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BRM.0012.4.5.2015.KJ 

 

Protokół Nr 5/15 z posiedzenia Komisji Edukacji 

 

 

Data posiedzenia: 15.04.2015 r.  

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

  

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 13:00 

Godzina zakończenia posiedzenia: 15:20 

Prowadzący obrady: Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK 

 

Protokolantka: Katarzyna JAGLIŃSKA - KOŹLIK 

 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 11 radnych (na 11 ogółem). 

 

Zaproszeni goście: 

 

1. Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA 

2. Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ  

3. Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK 

4. Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Pan Bogdan SZAFLARSKI 

5. Kierownik Referatu Planowania, Analiz i Sprawozdawczości Finansowej w Wydziale 

Edukacji Pani Ewelina ULFIG - BAŃKOWSKA  

6. Inspektor w Referacie Publicznych Przedszkoli, Szkół Podstawowych, Gimnazjów 

i Placówek Oświatowych w Wydziale Edukacji Pani Anna GUMUŁKA 

7. Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna STAŚ 

8. Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki Pan Sławomir WITEK  

9. Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Pani Jolanta WOLANIN 

10. Dyrektor Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach Pan Michał SŁOTA 

11. Zastępca Dyrektor Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach Pan Jan 

OGRODOWICZ 

12. Główna księgowa Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach Pani Stanisława 

MORZE 

13. Dyrektor Gimnazjum nr 23 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ratowników w Katowicach 

Górskich Pani Celina GOIK 

14. Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach Pani Małgorzata CIBIS 

 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

 

1. Radna Rady Miasta Katowice Pani Patrycja GROLIK 

2. Radny Rady Jednostki Pomocniczej nr 20 Zarzecze Pan Tomasz ZIELIŃSKI 

 

 

Porządek posiedzenia Komisji Edukacji 

 

 

 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
 

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
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 3. Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca wydatków na edukację w latach 

2013, 2014 i 2015 w mieście Katowice.  
 

 4. Opiniowanie sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta Katowice 

za 2014 rok.  

 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury 

i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wobec którego miasto pełni 

funkcję organu tworzącego za 2014 rok. 

 Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice 

na lata 2014 - 2035 za 2014 rok. 

 Informacja uzupełniająca do „Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 

2014 rok”. 

 Informacja Prezydenta Miasta Katowice o stanie mienia komunalnego dotycząca roku 

budżetowego 2014. 

 Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2014 rok. 

 Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia "Sprawozdania 

z wykonania programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice 

w 2014 roku". 
 

 5. Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca przebiegu akcji „Zima w mieście” 

2015.  
 

 6. Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca edukacji dzieci niepełnosprawnych 

ze szczególnym uwzględnieniem organizacji szkół z oddziałami integracyjnymi oraz 

przystosowaniem budynków szkolnych dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo 

(asystent dziecka niepełnosprawnego). 
 

 7. Opiniowanie projektów uchwał. 
 

 7.1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie porozumień 

dotyczących udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez Specjalistyczną 

Poradnię Rodzinną w Katowicach, zawieranych pomiędzy miastem Katowice a innymi 

powiatami. 

 7.2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyłączenia II 

Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach. 

 7.3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyłączenia 

Technikum Uzupełniającego Nr 1 z Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Gustawa 

Morcinka w Katowicach. 

 7.4. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyłączenia 

Technikum Uzupełniającego Nr 4 z Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka 

w Katowicach. 

 7.5. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyłączenia 

Technikum Uzupełniającego Specjalnego Nr 5 dla Niesłyszących i Słabo Słyszących 

w Katowicach z Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach. 

 7.6. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyłączenia 

Technikum Uzupełniającego Nr 10 dla Dorosłych z Zespołu Szkół Poligraficzno-

Mechanicznych im. Armii Krajowej w Katowicach. 

 7.7. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyłączenia 

Technikum Uzupełniającego Nr 11 dla Dorosłych ze Śląskich Technicznych Zakładów 

Naukowych w Katowicach. 
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 7.8. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyłączenia 

Technikum Uzupełniającego Nr 13 dla Dorosłych z Zespołu Szkół Technicznych 

i Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach. 

 7.9. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyłączenia 

Technikum Uzupełniającego Nr 14 dla Dorosłych z Zespołu Szkół Technicznych 

i Ogólnokształcących Nr 3 im. Edwarda Abramowskiego w Katowicach. 

 7.10. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyłączenia 

Technikum Uzupełniającego Nr 16 dla Dorosłych z Zespołu Szkół Zawodowych im. 

Romualda Mielczarskiego w Katowicach. 

 7.11. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyłączenia V 

Liceum Profilowanego Specjalnego dla Niesłyszących i Słabo Słyszących z Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach. 

 7.12. Opiniowanie projektu uchwały Rady MIasta Katowice w sprawie wyłączenia 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 17 dla Dorosłych z Zespołu Szkół Budowlanych im. 

Powstańców Śląskich w Katowicach. 

 7.13. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyłączenia 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 18 dla Dorosłych z Zespołu Szkół 

Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka w Katowicach. 

 7.14. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyłączenia 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 19 dla Dorosłych z Zespołu Szkół Handlowych im. 

Bolesława Prusa w Katowicach. 

 7.15. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyłączenia 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 20 dla Dorosłych z Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. 

Jerzego Ziętka w Katowicach. 

 7.16. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyłączenia 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 21 dla Dorosłych z Zespołu Szkół Nr 7 im. 

Stanisława Mastalerza w Katowicach. 

 7.17. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji II 

Liceum Profilowanego w Katowicach. 

 7.18. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji 

Technikum Uzupełniającego Nr 1 w Katowicach. 

 7.19. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji 

Technikum Uzupełniającego Nr 4 w Katowicach. 

 7.20. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji 

Technikum Uzupełniającego Specjalnego Nr 5 dla Niesłyszących i Słabo Słyszących 

w Katowicach. 

 7.21. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji 

Technikum Uzupełniającego Nr 10 dla Dorosłych w Katowicach. 

 7.22. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji 

Technikum Uzupełniającego Nr 11 dla Dorosłych w Katowicach. 

 7.23. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji 

Technikum Uzupełniającego Nr 13 dla Dorosłych w Katowicach. 

 7.24. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji 

Technikum Uzupełniającego Nr 14 dla Dorosłych w Katowicach. 

 7.25. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji 

Technikum Uzupełniającego Nr 16 dla Dorosłych w Katowicach. 

 7.26. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji V 

Liceum Profilowanego Specjalnego dla Niesłyszących i Słabo Słyszących 

w Katowicach. 
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 7.27. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 17 dla Dorosłych w Katowicach. 

 7.28. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 18 dla Dorosłych w Katowicach. 

 7.29. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 19 dla Dorosłych w Katowicach. 

 7.30. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 20 dla Dorosłych w Katowicach. 

 7.31. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 21 dla Dorosłych w Katowicach. 
 

 8. Korespondencja i komunikaty. 
 

 8.1. Prośba o rozważenie możliwości przyznania dodatkowych środków finansowych dla 

Szkoły Podstawowej nr 45 na usunięcie graffiti i wulgarnych napisów z murów 

i budynków szkolnych.  

 8.2. Prośba Dyrekcji VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza o wyrażenie 

zgody na utworzenie w roku szkolnym 2015/2016 klasy sportowej o profilu piłki 

siatkowej dziewcząt i chłopców.  

 8.3. Odpowiedź na wnioski z posiedzenia Komisji w dniu 18.03.2015 r.  
 

 9. Wolne wnioski. 
 

 10.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. Pani Przewodnicząca 

poinformowała, że głos na dzisiejszym posiedzenia chciałby zabrać Radny Rady Jednostki 

Pomocniczej nr 20 Zarzecze Pan Tomasz ZIELIŃSKI. Zakres wystąpienia Pana Radnego nie jest 

jednak związany z punktami porządku posiedzenia. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca 

zaproponowała by Pan radny przedstawił swoje stanowisko zaraz po przyjęciu protokołu 

z poprzedniego posiedzenia Komisji.  

  

Radny Michał LUTY zaproponował by Komisja punkt 3 Informacja Prezydenta Miasta Katowice 

dotycząca wydatków na edukację w latach 2013, 2014 i 2015 w mieście Katowice przeniosła na 

czerwcowe posiedzenie.  

 

Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK poddał pod głosowanie wniosek 

radnego Michała LUTEGO. 

 

Radni jednogłośnie -10 głosów „za” - przychylili się do wniosku przesuwając tym samym punkt 3 

na czerwcowe posiedzenie Komisji. 

