępnych. Kilka lat temu, kiedy było tworzone IX LO z Oddziałami
Integracyjnymi dokonywaliśmy dogłębnych analiz, bo rzeczywiście liczba uczniów z orzeczeniem
w gimnazjach jest dosyć spora. Gimnazjum jest jednak szkołą jednorodną, a szkoły
ponadgimnazjalne cechuje duża różnorodność kierunków kształcenia. W wyniku wspomnianych
analiz doszliśmy do wniosku, że organizujemy liceum ogólnokształcące ze względu na podstawę
programową. To liceum zabezpiecza kształceniem naszym uczniom.
Wobec braku dalszych pytań i uwag Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że Komisja przyjęła do
wiadomości przedłożoną informację.
Ad. 4. Informacja Prezydenta Miasta Katowice o pracach inwestycyjnych, remontowych
i adaptacyjnych zrealizowanych w 2016 r. w przedszkolach, szkołach i innych placówkach
oświatowych - stan prac na 31.08.2016 r. oraz pracach w toku w powyższym zakresie.
(Załącznik nr 1) (Załącznik nr 2)
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK zwróciła się z prośbą o przedstawienie
informacji będącej przedmiotem obrad Komisji.
p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach
Pan Andrzej WÓJCIK wyjaśnił, że w ZOJO realizowanych jest około 85 zadań inwestycyjnych, 245
zadań remontowych oraz zadania awaryjne jak również zadania zlecane w ciągu roku przez zarząd
miasta. Jeżeli chodzi o stan na dzień 31 sierpnia 2016 r. to zakres zadań inwestycyjnych jak
i remontowych jest zrealizowany na poziomie 80-85%. Jeżeli chodzi o realizację dalszej części do
końca roku to nie przewidujemy żadnych zagorzeń. Właściwie każde zadanie albo jest rozpoczęte
albo też wyłoniony jest wykonawca. Ponadto ZOJO realizuje dwa zadania z inicjatyw lokalnych oraz
z Budżetu Obywatelskiego. Na tych zadaniach nie ma również zagrożeń, jeśli chodzi o wykonie.
Zatem plan inwestycyjno-remontowy jest realizowany jest zgodnie z przyjętym harmonogramem,
a nawet z lekkim wyprzedzeniem.
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK poprosiła o uszczegółowienie kwestii
wspomnianych przez Pana Dyrektora zadań realizowanych z inicjatyw lokalnych i Budżetu
obywatelskiego, których odbiorcami są placówki oświatowe.
p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach
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- PROJEKT Pan Andrzej WÓJCIK wyjaśnił, że jedno z zadań realizowanych w ramach inicjatyw lokalnych to
boisko szkolne przy Szkole Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki
w Katowicach – Podlesiu II etap remontu i modernizacji boiska wielofunkcyjnego. Drugi projekt
dotyczy Miejskiego Przedszkola nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi i obejmuje remont schodów
wraz z wymianą chodnika. Jeśli chodzi o zadania z Budżetu Obywatelskiego tych zadań jest około
30 i zostały szczegółowo opisane w przygotowanych zestawieniach. W większości są to boiska
wielofunkcyjne, modernizacje placów zabaw dla przedszkoli, miejsca do aktywności sportowej dla
społeczności lokalnej.
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK stwierdziła, że pytanie dotyczy tego czy
placówki oświatowe powinny ubiegać się o dofinansowanie z Budżetu Obywatelskiego do realizacji
zadań, które tak naprawdę powinny być finansowane z zupełnie innych środków, których niestety
jest ograniczona pula. Przedszkolny plac zabaw czy szkolne boisko w przekonaniu Pani
Przewodniczącej nie powinno być finansowane z Budżetu Obywatelskiego.
Radny Michał LUTY przypomniał, że przed wakacjami była mowa o przyznawaniu certyfikatów
szkołom, Pan radny zapytał jak to wygląda na chwilę obecną i kiedy te certyfikaty zostaną
wprowadzone.
Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Marzena SZUBA wyjaśniła, że prace w tym zakresie
postępują zgodne z przyjętym harmonogramem. Wprowadzenie tych certyfikatów przewidywane
jest na przełomie października/listopada br.
