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BRM.0012.4.10.2015.KJ 

 

Protokół Nr 10/15 z posiedzenia Komisji Edukacji 

 

 

Data posiedzenia: 07.10.2015 r.  

Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 209 

  

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 11:00 

Godzina zakończenia posiedzenia: 12:15 

Prowadzący obrady: Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK 

 

Protokolantka: Katarzyna JAGLIŃSKA - KOŹLIK 

 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 8 radnych (na 11 ogółem). 

 

Radni nieobecni: 

 

1. Krzysztof PIECZYŃSKI 

2. Adam SKOWRON 

3. Barbara WNĘK 

 

 

Zaproszeni goście: 

 

1. Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Marzena SZUBA 

2. Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA 

3. Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ  

4. Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK 

5. Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Pan Bogdan SZAFLARSKI 

6. Główny Specjalista w Wydziale Edukacji Pani Wioletta STALA – WALASEK 

7. Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki Pan Sławomir WITEK 

8. Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna STAŚ 

9. Dyrektor ZOJO w Katowicach Pan Michał SŁOTA 

10. Główna Księgowa ZOJO w Katowicach Pani Stanisława MORZE 

11. Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Katowice Pan Andrzej KODURA 

12. Koordynatora współzawodnictwa sportowego MOS Katowice Pan Paweł ŻARNOWIECKI 

13. Prezes Zarządu Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego Pan Zbigniew KUNKA 

14. Wiceprezes Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego w Katowicach Pan Włodzimierz 

ZARODKIEWICZ 

15. Doradca metodyczny wychowania fizycznego m. Katowice Pan Dariusz POŚPIECH 

16. Przewodniczący Rady Jednostki Pomocniczej Nr 17 Pan Grzegorz AUGUSTYN 

 

 

Porządek posiedzenia Komisji Edukacji 

 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia „Informacji 

o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2015 roku”, 'Informacji 

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2015-2035 
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za I półrocze 2015 roku' oraz „Informacji o przebiegu wykonania planów finansowych 

samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej, wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2015 

roku". 

 Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2015 roku. 

 Informacja uzupełniająca do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu miasta 

Katowice za I półrocze 2015 roku. 

 Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na 

lata 2015-2035 za I półrocze 2015 roku. 

 Informacji z wykonania planów finansowego samorządowych instytucji kultury 

i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego Miasto pełni 

funkcję organu tworzącego za I półrocze 2015 roku. 

 Sprawozdanie z wykonania Programu Zadań Społecznych i Gospodarczych Miasta 

Katowice za I półrocze 2015 r. 

 Uchwała Nr 4200/III/102/2015 z dnia 3 września 2015 roku III Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez 

Prezydenta Miasta Katowice informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 

2015 roku. 

4. Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca współzawodnictwa sportowego 

w katowickich szkołach. 

5. Wstępna analiza projektu Polityki Edukacji w Mieście Katowice. 

6. Opiniowanie projektów uchwał. 

6.1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zamiaru likwidacji 

Technikum Uzupełniającego Nr 15 dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół 

Handlowych im. Bolesława Prusa w Katowicach. 

6.2. Opiniowanie projektu uchwały Rady MIasta Katowice w sprawie zamiaru likwidacji 

Technikum Uzupełniającego Nr 8 dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 

im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach. 

6.3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zamiaru likwidacji 

Technikum Nr 19 dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 

im. Adama Kocura w Katowicach. 

6.4. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zamiaru likwidacji 

Technikum Uzupełniającego Nr 12 dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół 

Przemysłu Spożywczego im. Józefa Rymera I Wojewody Śląskiego w Katowicach. 

6.5. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ogłoszenia tekstu 

jednolitego uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, 

dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice. 

7. Korespondencja i komunikaty. 

7.1. Odpowiedź na wniosek Komisji Edukacji z dnia 02.09.2015 r. wraz z uzupełnieniem 

zawartym w piśmie E-I.ZD-00083/15. 

7.2. Wniosek Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty 

i Wychowania oraz Zarządu Oddziały Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach 

w sprawie zaplanowania w budżecie miasta Katowice środków finansowych na potrzeby 

zagwarantowania podwyższonego dodatku za wychowawstwo w placówkach oświatowych 

prowadzonych przez miasto Katowice.  
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7.3. Wniosek Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty 

i Wychowania oraz Zarządu Oddziały Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach 

o przyjęcie w pracach nad budżetem miasta wniosku o zagwarantowanie dodatkowych 

środków na podwyższenie wynagrodzenia pracowników administracji zatrudnionych 

w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice.   