 

Następnie Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie porządek posiedzenia wraz 

z zaproponowanymi zmianami.  
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Komisja, jednogłośnie - 10 głosów „za” - przyjęła porządek posiedzenia wraz z omówionymi 

zmianami.  

 

Ad. 2.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

 

Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK poinformowała zebranych, że projekt 

protokołu Nr 4/15 z posiedzenia Komisji Edukacji w dniu 18.03.2015 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 Nr 4/15 z posiedzenia Komisji Edukacji w dniu 18.03.2015 r. pod głosowanie.  

 

Protokół Nr 4/15 z posiedzenia Komisji Edukacji w dniu 18.03.2015 r. został przyjęty jednogłośnie 

– 10 głosów „za”. 

 

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek 

o udzielenie głosu Radnemu Rady Jednostki Pomocniczej nr 20 Zarzecze Panu Tomaszowi 

ZIELIŃSKIEMU. 

 

Radni jednogłośnie 10 głosów „za” wyrazili zgodę na zabranie głosu przez Pana Tomasza 

ZIELIŃSKIEGO.  

 

Radny Rady Jednostki Pomocniczej nr 20 Zarzecze Pan Tomasz ZIELIŃSKI stwierdził, że 

RJP nr 20 na wniosek mieszkańców dzielnicy prowadzi starania o powstanie nowego przedszkola 

w dzielnicy a docelowo również szkoły podstawowej. Dzielnica się rozrasta przybywa 

mieszkańców, dlatego też prowadzone są takie starania. Pan radny poprosił o wsparcie Komisji 

w tym zakresie. 

 

Radny Józef ZAWADZKI zapytał czy jeśli przedszkole i szkoła powstaną to będzie wystarczająca 

liczba dzieci by je zapełnić.  

 

Radny Rady Jednostki Pomocniczej nr 20 Zarzecze Pan Tomasz ZIELIŃSKI stwierdził, że 

w ubiegłym roku Pan Prezydent na spotkaniu mówił, że dzielnica Zarzecze rozwija się w takim 

tempie, że w perspektywie 10 laty będzie mieszkało w niej około 8 tys. osób. Pan radny stwierdził, 

że nieprawdopodobnym by było, że w takiej liczbie osób nie znajdzie się tyle dzieci by zapełnić 

przedszkole czy szkolę podstawową.      

 

Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK zaproponował by Komisja skierowała 

wniosek do Prezydenta Miasta o przeanalizowanie możliwości budowy zespołu szkolno-

przedszkolnego w dzielnicy Zarzecze.  

 

Radny Tomasz SZPYRKA stwierdził, że w pierwszej kolejności Komisja powinna poprosić 

o przygotowanie analizy demograficznej dla dzielnicy Zarzecze.    

 

Radny Michał LUTY stwierdził, że zanim Komisja zwróci się z prośbą o budowę zespołu szkolno 

–przedszkolnego powinna zapoznać się ze wspomnianą przez Pana radnego sytuacją 

demograficzną. 

 

http://www.katowice.eu/
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Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK zaproponowała by Komisja zwróciła 

się z wnioskiem do Pana Prezydenta o przeanalizowanie analizy demograficznej dzielnicy 

Zarzecze. 

 

Radny Rady Jednostki Pomocniczej nr 20 Zarzecze Pan Tomasz ZIELIŃSKI stwierdził, że 

przy wniosku o ewentualna analizę demograficzną uwzględnić należałoby również perspektywę 

rozwoju tej dzielnicy nie tylko stan obecny.  

 

Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna STAŚ stwierdziła, że dysponuje 

informacjami o liczbie mieszkańców w podziale na konkretne ulice zatem faktycznie można 

precyzyjnie powiedzieć jaka jest liczba mieszkańców w danej dzielnicy w podziale na płeć 

i kategorie wiekowe. Zatem taka informacja jest dostępna oczywiście najlepsza jeśli chodzi o okres 

historyczny. Nie dysponujemy takimi prognozami demograficznymi z podziałem na dzielnice. 

Wszystkie prognozy demograficzne które są robiona na poziomie urzędu statystycznego dotyczą 

całego miasta. Urząd statystyczny nie schodzi poniżej całego miasta. Jedyna taka prognoza 

dotycząca poszczególnych dzielnic była zrobiona na potrzeby Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego z 2008 roku.        

 

Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK zaproponowała by w świetle 

powyższego Komisji skierował wniosek do Prezydenta Miasta o przygotowanie analizy 

demograficznej dzielnicy Zarzecze w kontekście ewentualnej możliwości budowy w tym rejonie 

zespołu szkolno-przedszkolnego. 

 

Radni po przedyskutowaniu propozycji Pani Przewodniczącej, jednogłośnie - 11 głosów „za” – 

skierowali do Prezydenta Miasta wniosek o następującej treści:    

 

Komisja Edukacji zwraca się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Katowice o przygotowanie 

analizy prognozy demograficznej dzielnicy Zarzecze w kontekście ewentualnej możliwości 

budowy w tym rejonie zespołu szkolno-przedszkolnego. 

 

Ad. 3. Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca wydatków na edukację w latach 

2013, 2014 i 2015 w mieście Katowice.  

 

Punkt przełożony na czerwcowe posiedzenie Komisji Edukacji 

 

Ad. 4. Opiniowanie sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta Katowice 

za 2014 rok.  

 

Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK poinformowała, że do Komisji 

wpłynęły następujące dokumenty: 

 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury                     

i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego miasto pełni 

funkcję organu tworzącego za 2014 rok. 

 Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na 

lata 2014 - 2035 za 2014 rok. 

 Informacja Prezydenta Miasta Katowice o stanie mienia komunlanego dotycząca roku 

budżetowego 2014. 

 Informacja uzupełniająca do „Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2014 

rok”. 
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 Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2014 rok. 

 Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z wykonania 

programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice w 2014 roku". 

Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zwróciła się z prośbą o krótkie wprowadzenie do ww. 

dokumentów w zakresie będącym przedmiotem zainteresowania Komisji Edukacji.  

 

Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA zwróciła uwagę na fakt, że przyjęty przez 

Radę Miasta Katowice budżet miasta Katowice na rok 2014 w ciągu roku ulegał wielokrotnie 

zmianom, których dokonywano zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W wyniku 

wprowadzonych zmian w toku realizacji budżetu planowane dochody ogółem zwiększono 

w stosunku do planu na 1 stycznia 2014 r. o 4,5% i wykonane zostały w kwocie 1.615.551.147,47 

zł, co stanowi 95,8% planu po zmianach. Planowane wydatki ogółem zwiększono w stosunku do 

planu na 1 stycznia 2014 r. o 5,9% zrealizowano w wysokości 1.852.696.315,50 zł, co stanowi 

93,1% planu po zmianach. Nadwyżka operacyjna w 2014 r. osiągnięta została w wysokości 

184.372.113 zł, co stanowi 180,8% planu wynoszącego 101.997.495 zł. Zrealizowana nadwyżka 

operacyjna za 2014 rok była wyższa od założonej w planie po zmianach o 82.374.618 zł i wyższa 

od wykonania za 2013 rok o 36.755.977 zł tj. o 25%. Ujemna różnica pomiędzy osiągniętymi 

dochodami, a zrealizowanymi wydatkami wyniosła /-/237.145.168 zł i była wyższa od 

zrealizowanego wyniku w 2013 roku o 114.939.409 zł. Następnie Pani Skarbnik szczegółowo 

omówiła realizację budżetu miasta Katowice w 2014 roku w zakresie będącym przedmiotem 

zainteresowania Komisji Edukacji. W zakres ten wchodzą Dział 801 – Oświata i wychowanie, 

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe oraz Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Pani Skarbnik 

przedstawiła realizację dochodów bieżących oraz majątkowych przyjętych do budżetu w ww. 

działach, a następnie realizację wydatków z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.    

 

Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna STAŚ wyjaśniła, że „Program zadań 

społeczno – gospodarczych miasta Katowice w 2014 roku” jest każdorazowo przestawiany jako 

materiał uzupełniający do budżetu miasta dlatego też sprawozdanie z wykonania tego programu 

również jest przedkładane przy wykonaniu budżetu. Program przedstawia wydatki majątkowe 

w podziale na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne oraz wydatki remontowe w podziale na 

grupy.  

 

Radny Adam SKOWRON poprosił o uszczegółowienie kwestii dotacji dla niepublicznych szkół 

i przedszkoli. 