Wobec braku dalszych pytań i uwag Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że Komisja przyjęła do
wiadomości przedłożoną informację.
Ad. 5. Złożenie propozycji do projektu budżetu przez Komisję Edukacji.
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK zwróciła się z prośbą o zgłaszanie propozycji
wniosków do budżetu miasta Katowice na 2017 rok. Pani Przewodnicząca przypomniała, 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 Komisja Rady, radni oraz rady jednostek
pomocniczych mogą składać propozycje do projektu budżetu do 10 września roku poprzedzającego
rok budżetowy. Pani Przewodnicząca przypomniała wniosek składany rok rocznie przez radnego
Tomasza Maśnicę dotyczący zabezpieczenia środków na bezpłatne przejazdy dzieci katowickich
szkól na różnego rodzaju zajęcia pozaszkolne.
Radny Tomasz MAŚNICA stwierdziła, że składał wspomniany wniosek już kilkakrotnie, zna zatem
realia natomiast we wniosku chodzi o to by poprzez takie działania zniwelować różnice społeczne.
By wszystkie dzieci i młodzież mogły uczestniczyć w zajęciach, zawodach sportowych, konkursach
odbywających się poza szkołą.
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK przypomniała, że wielokrotnie poruszany był
na Komisji wątek, że dzieci nie uczestniczą w tych zajęciach, nie jadą na zawody, konkursy,
ponieważ nie są w stanie pokryć sobie kosztu biletów. Przewodnicząca Komisji poddała pod
głosowanie wniosek o zabezpieczenie w budżecie na 2017 rok środków na bezpłatny transport
dzieci z katowickich placówek oświatowych na zawody sportowe, konkursy, olimpiady na terenie
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- PROJEKT miasta Katowice.
Radni jednogłośnie - 8 głosów „za” - przychylili się do propozycji Pani Przewodniczącej kierując do
Prezydenta Miasta Katowice wniosek następującej treści:
Komisja Edukacji zwraca się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Katowice o zabezpieczenie
w budżecie miasta Katowice na 2017 rok środków na bezpłatne przejazdy dzieci z katowickich
placówek oświatowych na zajęcia, olimpiady, konkursy, zawody sportowe i inne imprezy
pozaszkolne organizowane na terenie miasta Katowice.
Radna Barbara WNĘK poruszyła problem nierozwiązany od wielu lat, czyli kwestię pomocy
dydaktycznych dla katowickich szkół i przedszkoli. Pani radna zapytała jak na chwilę obecną
wygląda sytuacja w szkołach i przedszkolach i jakie są plany w tym zakresie na rok przyszły?
Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Marzena SZUBA wyjaśniła, że w roku 2015 i 2016 na ten cel
zostały przeznaczone znaczne środki pochodzące m.in. z funduszy unijnych. Zatem szkoły są
doposażone na wysokim poziomie. Przedszkola również korzystają ze środków unijnych, tam
również w ramach określonych projektów była możliwość doposażenia placówek. Pani Prezydent
podkreśliła, że coraz więcej szkół korzysta z funduszy unijnych, jednak w dalszym ciągu są takie
szkoły, które w tych projektach nie chcą uczestniczyć.
Radna Barbara WNĘK stwierdziła, że w ubiegłym roku składała wniosek o dodatkowe środki na
pomoce dydaktyce. W odpowiedzi napisano, że wniosek jest bezzasadny, ponieważ jest to działanie
w ramach zadań statutowych szkoły. Niemniej jednak można by ten wniosek sformować tak by
wnioskować o zabezpieczenie środków w budżecie na zadania statutowe szkoły, które
konsumowałyby zadania związane z zapewnieniem środków dydaktycznych dla katowickich
placówek oświatowych.
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK poddała pod głosowanie propozycję Pani
radnej Barbary WNĘK.