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. Pani Przewodnicząca 

poinformowała, że dokumenty dotyczące Polityki Edukacji w Mieście Katowice są jeszcze 

doprecyzowywane. W związku z powyższym zaproponowała wycofanie z porządku obrad punktu 5 

Wstępna analiza projektu Polityki Edukacji w Mieście Katowice. 

 

Komisja, jednogłośnie - 7 głosów „za” - przyjęła porządek posiedzenia wraz z zaproponowaną 

przez Panią Przewodnicząca zmianą. 

 

Ad. 2.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

 

Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK poinformowała zebranych, że projekt 

protokołu Nr 9/15 z posiedzenia Komisji Edukacji w dniu 02.09.2015 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 pod głosowanie.  

 

Protokół Nr 9/15 z posiedzenia Komisji Edukacji w dniu 02.09.2015 r. został przyjęty jednogłośnie 

– 7 głosów „za”. 

 

Ad. 3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia „Informacji 

o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2015 roku”, 'Informacji 

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2015-

2035 za I półrocze 2015 roku' oraz „Informacji o przebiegu wykonania planów 

finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej, wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za I 

półrocze 2015 roku". 

 

Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK zwróciła się z prośbą o przedstawienie 

informacji o wykonaniu budżetu miasta Katowice oraz programu zadań społecznych 

i gospodarczych za I półrocze 2015 r. w zakresie dotyczącym przedmiotu działania Komisji 

Edukacji.   

 

Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA przedstawiła zebranym ogólne dane 

dotyczące przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2015 roku. Następnie Pani 

http://www.katowice.eu/
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Skarbnik szczegółowo omówiła zagadnienia będące przedmiotem zainteresowania Komisji 

Edukacji, a zatem dane zawarte w Dziele 801 – Oświata i wychowanie, Dziale 803 – Szkolnictwo 

wyższe oraz Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. 

 

Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna STAŚ wyjaśniła, że Sprawozdanie 

z programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice za I półrocze 2015 r. jest 

nieodłącznie związane z Informacją o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 

2015 roku. Ten materiał ukazuje w bardzo szczegółowy sposób realizację zadań związanych 

z wydatkami majątkowymi w ramach poszczególnych dysponentów środków. Następnie Pani 

Naczelnik omówiła jak wygląda wykonanie zadań w zakresie analizowanym przez Komisję.  

 

Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK poinformowała, że Uchwałą Nr 

4200/III/102/2015 z dnia 3 września 2015 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Prezydenta 

Miasta Katowice informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku III Skład 

Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach wydał pozytywną opinię 

o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Katowice informacji.  

 

Wobec barku pytań i uwag ze strony Państwa radnych Przewodnicząca Komisji zamknęła dyskusję 

poddając przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie. 

 

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

przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2015 

roku”, „Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na 

lata 2015-2035 za I półrocze 2015 roku” oraz „Informacji o przebiegu wykonania planów 

finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej, wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2015 roku", 

w głosowaniu: 4 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” przy 2 głosach „wstrzymujących się” - 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Ad. 4. Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca współzawodnictwa sportowego 

w katowickich szkołach. 

 

Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK zwróciła się z prośbą o przedstawienie 

informacji będącej przedmiotem obrad Komisji.  

 

Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Katowice Pan Andrzej KODURA wyjaśnił, 

że do rywalizacji sportowej katowickich szkół w roku szkolnym 2014/2015 przystąpiły 32 szkoły 

podstawowe, 27 gimnazjów oraz 29 szkół ponadgimnazjalnych. Ten wskaźnik od 4 lat prawie się 

nie zmienia.  Następnie Pan Dyrektor przedstawił wyniki na poszczególnych szczeblach edukacji 

oraz program rywalizacji sportowej na terenie miasta Katowice w różnych typach szkół. Pan 

Dyrektor omówił, na jakich obiektach odbywa się rzeczone współzawodnictwo, dziękując m.in. 