 

Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że w tym zakresie to co miasto 

dostaje z subwencji przeznacza na dotacje dla niepublicznych podmiotów.   

 

Radny Józef ZAWADZKI zapytał czy przy podwyżkach dla nauczycieli państwo daje dodatkowe 

środki w formie dotacji czy też decyzja o podwyżkach zapada na szczeblu ministerialnym, a ciężar 

finansowy ponosi miasto.     

 

Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK stwierdził, że podwyżek 

nauczycielskich systemowych nie ma od dwóch lat. Natomiast wzrost wynagrodzeń wynika z tego, 

że zmienia się struktura awansu zawodowego.     
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Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA dodała w uzupełnieniu, że wzrost 

subwencji oświatowej w roku 2014 w stosunku do roku 2013 to jest 2 mln zł a wzrost wynagrodzeń 

to 8 mln zł.  

 

Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK dodał w uzupełnieniu, że wzrost 

wynagrodzeń o którym wspomniała Pani Skarbnik to jest to wzrost wynikający z ilościowego 

wzrostu estetów. Ta liczba się zwiększa, nie ma wprawdzie bezpośredniego zwiększenia zadań 

mierzonych liczbą oddziałów, ale mamy zadania z Karty Nauczyciela czyli m.in. urlop dla 

poratowania zdrowia. Jeszcze większą liczbę stanowią nauczania indywidualne. Następnie Pan 

Naczelnik omówił jak wygląda liczba godzin nauczania indywidualnego.       

 

Radny Józef ZAWADZKI zwrócił uwagę na problem pojawiający się cyklicznie w kolejnych 

latach a mianowicie brak środków dla szkół na pomoce dydaktyczne. Pan radny poprosił 

o informacje skąd wynika taki podział środków.  

 

Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK wyjaśnił, że jeśli szkoły były aktywne 

w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich, brały udział w projektach miękkich, które 

dotyczyły zajęć dydaktyczno – wychowawczych to te szkoły w ramach realizacji projektów 

korzystając z tej możliwości cross financingu mogły sobie zakupić pomoce dydaktyczne. Ponadto 

przy realizacji twardych projektów głównie w szkołach zawodowych są również możliwości 

doposażenia szkół. Pan Naczelnik zwrócił uwagę, że przedszkola środki na pomoce dydaktyczne 

otrzymały. Pan Naczelnik podkreślił, że nie tworzy się bazy dydaktycznej w ciągu roku. Jest to 

proces ciągły. Szkoły mają możliwość pozyskiwania środków na pomoce naukowe również 

z innych źródeł.   

  

Wobec barku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa radnych Przewodnicząca Komisji poddała 

projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

z wykonania budżetu miasta Katowice za 2014 rok pod głosowanie. 

 

Komisja Edukacji po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie 

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2014 

rok, w głosowaniu: 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” przy 3 głosach „wstrzymujących się” - 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

W kolejności Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały Rady Miasta 

Katowice w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z wykonania programu zadań społecznych 

i gospodarczych miasta Katowice w 2014 rok”. 

 

Komisja Edukacji po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie 

przyjęcia "Sprawozdania z wykonania programu zadań społecznych i gospodarczych miasta 

Katowice w 2014 roku", w głosowaniu: 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” przy 3 głosach 

„wstrzymujących się” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Ad. 5. Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca przebiegu akcji „Zima w mieście” 

2015.  

 

Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK zwróciła się z prośbą o przedstawienie 

informacji Prezydenta Miasta Katowice dotyczącej przebiegu akcji „Zima w mieście” 2015.  
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Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Pani Jolanta WOLANIN wyjaśniła, że 

w dniach od 2 do 15 lutego 2015 roku w województwie śląskim miały miejsce ferie zimowe. Jak co 

roku miasto Katowice przygotowało wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży, które w tym czasie 

pozostaną w mieście. Udział w zajęciach organizowanych m.in. przez szkoły, świetlice i kluby 

środowiskowe prowadzone zarówno przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, jak i organizacje 

pozarządowe oraz parafie w znaczącej części był bezpłatny.  Program zajęć ułożony został tak, aby 

każde dziecko znalazło coś interesującego dla siebie. Dużo czasu poświęcone zostało na zajęcia 

sportowe – turnieje piłkarskie, zabawy na lodzie, naukę pływania itp., w programie znalazły się 

także gry i zabawy świetlicowe; różnego rodzaju konkursy: plastyczne, muzyczne, wiedzowe, 

zręcznościowe; wyjścia – do kina, muzeum, teatru; wycieczki oraz wiele innych atrakcji. W trakcie 

ferii zimowych, w katowickich szkołach (podstawowych oraz gimnazjalnych) wyznaczone były 

dyżurujące stołówki, które prowadziły dożywianie w formie obiadów dla dzieci i młodzieży 

z rodzin objętych pomocą społeczną.  

 

Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki Pan Sławomir WITEK wyjaśnił, że akcja „Zima 

w mieście 2015” w dziedzinie sportu jak co roku odbywała się dwutorowo. Po pierwsze to konkurs 

na dotacje dla organizacji sportowych, które będą prowadziły te zajęcia. Po drugie to udostępnienie 

obiektów miejskich nieodpłatnie na zajęcia sportowe. Nowością w tym roku było to, że lodowisko 

sezonowe udostępniane młodzieży w tym czasie nieodpłatnie było zlokalizowane na terenie Bugli. 

Poprzednio było na ul. Kościuszki, ale ze względów technicznych w tym roku okazało się to 

niemożliwe do zrealizowania. Jak pokazała jednak frekwencja zdecydowanie większym 

zainteresowaniami cieszyła się lokalizacja na Bugli.  

 

Radny Michał LUTY zapytał czy wszystkie lodowiska podlegają pod Wydział Sportu i Turystyki? 

   

Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki Pan Sławomir WITEK wyjaśnił, że w Katowicach 

funkcjonują dwa lodowiska całosezonowe tj. Jantor i Spodek. Sezonowe lodowisko jest tylko jedno. 

 

Radny Michał LUTY zapytał czy tych lodowisk wystarcza by zabezpieczyć potrzeby 

mieszkańców czy lepiej by było ich więcej? 

 

Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki Pan Sławomir WITEK wyjaśnił, że jeśli by ich było 

więcej z pewnością byłyby wykorzystane. Pan Naczelnik stwierdził, że dojazd na Buglę z dzielnicy 

Murcki stanowi utrudnienie, a wnioski a takie lodowiska w innych dzielnicach padały na komisji 

resortowej. Pan Naczelnik zwrócił jednak uwagę na koszty takiego lodowiska. Przy takiej pogodzie 

jaka obecnie jest zimą to koszty samej energii elektrycznej potrafią przewyższać kwotę 30 tys. zł 

miesięcznie. Jednak zdaniem Pana Naczelnika przynajmniej jedno albo dwa lodowiska sezonowe 

z pewnością by się przydały.     

 

Radny Michał LUTY poprosił o nakreślenie ram czasowych funkcjonowania lodowiska 

sezonowego. Pan radny poprosił również o przedstawienie kosztów utrzymania w sezonie takiego 

lodowiska.  

 

Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki Pan Sławomir WITEK wyjaśnił, że lodowisko to 

funkcjonuje na tyle na ile pozwala pogoda. Pan Naczelnik stwierdził, że zależy to od tego czy 

miasto posiada własne lodowisko i płaci tylko za utrzymanie czy też wypożycza lodowisko 

i dodatkowo płaci jeszcze koszty wypożyczenia. Pan Naczelnik podkreślił, że zarówno zakup 

lodowiska jak i jego wypożyczenie nie stanowią już tak znacznych wydatków. Pan Naczelnik 

zwrócił uwagę, że jakiś czas temu prowadzony był program Biały Orlik w którym Ministerstwo 
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dopłacało połowę kosztów. Koszt liczony przez Ministerstwo oscylował w granicach 600 tys. zł 

z czego 300 tys. zł stanowiła dopłata ministerialna.  

 

Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK dodał, że w niektórych szkołach jak np. 

ZS nr 2 w Murckach w latach poprzednich, gdy temperatury na to pozwalały zamieniano boisko 

szkolne w lodowisko. 

 

Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki Pan Sławomir WITEK wyjaśnił, że w Murckach na 

tradycyjnym miejscu lodowiska przy parku, gdzie kiedyś było lodowisko co roku jeśli tylko pogoda 

pozwalała przy naszym finansowaniu lodowisko powstawało. 

 

Radny Adam SKOWRON zapytał czy w takim razie nie można by było zrobić więcej lodowisk 

naturalnych?        