Radni jednogłośnie - 8 głosów „za” - przychylili się do propozycji Pani radnej kierując do Prezydenta
Miasta Katowice wniosek następującej treści:
Komisja Edukacji zwraca się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Katowice o zabezpieczenie
w budżecie na 2017 rok środków na zadania statutowe placówek oświatowych prowadzonych
przez Miasto Katowice związane z zapewnieniem pomocy dydaktycznych dla ww. jednostek.
Radna Barbara WNĘK poprosiła o przygotowanie informacji, które szkoły biorą udział w projektach
unijnych, korzystają ze środków zewnętrznych, a które nie.
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK stwierdziła, że na jednej z wiosennych
Komisji taka informacja była przedstawiana. Pani Przewodnicząca dodała, że nie chodzi tu tylko
o środki unijne, ale wszystkie środki zewnętrzne, jakie pozyskują szkoły. Pani Przewodnicząca
zaproponowała, by ten temat wprowadzić do planu pracy na rok przyszły na styczniowe
posiedzenie. Pani Przewodnicząca poinformowała, że głos w tym punkcie porządku obrad chciałby
zabrać Wiceprezes Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego w Katowicach Pan Włodzimierz
ZARODKIEWICZ. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie udzielenie
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- PROJEKT głosu Panu Wiceprezesowi.
Radni jednogłosowe wyrazili zgodę na zabranie głosu przez Pana Włodzimierza ZARODKIEWICZA.
Wiceprezes Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego w Katowicach Pan Włodzimierz
ZARODKIEWICZ poruszył kwestię dofinansowania do rywalizacji sportowej dla laureatów miejsc IVVI. To jest kwestia 15.000 zł. Różnica między III a V miejscem w rywalizacji na poziomie szkoły
podstawowej wynosiła 4 punkty na 320 możliwych do zdobycia. Zatem chodzi o to by laureatów
miejsc IV- VI również docenić, co pozytywnie wpłynie na samą rywalizację.
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK poddała pod głosowanie wniosek
o zabezpieczenie w budżecie miasta Katowice na 2017 rok środków w kwocie 15.000 zł na nagrody
dla laureatów miejsc 4-6 w rywalizacji sportowej katowickich szkół.
Radni jednogłośnie - 9 głosów „za”, przychylili się do propozycji przedstawionej przez Panią
Przewodniczącą kierując do Prezydenta Miasta Katowice wniosek następującej treści:
Komisja Edukacji zwraca się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Katowice o zabezpieczenie
w budżecie miasta Katowice na 2017 rok środków w kwocie 15.000 zł na nagrody dla laureatów
miejsc 4-6 w rywalizacji sportowej o mistrzostwo Katowic na poziomie szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
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.
Ad. 7.1. Odpowiedź na wniosek Komisji z dnia 13 lipca 2016 r.
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK przedstawiła zebranym odpowiedź na
wniosek Komisji z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie planowanego powstania Centrum Usług
Wspólnych w Katowicach. Pani Przewodnicząca poinformowała, że głos z tym punkcie porządku
obrad chciałaby zabrać przedstawicielka pracowników administracji katowickich szkół. W związku
z powyższym Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek o udzielenie głosu Pani B_
W_.
Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na zabranie głosu przez Panią B_ W_.
Pani B_ W_ odczytała zebranym treść pisma służb finansowo – księgowych katowickich jednostek
oświatowych
dotyczącego
włączenia
samodzielnych
jednostek
księgowości
i administracji do Centrum Usług Wspólnych.
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK zwróciła się z prośbą o przekazanie
przedstawionego pisma Komisji. Zostanie ono powielone dla wszystkich członków Komisji, by na
spokojnie mogli oni jeszcze raz przeanalizować argumenty w nim zawarte.
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- PROJEKT Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Marzena SZUBA stwierdziła, ze pozwoli sobie odnieść się do
treści przedmiotowego pisma w chwili, gdy wszyscy obecni na sali będą mieli informacje
przygotowane przez Wydział Edukacji w powyższym zakresie, tak by wszyscy mieli dostęp do tych
samych danych.