pracownikom MOSiR oraz ZZM w Katowicach za współpracę i zaangażowanie. Pan Dyrektor 

podkreślił, że współzawodnictwo w tym roku rozpoczęło się w sposób imponujący. Na stadionie 

AWF Katowice odbyła się „Licealiada” w lekkiej atletyce. Wystartowały 24 reprezentacje 

w kategorii chłopców i 19 w kategorii dziewcząt. Każda reprezentacja to 14 uczniów. Na Dolinie 

Trzech Stawów odbyły się sztafetowe biegi przełajowe, w których brało udział 720 dziewcząt 

i chłopców. Pan Dyrektor zwrócił uwagę na zabezpieczenie medyczne na każdych zawodach jest od 

półfinałów i finałów. Bez tego zabezpieczenia zawody nie mogą się odbyć. Od półfinałów i finałów 

środki na wynagrodzenia dla sędziów i opieki medycznej zapewnia Międzyszkolny Ośrodek 

Sportowy. Nagrodami są medale, dyplomy, puchary jak również gratyfikacje finansowe za 

pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Pan Dyrektor podziękował za przyznaną jednostce kwotę 15 tys. 

http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20EDUKACJI/02.09.2015/scan0005.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20EDUKACJI/02.09.2015/scan0005.pdf
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zł, która została wykorzystana na zakup sprzętu sportowego. Pan Dyrektor podkreślił, że najlepsze 

szkoły reprezentują miasto promując je w zawodach rejonowych jak i wojewódzkich. Następnie 

przedstawił szczegółowe dane dotyczące plasowania się katowickich szkól podstawowych, 

gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych w zawodach na szczeblu wojewódzkim 

w poszczególnych dyscyplinach sportowych. Pan Dyrektor zwrócił uwagę na fakt, że jeśli doda się 

liczbę uczniów i pomnożymy przez osobostarty to jest prawie 9 000 osobostartów w skali roku 

szkolnego. Współzawodnictwo sportowe cieszy się dużym zainteresowaniem. Szkoły nadal są 

bardzo aktywne w tym zakresie. Jeśli chodzi o środki finansowe to w roku minionym MOS 

Katowice dysponował kwotą 34 625 zł na pokrycie kosztów sędziowskich i opieki medycznej,   

kwotą 3 600 zł na nagrody czyli puchary, medale i dyplomy. Ponadto Pan Dyrektor wyjaśnił, że są 

również gratyfikacje finansowe  za pierwsze, drugie i trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej dla 

szkół. Pierwsza nagroda to  2 000 zł, druga nagroda 1600 zł i trzecia nagroda 1200 zł. Pan Dyrektor 

podkreślił, że  chciałby, by premia finansowa dotyczyła również kolejnych miejsc w klasyfikacji, 

aby kwota o której kiedyś była dyskusja w wysokości 25 000 zł, znalazła się w budżecie MOS by 

móc uhonorować od pierwszego do szóstego miejsca te szkoły, które biorą udział we 

współzawodnictwie sportowym z uwagi na to, że program współzawodnictwa sportowego zaczyna 

się pozytywnie rozwijać, co wynika z aktywności środowiska nauczycieli wychowania fizycznego. 

Pan Dyrektor dodał, że ma zostać uruchomione współzawodnictwo jak dwa ognie. Wkracza 

również na arenę współzawodnictwa unihokej zarówno ma poziomie szkół podstawowych jak 

i gimnazjalnych. Coraz popularniejsza staje się również koszykówka 3+3. To wymaga obsługi 

sędziowskiej i medycznej. Pan Dyrektor poprosił by kwotę 34 000 zł podnieść do 40 000 zł, 

a w pucharach z 6 300 zł do 8 000 zł.       

 

Wiceprezes Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego w Katowicach Pan Włodzimierz 

ZARODKIEWICZ stwierdził, ze Pan Dyrektor pochwali się sukcesami na arenie wojewódzkiej. 