 

Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki Pan Sławomir WITEK wyjaśnił, że jeśli jest niska 

temperatura to są odpowiednie służby, które rozpylą wodę i powstanie takie lodowisko. Problem 

w tym, że temperatura musi być ujemna.  

 

Radny Tomasz SZPYRKA stwierdził, że utrzymanie roczne fontanny w Katowicach kosztuje 100 

tys. zł. Pan radny odnosząc się do materiałów przekazanych Komisji zauważył, że wynika z nich, że 

tylko 3 osoby korzystały z zajęć na OS Hetman w zakresie piłki nożnej. Pan radny poprosił 

o uszczegółowienie zapisów tej tabeli.      

 

Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki Pan Sławomir WITEK wyjaśnił, że są to wejścia 

indywidualne, dodatkowe poza godzinami w których trenowały kluby. Pan Naczelnik stwierdził, że 

w tych materiałach powinna znaleźć się również informacja ilu było wszystkich uczestników zajęć 

łącznie z zajęciami prowadzonymi przez kluby. Organizacje mają jednak termin rozliczenia do 

końca kwietnia, dlatego takich danych jeszcze nie mamy.   

 

Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa Radnych Przewodnicząca Komisji Pani 

Magdalena WIECZOREK zamknęła dyskusję w tym punkcie porządku obrad stwierdzając, że 

Komisja przyjęła do wiadomości przedłożoną informację. 

 

Ad. 6. Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca edukacji dzieci niepełnosprawnych 

ze szczególnym uwzględnieniem organizacji szkół z oddziałami integracyjnymi oraz 

przystosowaniem budynków szkolnych dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo (asystent 

dziecka niepełnosprawnego). 

 

Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK zwróciła się z prośbą o przedstawienie 

informacji dotyczącej edukacji dzieci niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem 

organizacji szkół z oddziałami integracyjnymi oraz przystosowaniem budynków szkolnych dla 

dzieci niepełnosprawnych ruchowo (asystent dziecka niepełnosprawnego). 

 

Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK wyjaśnił, że kształcenie specjalne na 

terenie miasta Katowice zorganizowane jest w oparciu o Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice 

nr 1472/2013 z dnia 17 maja 2013r. Miasto Katowice zapewnia uczniom posiadającym orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego najwłaściwsze formy kształcenia oraz transport lub refundację 

kosztów dowozy, jeżeli dowóz zapewniają rodzice uczniów. Kształcenie specjalne zorganizowane 

w zespołach szkół specjalnych. Oddziały specjalne w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych. 
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Oddziały integracyjne Należy podkreślić, że decyzję o sposobie realizacji obowiązku szkolnego 

przez dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego podejmuje jego 

rodzic/opiekun prawny i może podjąć decyzję o zgłoszeniu dziecka do oddziału ogólnodostępnego. 

Wówczas dyrektor szkoły/przedszkola zobowiązany jest do zapewnienia zarówno dziecku 

posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego jak i pozostałym uczniom w oddziale 

właściwych i bezpiecznych warunków pracy.  

 

Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK zwrócił się z prośbą do obecnych na 

posiedzeniu Dyrektorów szkół o zabranie głosu w dyskusji i podzielenie się z Komisją 

doświadczeniami w zakresie funkcjonowania w podległych im placówkach klas z oddziałami 

integracyjnymi.  

 

Dyrektor Gimnazjum nr 23 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ratowników w Katowicach 

Górskich Pani Celina GOIK stwierdziła, że gimnazjum którym zarządza od 10 lat posiada klasy 

integracyjne. W chwili obecnej jest to 7 oddziałów. Praca z tymi dziećmi jest trudna. Są to dzieci, 

które posiadają orzeszanie poradni psychologiczno-pedagogicznej. Orzeczenia wydawane są ze 

względu na różne dysfunkcje dzieci jak niedowidzenie, niedosłuch upośledzenia w stopniu lekkim, 

zespół Aspergera lekki autyzm. Są również upośledzenia ruchowe, nierzadko te upośledzenia są 

sprzężone. Pani Dyrektor podkreśliła, że w szkole jest wykwalifikowana kadra nauczycielska, która 

świetnie radzi sobie z pracą w oddziałach integracyjnych. To jest bardzo cenne. Oprócz procesu 

dydaktycznego podejmujemy szereg działań włączających dzieci w życie dzielnicy. Organizujemy 

szereg imprez. Następnie Pani Dyrektor omówiła jak wygląda dostosowanie budynku szkoły do 

potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Pani Dyrektor stwierdziła, że koniecznym by było zapewnienie 

środków na remonty podjazdów zewnętrznych.    

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach Pani Małgorzata CIBIS 
dodała, że Dyrekcja Gimnazjum nr 23 organizuje rajd dla dzieci szkół katowickich z udziałem 

dzieci niepełnosprawnych. To jest wielka radość móc zawieść dzieci niepełnosprawne w góry 

w takie miejsca gdzie samodzielnie nie bylibyśmy w stanie z dziećmi dotrzeć. Jeśli chodzi 

o budynek Zespołu to poziom dostosowania do potrzeb dzieci niepełnosprawnych jest dobry. Jeśli 

chodzi o potrzeby to mamy dzieci niepełnosprawne w Liceum z różnych miast nie tylko z Katowic. 

W momencie, gdy otrzymujemy zaproszenie  do jakiejś placówki czy na jakieś wydarzenie to 

stajemy wobec problemu związanego z zapewnieniem transportu tym dzieciom. To jest obecnie 

nasz największy problem. Jeśli chodzi o pomoce naukowe to największe potrzeby w tym zakresie 

mają dzieci słabo widzące. Staramy się jednak stopniowo doposażyć naszą szkołę. Jest również 

konieczność remontu toalety dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo. 

 

Radny Tomasz SZPYRKA zapytał czy jest jakiś rodzaj niepełnosprawności, dla którego nie ma 

oddziałów w Katowicach i dzieci muszą korzystać z placówek specjalistycznych w innych 

miastach?  

 

Radny Tomasz MAŚNICA stwierdził, ze do klas integracyjnych idą dzieci czy młodzież 

z upośledzeniem w pewnym stopniu poniżej tego stopnia dzieci kierowane są do szkół specjalnych. 

 

Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK wyjaśnił, że oddziały integracyjne są 

złożone z 3-5 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i pozostałych 15 dzieci 

zdrowych. Jeśli chodzi o szkoły dla dzieci niepełnosprawnych to nie mamy tylko szkół dla dzieci 

niewidzących i słabowidzących. Dzieci z tymi problemem kierujemy do ośrodka w Dąbrowie 
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Górniczej. Dzieci niedowidzące są również w klasach integracyjnych oraz w oddziałach 

ogólnodostępnych.  

 

Radny Dariusz ŁYCZKO poruszył problem zmiany ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r., która to 

zmiana sytuację jeśli chodzi o dzieci niepełnosprawne. Jak zatem będzie wyglądała rola szkół 

specjalnych świetle zmian przyjętych w powyższej ustawie, które zakładają możliwość 

zintensyfikowania metod i form pracy z uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do 

oddziałów ogólnodostępnych. 

 

Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK stwierdził, że w świetle powyższego 

o tym gdzie dziecko będzie uczęszczało do szkoły decydować będą rodzice. Ta zmiana 

dyscyplinuje samorządy. Jeśli my wykażemy w systemie informacji oświatowej dzieci, które 

posiadają orzeczenia o kształceniu specjalnym w konkretnej liczbie i z różnymi 

niepełnosprawnościami to w subwencji oświatowej dostaniemy określoną sumę pieniędzy i z tej 

kwoty będą musiały się samorządy rozliczyć co do złotówki. Nie ma możliwości przeznaczenia ich 

na inne cele.   

 

Radny Dariusz ŁYCZKO stwierdził, że obecnie jest „wolny rynek” w tym obszarze. Decyzja 

Sejmu zdaniem Pana radnego przyczyni się do zamknięcia wielu szkół specjalnych w całej Polsce. 

Rodzic dopiero po pewnym czasie dojdzie do wniosku, że dziecko powinien uczyć się w szkole 

specjalnej natomiast przy obecnym niżu demograficznym dziecko nie trafi od razu do szkoły 

specjalnej. Zdaniem Pana radnego przy tych rozwiązaniach ustawowych z pewnością pojawi się 

problem zamykania szkół specjalnych.   

 

Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK stwierdziła, że temat ten jest bardzo 

ważny zatem zaproponował by przy projektowaniu planu pracy Komisji na rok przyszły do niego 

powrócić. Pani Przewodnicząca podkreśliła, że źle pokierowane na początku edukacji dziecko jest 

z góry skazane na porażkę.  