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK stwierdziła, że Komisja na dzisiejsze
posiedzenie nie otrzymała żadnego merytorycznego dokumentu dotyczącego powstania Centrum
Usług Wspólnych, zatem trudno tu dyskutować, a tym bardziej zapewniać o określonych
rozwiązaniach. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że docierają do niej informacje od dyrektorów
szkół, że Wydział Edukacji jest obecny w placówkach, rozmawia, przedstawia planowane
rozwiązania. Odnosząc się do poruszonej w przedstawionym piśmie kwestii uwag do Polityki
Edukacji Miasta Katowice Katowiczanin 2022, Pani Przewodnicząca stwierdziła, że zasiadała
w zespole opracowującym ten dokument. Pani Przewodnicząca zwróciła uwagę na różnicę
pomiędzy sformułowaniem biurokracja a biurokratyzacja. Wskazując to, jako słabą stronę chodziło
o ilość dokumentacji papierowej wytwarzanej w szkołach. To nie było wymierzone w pracowników
administracji, którzy w szkole stanowią niewielki odsetek. Pani Przewodnicząca zapytała, kiedy, na
którym posiedzeniu Komisji zostanie przedstawiony projekt uchwały dotyczący Centrum Usług
Wspólnych zawierający konkretne dane. Zainteresowane środowiska przychodzą już kolejny raz na
posiedzenie, a powstanie Centrum Usług Wspólnych nie jest tematem pracy Komisji.
Pani B_ W_ stwierdziła, że temat poruszany jest przez pracowników służb finansowo – księgowych
już po raz kolejny, ponieważ wiemy, że coś się dzieje, każdy coś mówi, powtarza jakieś informacje
tymczasem od Pani Prezydent nie otrzymaliśmy konkretnej informacji. Boimy się
o swoje miejsca pracy. Odczytując uwagi dotyczące biurokracji traktujemy je personalnie tak jak
gdyby nas w szkołach było za dużo. To są nasze subiektywne odczucia. To, że poszczególne jednostki
są odwiedzane przez przedstawicieli Urzędu Miasta jest faktem. Niestety nie wiążą się z tym żadne
konkretne informacje, co się dalej będzie działo. Pismo, które dziś zostało odczytane i przekazane
na ręce Pani Przewodniczącej sugeruje by posłuchać dyrektorów, służb finansowo – księgowych,
które na pewno są w stanie coś wnieść do sprawy. Nie mówimy w nim, że nie chcemy zmian, tylko
chcemy mieć jakieś konkretne informacje, a wówczas chętnie pomożemy zoptymalizować
rozwiązanie. Póki co próbujemy się czegoś dowiedzieć w różnych Wydziałach Urzędu jednak
bezskutecznie. Chcielibyśmy poznać jakieś konkrety. W odpowiedzi przygotowanej na zapytania
Pana radnego Józefa Zawadzkiego podana zastała informacja o spotkaniach specjalnego zespołu od
września do października. To już jest ten czas. Uchwały w tym zakresie jednak jeszcze nie ma.
Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Marzena SZUBA odnosząc się do wypowiedzi swojej
przedmówczyni poinformowała, że 28 czerwca br. odbyło się spotkanie z dyrektorami
szkół/placówek prowadzących samodzielnie obsługę finansowo – księgową. Na tymże spotkaniu
dyrektorzy otrzymali harmonogram prac nad CUW. Wiedzą, że w końcówce sierpnia rozpoczynają
się spotkania pracowników Wydziału Edukacji i dyrekcji wspomnianych placówek.
Pani B_ W_ stwierdziła, że ta informacja została pracownikom administracji przekazana.
Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Marzena SZUBA podkreśliła, że dyrektorzy mają pełen
harmonogram procesu realizacji CUW. Uchwała pojawi się najwcześniej w październiku najpóźniej
w listopadzie. Na chwilę obecną dokument nie jest jeszcze na tyle doprecyzowany by przedłożyć go
pod obrady. Pani Prezydent zapewniła, że na sesji wrześniowej tego dokumentu nie będzie.