Niewątpliwie Szkoła Podstawowa nr 51, która zajęła 4 miejsce odnotowała duży sukces ponieważ 

następna katowicka Szkoła Podstawowa nr 53 to jest dopiero 42 miejsce. W gimnazjach najlepsze 

gimnazjum tj. 14-15 miejsce tj. Gimnazjum nr 4 i Gimnazjum nr 18. W szkołach 

ponadgimnazjalnych X LO tj. 15 miejsce, XV LO dopiero 36 miejsce. W poszczególnych 

dyscyplinach są sukcesy. Patrząc jednak na sumę tych punktów można stwierdzić, że są miasta dużo 

mniejsze, które zdecydowanie lepiej wypadają na tej arenie. Zdaniem Pana Zarodkiewicza Pan 

Dyrektor prosi o bardzo małe kwoty. Reprezentacja wraca z zawodów zajmując czwarte miejsce 

i nawet nie ma za to dyplomów. Na zawody dzieci jadą za własne pieniądze, czasami rada rodziców 

sponsoruje wyjazdy, a czasami nie. Koszty są naprawdę poważne dla tych dzieci.  Dla dzieci każde 

zawody, w których startują są najważniejsze w życiu. Pan Zarodkiewicz zwrócić się z prośbą 

o pochylenie się nad tym problemem. Nie zbuduje się bowiem w mieście profesjonalnego sportu 

jeśli nie będzie budowany sport szkolny. Pan Zarodkieiwcz poprosiło dofinansowanie MOS 

Katowice w zakresie nagród. Dla niektórych dzieci są to jedyne zawody w życiu, w których 

statuują.  Pan Zarodkiewicz zaprosił członków Komisji oraz przedstawicieli strony prezydenckiej 

na zakończenie roku szkolnego, wręczanie dyplomów, pucharów dla nauczycieli i dla dyrektorów.   

 

Radny Tomasz MAŚNICA stwierdził, że wskazane i potrzebne by było spotkanie merytoryczne 

nauczycieli wychowania fizycznego z otwartą dyskusją o sporcie szkolnym. Często bowiem jest 

tak, że jest koniec roku albo początek nauczyciele wf-u rozmawiają na jakiś temat, pojawiają się 

pytania, które jednak pozostają bez odpowiedzi bo nie ma osób kompetentnych, albo takich które 

by mogły zabrać głos w danej sprawie. Od kilku lat zaangażowani nauczyciele proszą o takie 

spotkanie. Na spotkaniach nauczycieli jest coraz mniej, zostają już tylko pasjonaci. Ludzie czuja się 

niedowartościowani brakiem obecności, brakiem dialogu, możliwości wymiany poglądów, 

rozwiązania kwestii czy rozmowy z osobami kompetentnymi. Pan radny zaapelował o możliwość 

zorganizowania takiego spotkania.  Oprócz sukcesów są bowiem takie sprawy, które niepokoją jak 

np. ilość walkowerów, które szkoły dały w tym roku szkolnym w czasie zawodów. Takich 
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przypadków było aż 70. Zatem 70 razy ktoś nie pojechał, nie był, nie powiadomił. Ilość szkół 

startujących w rywalizacji sportowej jest imponująca, ale są też szkoły, które biorą udział w jednej 

czy dwóch dyscyplinach. Należy się zastanowić dlaczego. Być może należy również zmienić 

system punktowy. Zdaniem Pana radnego należy nagrodzić również szkoły za sporty indywidualne. 

Zrobić osobną klasyfikację. Nie ma systemu motywacyjnego czy nagradzania szkół, które mają 

gorsze możliwości kadrowe. Dlatego takie spotkanie merytoryczne jest bardzo potrzebne by 

zastanowić się nad tym, co możemy zmienić, jak to uatrakcyjnić. Pan radny dodał, że wielokrotnie 

już wspominano o zacieśnianiu współpracy z AWF Katowice np. by studenci mogli wspierać 

w  ramach dodatkowego punktu na zliczenie system współzawodnictwa szkolnego w zakresie np. 

Sędziowania zawodów.  

 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Marzena SZUBA zaproponowała, by spotkać się w grupie 

roboczej w zespole. Pani Prezydent stwierdziła, że poprosi Wydział Edukacji, by takie spotkanie 

zorganizował. Wówczas to wszystkie wątpliwości, bolączki, o których jest tu mowa zarówno 

finansowe jak i merytoryczne zostaną przedyskutowane w odrębnym gronie.     

 

Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK poprosiła, by tym radnym szczególnie 

zaangażowanym w tematykę także wysłać zaproszenie na to spotkanie.  

 

Radny Tomasz MAŚNICA stwierdził, że pojawiły się nowe dyscypliny na mapie sportowej 

Katowic, które również będą wymagały wsparcia finansowego. Pan radny poprosił, by to również 

wziąć pod uwagę.  