 

Radny Michał LUTY poprosił o przybliżenie kwestii tak często zgłaszanej prze rodziców jak 

dysleksja u dzieci. 

 

Dyrektor Gimnazjum nr 23 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ratowników w Katowicach 

Górskich Pani Celina GOIK stwierdziła, że na dysleksje nie wydaje się orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego. Dysleksja to zaburzenie manifestujące się trudnością w nauce czytania 

i pisania przy stosowaniu standardowych metod nauczania. By uzyskać opinie o dysleksji uczeń 

musi udać się do poradni psychologiczno-pedagogicznej na badania. Opinia wydana przez poradnię 

nie jest jednoznaczna z orzeczeniem, które kieruje dziecko do integracji. 

 

Radny Józef ZAWADZKI zapytał czy szkoły z klasami integracyjnymi otrzymują większą 

subwencję na uczniów niepełnosprawnych czy jest ona na takim samym poziomie jak dla 

pozostałych uczniów.  

 

Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK wyjaśnił, że w subwencji są tzw. wagi 

czyli wskaźniki, które zwiększają podstawowy standard bazowy na ucznia. Uczeń w szkole 

ogólnodostępnej ma standard bazowy w wysokości około 5000 zł. Każda niepełnosprawność 

zwiększa tą wagę. Przy niepełnosprawnościach sprzężonych waga może być dziewięciokrotnie 

większa od  standardu bazowego.  

 



- PROJEKT - 

13 

Radny Józef ZAWADZKI odnosząc się do wcześniejszej wypowiedzi Pani Dyrektor Małgorzaty 

CIBIS zaproponował by Komisja zawnioskowała do Pana Prezydenta o zabezpieczenie środków na 

remont toalety dla dzieci niepełnosprawnych w podległej Pani Dyrektor placówce.   

 

Radny Tomasz MAŚNICA również odnosząc się do wypowiedzi Pani Dyrektor zaproponował by 

Komisja skierowała wniosek do Prezydenta Miasta Katowice o rozwiązanie logistyczne przewozu 

dzieci niepełnosprawnych tak by zapewnić im pełne uczestnictwo w życiu społecznym. Pan radny 

zwrócił również uwagę na pokutujące w środowiskach przekonanie o tym że klasy integracyjne są 

klasami o niższym poziomie nauczania. Zdaniem Pana radnego te klasy powinny być stawiane za 

wzór powinny  być „perełkami” w szkole.  Pan radny stwierdził, że w tym zakresie również 

powinny zostać podjęte działania informacyjne, promocyjne, by to pokutujące w społeczeństwie 

przekonanie zmienić.    

 

Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK odnosząc się do kwestii przewozów 

wyjaśnił, ze Wydział musiałby mieć na etapie planowania nakreśloną orientacyjną ilość wyjazdów. 

Każda samodzielna szkoła musiałaby mieć w swoim budżecie środki na zapewnienie tego przewozu 

i w zależności od potrzeb taką usługę od przewoźnika wykupić. Zdaniem Pana Naczelnika należy 

zapoznać Dyrektorów szkół z taką możliwością zebrać takie potrzeby i w paragrafie „dowożenie” 

przyznać środki. Co do kampanii informacyjne to Pan Naczelnik zwrócił uwagę na fakt, że 

integracja w Katowicach funkcjonuje już prawie 30 lat. Zainteresowanie rodziców posłaniem 

dziecka do klasy integracyjnej było różne na różnych poziomach nauczania.    

 

Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK zapytała czy w mieście było 

zainteresowanie rodziców dzieci niepełnosprawnych funkcja asystenta dziecka niepełnosprawnego 

gwarantowaną przez miasto. Pani Przewodnicząca zwróciła uwagę na fakt, że w Sosnowcu została 

podjęta stosowna uchwała Rady Miasta w tym zakresie. Jeśli rodzic ma taką potrzebę to taka 

możliwość jest i miasto gwarantuje na to odpowiednie środki.  

 

Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK wyjaśnił, że pod względem umocowania 

prawnego występuje jedynie asystent osoby niepełnosprawnej działający w obszarze pomocy 

społecznej. Kwestia stworzenia stanowiska asystenta dziecka niepełnosprawnego to zatem problem 

natury prawnej. 

 

Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK stwierdziła, że w tym zakresie zgłosiła 

się do niej Fundacja Spina, ponieważ oni realizują program asystenta dziecka niepełnosprawnego 

ale w godzinach popołudniowych. Taki asystent przychodzi do domu i przez okres kilku godzin 

zajmuje się dzieckiem. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że bardzo dużo było chętnych na 

początku, ale gdy dochodziło do konkretnej wizyty rodzice często rezygnowali. Wynika to 

z pewnych zahamowań by powierzyć opiekę nad chorym dzieckiem obcej osobie. Następnie Pani 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek proponowany przez Radnego Tomasza Maśnicę 

w zakresie przesłania informacji do dyrektorów szkół z oddziałami integracyjnymi o możliwości  

zaplanowania w przyszłorocznym budżecie środków na przewóz dzieci niepełnosprawnych na 

imprezy pozaszkolne. 
 

Radni, jednogłośnie - 10 głosów „za” - przychylili się do propozycji przedstawionej przez Panią 

Przewodniczącą kierując do Prezydenta Miasta wniosek o następującej treści: 
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Komisja Edukacji zwraca się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Katowice o poinformowanie 

dyrektorów szkół z oddziałami integracyjnymi o możliwości zaplanowania w przyszłorocznym 

budżecie środków na przewóz dzieci niepełnosprawnych na imprezy pozaszkolne.  

 

Następnie Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek proponowany przez Pana radnego 

Józefa Zawadzkiego a dotyczący zabezpieczenia środków finansowych na remont toalety dla dzieci 

niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 przy ul. Bolesława Chrobrego 4 

w Katowicach. 

  

Radni, jednogłośnie - 11 głosów „za” - przychylili się do propozycji przedstawionej przez Panią 

Przewodniczącą kierując do Prezydenta Miasta wniosek o następującej treści: 

 

Komisja Edukacji zwraca się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Katowice o zabezpieczenie 

środków finansowych na remont toalety dla dzieci niepełnosprawnych w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących nr 3 przy ul. Bolesława Chrobrego 4 w Katowicach. Wyremontowane, 

dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych toalety, zapewnią im komfort i umożliwią 

samodzielne działanie, przy jednoczesnym poczuciu bezpieczeństwa. 

 

Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa Radnych Przewodnicząca Komisji Pani 

Magdalena WIECZOREK zamknęła dyskusję w tym punkcie porządku obrad stwierdzając, że 

Komisja przyjęła do wiadomości przedłożoną informację. 

 

Ad. 7. Opiniowanie projektów uchwał. 

 

Ad. 7.1. 

 

Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK zwróciła się z prośbą o przedstawienie 

wyjaśnień do projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie porozumień dotyczących 

udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez Specjalistyczną Poradnię Rodzinną 

w Katowicach, zawieranych pomiędzy miastem Katowice a innymi powiatami.  

 

Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK wyjaśnił, że zgodnie z brzmieniem §14 

ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie 

szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym 

publicznych poradni specjalistycznych na podstawie porozumienia zawartego między organami 

prowadzącymi poradnie, poradnia może udzielać pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom 

i nauczycielom z przedszkoli, szkół i placówek niemających siedziby na terenie działania poradni 

oraz niezamieszkałym na terenie działania poradni. Specjalistyczna Poradnia Rodzinna jako 

placówka specjalistyczna udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie: terapii 

indywidualnej (krótkoterminowej i długoterminowej), konsultacji psychologicznych, terapii 

rodzinnej, interwencji w sytuacjach kryzysowych, mediacji w sytuacjach konfliktowych, diagnozy 

psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej. A zatem jeżeli inny powiat wystąpi do Prezydenta 

Miasta Katowice o usługi w zakresie wysokospecjalistycznej pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, której realizacja jest w kompetencji Poradni, o której mowa, Prezydent określi 

w drodze zarządzenia stawkę za powyższe usługi i zawrze stosowne porozumienie. 

 

Wobec barku pytań i uwag ze strony Państwa radnych Przewodnicząca Komisji poddała 

przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie. 
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Komisja Edukacji po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie 

porozumień dotyczących udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez 

Specjalistyczną Poradnię Rodzinną w Katowicach, zawieranych pomiędzy miastem Katowice 

a innymi powiatami, jednogłośnie - 10 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 

projekt uchwały. 