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- PROJEKT Pani B_ W_ stwierdziła, że pismo, które przeczytała z pewnością w jakiś sposób trafia do
zebranych. Pani W_ stwierdziła, że jeśli ma zespół, w którym jest skrajna ilość pracowników
wystarczy, że jedna z tych osób pójdzie na L4 zaczyna się cała struktura pracy dezorganizować. We
wszystkich jednostkach te moce przerobowe są za małe. Nie wyobrażamy sobie, by teraz nagle po
takiej reorganizacji Dyrektor został sam ze wszystkim tymi obowiązkami, które obecnie ma główny
księgowy. Dyrektor jednostki oświatowej w zdecydowanej większości swojej pracy skupia się
bowiem na procesach dydaktycznych. Potrzebuje zatem wsparcia osoby, która wyszuka niezbędne
przepisy prawne, pomoże w przygotowaniu planu finansowego. Plan finansowy w ciągu roku ulega
wielokrotnym zmianom związanym z dostosowaniem go do bieżącej sytuacji. Nie da się bowiem
w fazie projektowania wszystkiego przewidzieć. W jednostkach problemy rozwiązujemy sami nie
prosząc o pomoc z zewnątrz.
Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Marzena SZUBA zwróciła uwagę na fakt, że w chwili obecnej
ZOJO obsługuje 134 placówki oświatowe, tymczasem szkół samodzielnych jest 42.
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK podkreśliła, że szkoły mają swoją specyfikę
i trochę inaczej funkcjonują. Pani Przewodnicząca zapytała czy dzisiaj kontynuujemy temat CUW
czy umówimy się na merytoryczną dyskusję na październik czy też na listopad. By o czymś
debatować musimy się do tego rzetelnie przygotować. Na dzień dzisiejszy nie mamy jeszcze pełnej
wiedzy merytorycznej, nie mamy dokumentu podstawowego, czyli projektu uchwały. Nie
zaprosiliśmy również Skarbnika Miasta, który przy omawianiu tego dokumentu jest niezbędny.
Chcemy wypracować porozumienie w tym zakresie by połączyć dwie strony, które na dzień
dzisiejszy mają zupełnie odmienne pomysły.
Radny Michał LUTY stwierdził, że w pierwszej kolejności należy zastanowić się nad tym, jakie plusy
i minusy niesie za sobą wprowadzenie nowego systemu. Zawsze bowiem są jakieś pozytywy
i negatywy. Pan radny stwierdził, że podstawową korzyścią są oszczędności finansowe.
Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Marzena SZUBA stwierdziła, że oszczędności nie stanowią
priorytetowej korzyści. W projekcie chodzi przede wszystkim o centralizację VAT, o jednolite
procedury kontrolne, o odpowiedzialność karno – skarbową. Pani Skarbnik to wszystko konkretnie
od tej strony finansowej przedstawi, ponieważ to jest bardzo poważny aspekt sprawy. Na dzień
dzisiejszy Pani Prezydent nie jest jednak w stanie jednoznacznie zadeklarować, kiedy projekt będzie
przedłożony czy w październiku czy w listopadzie.
Radny Michał LUTY zapytał czy przedmiotową zmianę wymusza zmiana ustawy?
Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Marzena SZUBA stwierdziła, że nowe zasady prowadzenia
obsługi finansowo – księgowej jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego
w tym szkół i placówek oświatowych wynikają ze zmian ustawowych.
Pani B_ W_ stwierdziła, że w przekonaniu pracowników finansowo – księgowych centralizacja VAT
mało ma wspólnego z powstaniem CUW.
Od trzech miesięcy w porozumieniu
z Wydziałem Informatyzacji szkoły testują program SD VAT. Zatem jeśli jednostki samodzielne nie
zostaną z dniem 1 stycznia 2017 r. włączone do CUW nie będzie to przeszkadzało w pracy nad VAT.
W naszym przekonaniu są to zatem dwie niezależne kwestie.
Radna Barbara WNĘK stwierdziła, że jeśli pracownicy mają inne stanowisko prawne w tym zakresie
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- PROJEKT to powinni go zaprezentować na kolejnym posiedzeniu Komisji.
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK poinformowała, że głos w dyskusji chciałaby
zabrać Pani H_ P_. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie udzieleniu
głosu Pani P_.
Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na zabranie głosu przez Panią H_ P_.
H_ P_ stwierdziła, że rozpoczynała pracę w szkole, gdy weszła w życie ustawa
o samorządzie gminnym. Wówczas był odwrotny kierunek tzn. z ZOJO jednostki przechodziły na
samodzielność. Na nic nie było pieniędzy. Szkoły były skrajnie niedoinwestowane. Trudno
wyrokować, co będzie dalej jak samodzielne placówki przejdą pod ZOJO. Corocznie jak
rozpoczynamy remonty zwracamy się do ZOJO z prośbą o pomoc w zakresie obsługi technicznej.
Nie zawsze otrzymujemy taką pomoc. Jednostki samodzielne nie generują kosztów nawet w tym
zakresie, ponieważ nie zatrudniamy inspektora nadzoru na umowę o pracę. Inspektorów zatrudnia
się tylko w razie potrzeby przy remontach. Pracownicy służb finansowo – księgowych w szkołach
zarabiają jak każdy przeciętny pracownik w Urzędzie Miasta, inspektor nadzoru specjalista
z pewnością otrzymuje tego wynagrodzenia więcej. Księgowe w szkołach pilnują każdej złotówki.
Z bardzo niskich kwot dotacji starają się wygospodarować środki na pomoce dydaktyczne. Można
te środki pozyskać z funduszy unijnych, ale wówczas wiąże się to z ciężką pracą nauczycieli. Ten
nauczyciel potrzebuje wsparcia. Tymczasem nie będzie miał takiej osoby w szkole, która mu
wskaże, w jaki sposób ma sporządzić rozliczenie programów unijnych. Zatem tych projektów będzie
jeszcze mniej. Nauczyciele są przerażeni, kto ich wspomoże w tym zakresie. Szkoła, którą
reprezentuje była jedną z pierwszych szkół, które zaczęły działać samodzielnie. Otrzymaliśmy
dokumentację finansowo księgową, kadrową od ZOJO w bardzo szczątkowym stanie, co
spowodowało, że pracownicy stracili na wysokości emerytur. Zatem w jedną stronę to już
przerobiliśmy zobaczymy w drugą stronę, co na powstaniu CUW zyskają szkoły.
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK stwierdziła, że Pani Prezydent nie jest dziś
w stanie określić, kiedy będziemy gotowi na merytoryczną dyskusję. W związku z tym Pani
Przewodnicząca zwróciła się z prośbą do obecnych na posiedzeniu gości by śledzili informacje na
stronie Urzędu Miasta. W zakładce Komisja Edukacji zawsze znajduje się tematyka danego
posiedzenia. Jeśli tylko będziemy mieli jakiś dokument to z pewnością pojawi się on jako osobny
temat. Pani Przewodnicząca zaproponowała, by jeśli temat powstania CUW się pojawi Komisja
zrezygnowała z jakiegoś planowanego punktu porządku obrad przesuwając go tym samym do
przyszłorocznego planu pracy. Pani Przewodnicząca dodała, że można zadzwonić do Biura Rady
Miasta pod nr tel. 32 2593 237 by uzyskać informacje czy temat dotyczący CUW jest przewidziany
w październikowym porządku posiedzenia.
Pani B_ W_ zapytała czy ZOJO zostanie przekształcone w CUW od 1 stycznia 2017 r.
Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Marzena SZUBA wyjaśniła, że zostanie zmieniony statut
ZOJO tak by z dniem 1 stycznia 2017 r. zaczęło działać jako CUW, ponieważ w takie formie jak
obecnie funkcjonuje nie może już po tym terminie działać.
Ad. 8. Wolne wnioski.
Wobec braku zgłoszeń w tym punkcie porządku posiedzenia Pani Przewodnicząca stwierdziła, iż
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- PROJEKT 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 jak
również obecnym na posiedzeniu gościom za udzielenie wyczerpujących wyjaśnień w zakresie
analizowanych zagadnień.
Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała

Katarzyna JAGLIŃSKA - KOŹLIK

Przewodnicząca Komisji Edukacji

Magdalena WIECZOREK
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