 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Marzena SZUBA stwierdziła, że podczas spotkania we 

wspomnianej grupie roboczej pewnie pojawi się więcej takich kwestii. Pani Prezydent stwierdziła, 

że spotkanie to powinno zostać zorganizowane wspólnie przez Wydział Edukacji oraz Wydział 

Sportu i Turystyki. O miejscu i terminie zostaną wszyscy poinformowani.  

 

Radny Tomasz MAŚNICA stwierdził, że w ramach wyrównywania szans edukacyjnych 

występował już kilkakrotnie w kwestii darmowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej na 

zawody sportowe, na zajęcia edukacyjne w ramach obowiązku szkolnego. Jeśli ktoś jedzie dwoma, 

trzema autobusami w dwie strony to generuje koszty. Dla niektórych są to znaczne koszty. Gdyby 

udało się tą kwestię rozwiązać to nie byłoby wówczas problemu, że sprawy finansowe stają na 

przeszkodzie uczestnictwu w zawodach, konkursach itp. zajęciach.   

 

Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Katowice Pan Andrzej KODURA odnosząc 

się do godzin spotkań wyjaśnił, że stara się wybrać dzień i godzinę najbardziej odpowiednią. 

Spotkanie z nauczycielami w tym roku odbyło się o godzinie 15.00, natomiast zakończenie 

w czerwcu było o godzinie 14.00.  Wchodząc na stronę internetową MOS w Katowicach 

w zakładce współzawodnictwo sportowe można odnaleźć to czym MOS się zajmuje. Wszelkiego 

rodzaju programy, regulaminy, wzory zgłoszeń do zawodów. To wszystko jest dostępne jak również 

aktualne wyniki ze współzawodnictwa. 

 

Radny Dariusz ŁYCZKO stwierdził, że Komisja do tematu MOS-u co jakiś czas wraca. Dobrze 

by było by na tym zespole wypracować być może nowy standard dla tej instytucji, bo ona się 

świetnie wpisuje w sport, który w naszym mieście ruszył dość mocno. Wiadomo, że bez 

odpowiedniego zaplecza, czyli tzw. piramidy ciężko będzie tworzyć dobre sekcje piłkarskie, 

siatkarskie, koszykarskie. Przykre jest, jeśli dziecko za swój trud nie otrzyma dyplomu czy medalu. 

Zdaniem Pana radnego stać nas na to by zachować tu pewien poziom. To są drobne rzeczy, ale 

wbrew pozorom bardzo ważne dla dzieci, dla rodziców i dla trenerów. Jeśli nie zbudujemy 

odpowiedniego systemu to będzie „bylejakość”. Zdaniem Pana radnego miasto wojewódzkie stać 
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na to by było trochę lepiej.         

 

Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK stwierdziła, że również Polityka 

Edukacji będzie konsumowała pewne oczekiwania w tym zakresie.  

 

Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Katowice Pan Andrzej KODURA podkreślił, 

że MOS Katowice wręcza profesjonalne dyplomy za miejsca I-III, a w klasyfikacji ogólnej również 

za miejsca od IV-VI.  

 

Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki Pan Sławomir WITEK stwierdził, że zespół roboczy to 

najlepsze miejsc do tego by wszystkie rzeczy, które są związane ze współzawodnictwem 

sportowym w katowickich szkołach tam na spokojnie omówić. Poszukać przyczyn, dlaczego tak się 

dzieje, że nie wszystkie szkoły biorą udział w zawodach, jaka jest motywacja nauczycieli. 

 

Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK stwierdziła, że najlepszym 

rozwiązaniem jest propozycja Pani Prezydent powołania zespołu, na którym należy również 

poruszyć kwestię dlaczego coraz więcej dzieci nie ćwiczy na lekcjach wf-u, nie chce chodzić na te 

zajęcia, już nie mówiąc o uczestnictwie w jakichkolwiek innych formach rywalizacji sportowej. 

 

Radny Tomasz SZPYRKA zwrócił się z prośba by na to planowane spotkanie zaproszeni zostali 

również członkowie Komisji Kultury, Rekreacji i Sportu. Pan radny pogratulował Dyrektorowi 

MOS nowej strony internetowej, bowiem o takie zmiany chodziło.                      