 

Ad. 7.2.- Ad. 7.31. 

 

Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK zwróciła się z prośbą o przedstawienie 

wyjaśnień do pakietu uchwał oznaczonych nr od 7.2. do 7.31. dotyczących wygaszania szkół, do 

których od lat nie ma naboru.  

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Pan Bogdan SZAFLARSKI wyjaśnił, że w ślad za 

podjętymi przez Radę Miasta Katowice w styczniu uchwałami intencyjnymi dotyczącymi likwidacji 

15 szkół ponadgimnazjalnych w tym dwóch liceów profilowanych młodzieżowych, techników 

uzupełniających młodzieżowych, techników uzupełniających dla dorosłych oraz zasadniczych szkół 

zawodowych dla dorosłych. By można było zlikwidować szkołę, która funkcjonuje w zespole 

szkoła musi zostać z tego zespołu wyłączona. Stąd też plik 15 uchwał które stanowią o wyłączeniu 

liceów profilowanych młodzieżowych, techników uzupełniających młodzieżowych, techników 

uzupełniające dla dorosłych oraz zasadniczych szkół zawodowych dla dorosłych z zespołów szkół.   

Jak wynika z art. 7 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 

oraz niektórych innych ustaw z dniem 1 września 2012 r. likwiduje się klasę pierwszą, a w latach 

następnych kolejne klasy dotychczasowej liceów profilowanych młodzieżowych, techników 

uzupełniających młodzieżowych, oraz zasadniczych szkół zawodowych dla dorosłych a na rok 

szkolny 2012/2013 nie prowadzi się rekrutacji do tych typów szkół. Podobna sytuacja jest jeśli 

chodzi o technika uzupełniające dla dorosłych likwiduje się klasę pierwszą, a w latach następnych 

kolejne klasy od 1 września 2013 r. a na rok szkolny 2013/2014 nie prowadzi się rekrutacji. Zmiany 

te mają zatem charakter porządkowy w sieci szkół ponadgimnazjalnych.  

 

Wobec barku pytań i uwag ze strony Państwa radnych Przewodnicząca Komisji poddała projekt 

uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyłączenia II Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół 

Nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach pod głosowanie. 

 

Komisja Edukacji po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie 

wyłączenia II Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka 

w Katowicach, jednogłośnie - 10 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 

projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyłączenia 

Technikum Uzupełniającego Nr 1 z Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka 

w Katowicach pod głosowanie. 

 

Komisja Edukacji po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie 

wyłączenia Technikum Uzupełniającego Nr 1 z Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Gustawa 

Morcinka w Katowicach, jednogłośnie - 9 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały. 
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Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyłączenia 

Technikum Uzupełniającego Nr 4 z Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach pod 

głosowanie. 

 

Komisja Edukacji po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie 

wyłączenia Technikum Uzupełniającego Nr 4 z Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka 

w Katowicach, jednogłośnie - 9 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt 

uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyłączenia 

Technikum Uzupełniającego Specjalnego Nr 5 dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach 

z Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach pod głosowanie. 

 

Komisja Edukacji po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie 

wyłączenia Technikum Uzupełniającego Specjalnego Nr 5 dla Niesłyszących i Słabo 

Słyszących w Katowicach z Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach, 

jednogłośnie - 9 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyłączenia 

Technikum Uzupełniającego Nr 10 dla Dorosłych z Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych 

im. Armii Krajowej w Katowicach pod głosowanie. 

 

Komisja Edukacji po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie 

wyłączenia Technikum Uzupełniającego Nr 10 dla Dorosłych z Zespołu Szkół Poligraficzno-

Mechanicznych im. Armii Krajowej w Katowicach, jednogłośnie - 9 głosów „za” - pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyłączenia 

Technikum Uzupełniającego Nr 11 dla Dorosłych ze Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych 

w Katowicach pod głosowanie. 

 

Komisja Edukacji po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie 

wyłączenia Technikum Uzupełniającego Nr 11 dla Dorosłych ze Śląskich Technicznych 

Zakładów Naukowych w Katowicach, jednogłośnie - 9 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji poddała projekt Rady Miasta Katowice w sprawie wyłączenia Technikum 

Uzupełniającego Nr 13 dla Dorosłych z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 w 

Katowicach uchwały pod głosowanie. 

 

Komisja Edukacji po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie 

wyłączenia Technikum Uzupełniającego Nr 13 dla Dorosłych z Zespołu Szkół Technicznych 

i Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach, jednogłośnie - 9 głosów „za” - pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyłączenia 

Technikum Uzupełniającego Nr 14 dla Dorosłych z Zespołu Szkół Technicznych i 

Ogólnokształcących Nr 3 im. Edwarda Abramowskiego w Katowicach pod głosowanie. 
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Komisja Edukacji po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie 

wyłączenia Technikum Uzupełniającego Nr 14 dla Dorosłych z Zespołu Szkół Technicznych 

i Ogólnokształcących Nr 3 im. Edwarda Abramowskiego w Katowicach, jednogłośnie - 9 

głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyłączenia 

Technikum Uzupełniającego Nr 16 dla Dorosłych z Zespołu Szkół Zawodowych im. Romualda 

Mielczarskiego w Katowicach pod głosowanie. 

 

Komisja Edukacji po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie 

wyłączenia Technikum Uzupełniającego Nr 16 dla Dorosłych z Zespołu Szkół Zawodowych 

im. Romualda Mielczarskiego w Katowicach, jednogłośnie - 9 głosów „za” - pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyłączenia V 

Liceum Profilowanego Specjalnego dla Niesłyszących i Słabo Słyszących z Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach pod głosowanie. 

 

Komisja Edukacji po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie 

wyłączenia V Liceum Profilowanego Specjalnego dla Niesłyszących i Słabo Słyszących z 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach, 

jednogłośnie - 9 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyłączenia 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 17 dla Dorosłych z Zespołu Szkół Budowlanych im. 

Powstańców Śląskich w Katowicach pod głosowanie. 

 

Komisja Edukacji po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie 

wyłączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 17 dla Dorosłych z Zespołu Szkół Budowlanych 

im. Powstańców Śląskich w Katowicach, jednogłośnie - 9 głosów „za” - pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyłączenia 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 18 dla Dorosłych z Zespołu Szkół Gastronomicznych im. 

Gustawa Morcinka w Katowicach pod głosowanie. 

 

Komisja Edukacji po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie 

wyłączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 18 dla Dorosłych z Zespołu Szkół 

Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka w Katowicach, jednogłośnie - 9 głosów „za” - 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyłączenia 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 19 dla Dorosłych z Zespołu Szkół Handlowych im. Bolesława 

Prusa w Katowicach pod głosowanie. 

 

Komisja Edukacji po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie 

wyłączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 19 dla Dorosłych z Zespołu Szkół Handlowych 

im. Bolesława Prusa w Katowicach, jednogłośnie – 10 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały. 
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Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyłączenia 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 20 dla Dorosłych z Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka 

w Katowicach pod głosowanie. 

 

Komisja Edukacji po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie 

wyłączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 20 dla Dorosłych z Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. 

Jerzego Ziętka w Katowicach, jednogłośnie - 10 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyłączenia 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 21 dla Dorosłych z Zespołu Szkół Nr 7 im. Stanisława 

Mastalerza w Katowicach pod głosowanie. 

 

Komisja Edukacji po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie 

wyłączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 21 dla Dorosłych z Zespołu Szkół Nr 7 im. 

Stanisława Mastalerza w Katowicach, jednogłośnie - 10 głosów „za” - pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji II 

Liceum Profilowanego w Katowicach pod głosowanie. 

 

Komisja Edukacji po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie 

likwidacji II Liceum Profilowanego w Katowicach, jednogłośnie - 10 głosów „za” - pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji 

Technikum Uzupełniającego Nr 1 w Katowicach pod głosowanie. 

 

Komisja Edukacji po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie 

likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 1 w Katowicach, jednogłośnie - 10 głosów „za” - 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji 

Technikum Uzupełniającego Nr 4 w Katowicach pod głosowanie. 

 

Komisja Edukacji po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie 

likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 4 w Katowicach, jednogłośnie - 10 głosów „za” - 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji 

Technikum Uzupełniającego Specjalnego Nr 5 dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach 

pod głosowanie. 

 

Komisja Edukacji po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie 

likwidacji Technikum Uzupełniającego Specjalnego Nr 5 dla Niesłyszących i Słabo Słyszących 

w Katowicach, jednogłośnie - 10 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 

projekt uchwały. 

 



- PROJEKT - 

19 

Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji 

Technikum Uzupełniającego Nr 10 dla Dorosłych w Katowicach pod głosowanie. 

 

Komisja Edukacji po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie 

likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 10 dla Dorosłych w Katowicach, jednogłośnie - 10 

głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji 

Technikum Uzupełniającego Nr 11 dla Dorosłych w Katowicach pod głosowanie. 

 

Komisja Edukacji po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie 

likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 11 dla Dorosłych w Katowicach, jednogłośnie - 10 

głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji 

Technikum Uzupełniającego Nr 13 dla Dorosłych w Katowicach pod głosowanie. 

 

Komisja Edukacji po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie 

likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 13 dla Dorosłych w Katowicach, jednogłośnie - 10 

głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji 

Technikum Uzupełniającego Nr 14 dla Dorosłych w Katowicach pod głosowanie. 

 

Komisja Edukacji po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie 

likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 14 dla Dorosłych w Katowicach, jednogłośnie - 10 

głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji 

Technikum Uzupełniającego Nr 16 dla Dorosłych w Katowicach pod głosowanie. 

 

Komisja Edukacji po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie 

likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 16 dla Dorosłych w Katowicach, jednogłośnie - 10 

głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji V 

Liceum Profilowanego Specjalnego dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach pod 

głosowanie. 

 

Komisja Edukacji po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie 

likwidacji V Liceum Profilowanego Specjalnego dla Niesłyszących i Słabo Słyszących 

w Katowicach, jednogłośnie - 10 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 

projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 17 dla Dorosłych w Katowicach pod głosowanie. 
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Komisja Edukacji po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie 

likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 17 dla Dorosłych w Katowicach, jednogłośnie - 

10 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 18 dla Dorosłych w Katowicach pod głosowanie. 

 

Komisja Edukacji po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie 

likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 18 dla Dorosłych w Katowicach, jednogłośnie - 

10 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 19 dla Dorosłych w Katowicach pod głosowanie. 

 

Komisja Edukacji po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie 

likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 19 dla Dorosłych w Katowicach, jednogłośnie - 

10 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 20 dla Dorosłych w Katowicach pod głosowanie. 

 

Komisja Edukacji po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie 

likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 20 dla Dorosłych w Katowicach, jednogłośnie - 

10 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 21 dla Dorosłych w Katowicach pod głosowanie. 

 

Komisja Edukacji po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie 

likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 21 dla Dorosłych w Katowicach, jednogłośnie - 

10 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Ad. 8. Korespondencja i komunikaty. 

 

Ad. 8.1. 

 

Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK przedstawiła zebranym prośbę 

o rozważenie możliwości przyznania dodatkowych środków finansowych dla Szkoły Podstawowej 

nr 45 na usunięcie graffiti i wulgarnych napisów z murów i budynków szkolnych wraz 

z odpowiedzią Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Marzeny Szuby w powyższym zakresie.   

 

Komisja zapoznała się z treścią dokumentu i przyjęła go do wiadomości. 

 

Ad. 8.2. 

 

Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK przedstawiła zebranym prośbę 

Dyrekcji VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza o wyrażenie zgody na utworzenie 

w roku szkolnym 2015/2016 klasy sportowej o profilu piłki siatkowej dziewcząt i chłopców.  
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Radny Dariusz ŁYCZKO stwierdził, że część uczniów z Gimnazjum nr 13 mogłoby trafić do VI 

LO ponieważ nie wszyscy decydują się na Szkołę Mistrzostwa Sportowego. Zdaniem Pana radnego 

ten system szkolenia można by połączyć również ze Szkołą Podstawową nr 44. Pan radny 

stwierdził, że niekoniecznie takie działania by były w konflikcie ze Szkołą Mistrzostwa 

Sportowego. Zdaniem Pana radnego dobrze by było zatem gdyby taka pozytywna decyzja 

w zakresie utworzenia w roku szkolnym 2015/2016 klasy sportowej o profilu piłki siatkowej 

dziewcząt i chłopców w VI LO zapadła. 

 

Radny Józef ZAWADZKI stwierdził, że wielu dyrektorów występuje z wnioskami o utworzenie 

w podległych im placówkach klas sportowych. Prace komisji do spraw opiniowania wniosków 

o utworzenie klas sportowych w szkołach na rok 2015/2016 podjęte zostały dopiero w miesiącu 

kwietniu, co w przekonaniu Pana radnego jest zbyt późnym działaniem. Pozostawienie kalendarza 

tworzenia nowych oddziałów sportowych w katowickich szkołach w niezmienionej formie 

w przekonaniu Pana radnego spowodują, że ci najlepsi kandydaci/uczniowie podejmą naukę 

w szkołach o profilu sportowym w miastach ościennych, gdzie rekrutacja odbywa się dużo 

wcześniej.  

 

Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK stwierdziła, że szkoły 

ponadgimnazjalne mają ustalony termin z początkiem roku do którego muszą określić jakie profile 

będą w danej szkole prowadzone. Odnosząc się do kwestii poruszonej w piśmie dyrektora VI LO 

Pani Przewodnicza stwierdziła, że część rodziców nie chce posłać dziecka do SMS ze względu na 

dojazdy. Dzieci mogą przecież do klasy sportowej uczęszczać do VI LO bez konieczności dojazdu 

do szkoły. Dzięki temu w jednym miejscu skupimy to środowisko które kontakt ze sportem już 

miało. Jeśli 19 rodziców deklaruje chęć posłania dziecka do klasy sportowej w VI LO to jest to 

dobry kierunek. 

 

Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK wyjaśnił, że nie można utworzyć 

oddziału sportowego liczącego 19 uczniów. Jest to za mało na to by taka klasa funkcjonowała. Jest 

to zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji  w sprawie oddziałów sportowych, szkół 

sportowych i szkół mistrzostwa sportowego.  

 

Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK stwierdziła, że nie jesteśmy w stanie 

przewidzieć czy chętnych będzie tylko 19 dzieci czy dużo więcej.  

 

Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK wyjaśnił, że  praktyka dowodzi że tych 

pewnych tak de facto później brakuje. Wskazują na to doświadczenia lat ubiegłych. Pan Naczelnik 

stwierdził, że podnoszona kwestia dojazdu do SMS na Dąbrówce nie stanowi argumentu, ponieważ 

jeśli ktoś wybierze sobie inną szkołą ponadgimnazjalną niż VI LO to też będzie musiał dojeżdżać.  

 

Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK zapytała ilu musi być minimum 

uczniów by utworzyć klasę? 

           

Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK wyjaśnił, że minimalna liczba uczniów 

w klasie to 20.  

 

Radny Dariusz ŁYCZKO zapytał jaki jest proces tworzenia takiej klasy. Czy najpierw Dyrektor 

szkoły musi mieć chętnych 30 uczniów żeby móc otworzyć taką klasę, czy najpierw dajemy sygnał 

że chcemy utworzyć taką klasę i wówczas przychodzi tych 30 uczniów.      
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Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK wyjaśnił, że dwa lata temu VI LO 

otrzymało zgodę na otwarcie oddziału sportowego ale nie utworzyło takiego oddziału.   

 

Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK stwierdziła, że można by było wydać 

zgodę na otwarcie tej klasy, a jeśli nie będzie chętnych to po prostu ta klasa nie zostanie utworzona. 

 

Radny Dariusz ŁYCZKO stwierdził, że problem tkwi w systemie. Jeśli Dyrektor wie, że coś może 

zrobić to podejmuje odpowiednie starania jeśli wie że nie może to nie angażuje się. Chodzi zatem 

o mechanizm by był on czytelny i przejrzysty. Wówczas jeśli nazbiera się 20 osób i będzie taka 

wola to otwieramy taki oddział. 

 

Radny Józef ZAWADZKI stwierdził, że z powodu przepisu i braku jednej czy dwóch osób nie 

można rezygnować z utworzenia klasy dla pozostałych 19 zainteresowanych osób.  Pan radny 

podkreślił, że już w styczniu dyrektorzy powinni mieć wiedzę na temat przyznanych klas i tym 

samym możliwość przekazania informacji w tym zakresie rodzicom. Pan radny zaproponował by 

Komisja wytapiała do Prezydenta Miasta z wnioskiem w tym zakresie.         

 

Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK stwierdziła, że to Dyrektor po 

konsultacji z radą pedagogiczną decyduje o tym jakie będą profile kształcenia w szkole. Dyrektor 

VI LO zaplanował w tym roku że od przyszłego roku szkolnego chciałby by w szkole 

funkcjonowała klasa sportowa. Nie zyskało to jednak aprobaty. Do Komisji wpłynęło pismo w tej 

sprawie z prośbą o pochylenie się nad tym zagadnieniem i wsparcie wniosku o utworzenie tej klasy.  

 

Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK wyjaśnił, że oddziałów sportowych 

w Katowicach przybywa z roku na rok. W ubiegłym roku było ich 44 w tym roku wolą Prezydenta 

Miasta takich oddziałów będzie 53. Tworzymy system szkolenia sportowego polegający na tym, że 

od klasy 4 szkoły podstawowej w wybranych dyscyplinach tworzymy takie oddziały. Te oddziały 

będą miały co roku możliwość kontynuacji. Pan Naczelnik podkreślił, że oddziały sportowe są 

obwodowe. Większość uczniów zatem powinna rekrutować się z obwodu. Kontynuacja tego 

kształcenia odbywa się w gimnazjum. Po gimnazjum zgodnie ze strategią sportu jest poziom 

licealny, który w mieście chcemy zapewniać w Szkole Mistrzostwa Sportowego, która się rozwija. 

Następnie Pan Naczelnik omówił jak na dzień dzisiejszy funkcjonuje SMS.          

 

Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK w nawiązaniu do propozycji Pana 

radnego Józefa ZAWADZKIEGO zaproponowała by Komisja skierowała wniosek do Prezydenta 

Miasta o wcześniejsze informowanie o profilach kształcenia dla młodzieży w szkołach 

ponadgimnazjalnych. 

  

Radni, jednogłośnie - 10 głosów „za” - przychylili się do propozycji przedstawionej przez Panią 

Przewodniczącą kierując do Prezydenta Miasta wniosek o następującej treści: 

 

Komisja Edukacji zwraca się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Katowice o wcześniejsze 

informowanie o profilach kształcenia dla młodzieży w szkołach ponadgimnazjalnych, dla 

których organem prowadzącym jest miasto Katowice.  

 

Radny Tomasz MAŚNICA zapytał czym spowodowane jest to, że dzieci nie chcą iść do SMS 

a wybierają VI LO. Czy to jest bariera finansowa czy może są jakieś inne powody? 
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Radny Dariusz ŁYCZKO stwierdził, że związane jest to z faktem, że jest to dzielnica Szopienice. 

Pan radny stwierdził, że tego argumentu finansowego nie można bagatelizować. 

 

Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK stwierdził, że do VI LO nie chodzą 

jedynie dzieci z Szopienic. 

 

Radny Tomasz MAŚNICA stwierdził, że szkoda by ci uczniowie się rozpierzchli.    

 

Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK stwierdził, że nie ma gwarancji że ci 

uczniowie do tej klasy przyjdą. Oni muszą przejść rekrutację według obowiązujących standardów 

dla szkół ponadgimnazjalnych. Dodatkowo muszą przejść test sprawnościowy. Pan Naczelnik 

zwrócił uwagę na fakt, że kilak lat wstecz VI LO miało oddziały sportowe a w rywalizacji 

prowadzonej przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy przegrywało z pozostałymi szkołami. Klas 

sportowych nie tworzymy by zapewnić nauczycielom więcej godzin wychowania fizycznego tylko 

po to by mieć osiągnięcia.  

 

Radny Dariusz ŁYCZKO stwierdził, że jeśli mamy ciąg edukacyjny to dzieci powinny trafiać do 

klas sportowych z jednego poziomu nauczania do drugiego. Takie są oczekiwania.  

 

Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK stwierdził, że pilnujemy kontynuacji 

szkolenia. Pan Naczelnik wyraził zadowolenie, że jest dobry trend i dobra atmosfera nowych władz 

miasta o czym świadczy fakt, że powstaje 9 nowych oddziałów. Wiąże się to z określonymi 

dodatkowymi środkami finansowymi. Pomysł jest na systemowe rozwiązanie zatem nie powinno 

być przypadkowych klas czy nawet dyscyplin. Następnie Pan Naczelnik przedstawił szczegółowy 

wykaz dyscyplin sportowych które są w katowickich klasach sportowych.                

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Pan Bogdan SZAFLARSKI szczegółowo omówił jak 

wygląda proces rekrutacji do publicznych szkół ponadgimnazjalnych. Pan Naczelnik podkreślił, że 

był to jeden z argumentów który przemawiał za tym by Szkoła Mistrzostwa Sportowego była szkoła 

niepubliczną. Pan Naczelnik omówił również główne cele i założenia powstawania Szkoły 

Mistrzostwa Sportowego. Odnosząc się do wniosku Dyrektora VI LO stwierdził, że nie ma 

możliwości tworzenia oddziałów o liczbie uczniów 19. Ponadto to rozdrobnienie liczby tych 

oddziałów sportowych obojętnie na jakim szczeblu edukacyjnym musi spowodować, że komuś tych 

sportowców braknie.       

 

Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK zwróciła uwagę na fakt, że zgodnie 

z planem pracy Komisja w maju zaplanowała wyjazd do SMS oraz analizę informacji Prezydenta 

Miasta Katowice na temat zasad tworzenia i funkcjonowania w mieście Katowice klas i szkół 

sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego, umożliwiających ciągłość szkolenia na 

poszczególnych etapach edukacyjnych. Pani Przewodnicząca zasugerowała by wówczas dokończyć 

tą dyskusję.  

 

Radny Tomasz MAŚNICA zapytał czy w tej sytuacji nie warto by było wcześniej rozmawiać 

z nauczycielami, uczniami, rodzicami z dyrekcja VI LO i SMS  i przekazać im informacje na czym 

to polega, jak to wygląda. Zdaniem Pana radnego jest to ewidentny brak komunikacji.     

  

Radna Barbara WNĘK stwierdziła, że zaplanowane zostały 53 oddziały sportowe w Katowicach. 

Czy wśród tych oddziałów jest oddział piłki siatkowej dziewcząt i chłopców, którym byliby 

zainteresowani ci uczniowie za wyjątkiem SMS.   
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Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK stwierdził, że nie ma takiego oddziału. 

Przyjęty został model kształcenia w oparciu o SMS. Natomiast jest jeden wyjątek w ZSTiO nr 2 

przy ul. Mikołowskiej. Był tam oddział piłki nożnej i na taki oddział została wyrażona zgoda.   

 

Ad. 8.3. 

 

Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK przedstawiła  zebranym odpowiedź na 

wnioski z posiedzenia Komisji w dniu 18.03.2015 r.  

 

Komisja zapoznała się z treścią dokumentu i przyjęła go do wiadomości. 

 

Ad. 9. Wolne wnioski. 

 

Radny Krzysztof PIECZYŃSKI na wniosek mieszkanki ul. Głogowskiej poprosił 

o uszczegółowienie kwestii podziału obwodu pomiędzy Szkołę Podstawową Nr 27 im. Prof. 

Władysława Szafera znajdującą się przy ul. Łętowskiego a Szkołę Podstawową Nr 32 im. 

Bohaterów Monte Cassino w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 przy ul. Sobańskiego 86. 

 

Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK podał podstawę prawną wskazująca na 

podział obwodu. Co do kwestii poruszonej przez mieszkankę ul. Głogowskiej dodał, że sprawa ta 

zostanie wyjaśniona.   

 

Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK poinformowała zebranych, że majowe 

posiedzenie Komisji Edukacji odbędzie się na terenie Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa 

Sportowego ul. Techników 7. Pani Przewodnicząca dodała, że wyjazd został zaplanowany na 

godzinę 11:30 spod Urzędu Miasta Katowice.  

 

Wobec braku innych zgłoszeń w tym punkcie porządku posiedzenia Pani Przewodnicząca 

stwierdził, iż porządek obrad Komisji w dniu dzisiejszym został wyczerpany.  

 

Ad. 10. Zakończenie posiedzenia. 

 

Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK podziękowała Radnym za aktywność 

podczas obrad Komisji. Stronie prezydenckiej oraz przedstawicielom wydziałów merytorycznych 

za udzielenie wyczerpujących wyjaśnień w zakresie analizowanych zagadnień.  

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 

Protokołowała 

 

Katarzyna JAGLIŃSKA - KOŹLIK 

Przewodnicząca Komisji Edukacji 

 

Magdalena WIECZOREK 

 