 

Prezes Zarządu Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego Pan Zbigniew KUNKA stwierdził, 

że dwa lata temu w listopadzie odbyło się spotkanie, bo ukonstytuował się nowy zarząd SZS i tam 

wszystkie uwagi zostały przekazane na ręce Panów Naczelników Wydziału Sportu i Turystki oraz 

Edukacji. W ciągu tych dwóch lat jednak nic się nie zmieniło. 

 

Naczelnik Wydziału Sportu i Turystki Pan Sławomir WITEK stwierdził, że z notatki z tego 

spotkania wynika, że większość rzeczy dotyczyła tego co władze SZS zrobią. Mówiono 

o zniesieniu punktacji, o swoich nowych pomysłach, nowych dyscyplinach. Miejski Szkolny 

Związek Sportowy to nie jest organizacja, która podlega Urzędowi tylko jest samorządny i tylko od 

decyzji Zarządu zależy jak będą te rozgrywki i cały ten system wyglądał. My wówczas zapisaliśmy 

te wszystkie uwagi i te, które byliśmy w stanie zrealizować zostały zrealizowane.      

 

Doradca metodyczny wychowania fizycznego m. Katowice Pan Dariusz POŚPIECH stwierdził, 

że wspomniana Polityka Edukacji i zapisane w niej działania, które miejmy nadzieję, że 

w niedługim  czasie zaczną być realizowane wymuszą naturalny impuls do wielu spotkań. Pan 

Pośpiech podkreślił, że został zobligowany do koordynowania kilku działań, które się wpisują 

w prawie wszystkie poruszane kwestie. Przy okazji zajmie się również pozostałymi. Zarówno 

bowiem sport powszechny i wyczynowy ma swoje odniesienia w Polityce jak i sam program 

wychowania fizycznego. Zatem będzie to naturalna kolej, że te spotkania staną się czymś 

systematycznym i wówczas będzie więcej okazji by to uporządkować w sposób gruntowny.      

 

Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK stwierdziła, że do tego tematu na 

przyszłorocznym wrześniowym posiedzeniu Komisja Edukacji powróci, by zobaczyć, co w ciągu 

roku udało się zrealizować.  

 

Radny Tomasz SZPYRK jako Przewodniczący Komisji Kultury, Promocji i Sportu zadeklarował, 

że planując przyszłoroczną tematykę posiedzeń również tą kwestię będzie miał na uwadze. 

  



- PROJEKT - 

8 

Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK zaproponowała, by połączyć 

posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Kultury, Promocji i Sportu w tym zakresie.      

 

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. 5. Wstępna analiza projektu Polityki Edukacji w Mieście Katowice. 

 

Punkt wycofany z porządku obrad Komisji.  

 

Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK o godzinie 12:00 ogłosiła przerwę 

w obradach Komisji.  

 

O godzinie 12:05 Pani Przewodnicząca wznowiła po przerwie obrady.  

 

Ad. 6. Opiniowanie projektów uchwał. 

 

Ad. 6.1. - Ad. 6.4.  

 

Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK zwróciła się z prośbą o przedstawienie 

wyjaśnień do projektów uchwał Rady Miasta Katowice oznaczonych nr 1 - 4, a dotyczących 

zamiaru likwidacji szkół, w których wygasł cykl kształcenia.   

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Pan Bogdan SZAFLARSKI wyjaśnił, że art. 7 ust. 3 

i 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 

ustaw stanowi, że z dniem 1 września 2013 r. likwiduje się klasę pierwszą, a w latach następnych 

kolejne klasy dotychczasowego technikum dla dorosłych oraz techników uzupełniających dla 

dorosłych, a na rok szkolny 2013/2014 nie prowadzi się rekrutacji do tego typu szkół. Oznacza to, 

iż ostatni nabór do tej szkoły mógł być dokonany w roku szkolnym 2012/2013. Zgodnie z art. 59 

ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty organ prowadzący jest obowiązany, co 

najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: 

uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego 

właściwej do prowadzenia szkół danego typu. Zgodnie z art. 5c cytowanej ustawy obowiązek ten 

należy do kompetencji Rady Miasta. W związku z powyższym niezbędne jest podjęcie przez Radę 

Miasta Katowice uchwał o zamiarze likwidacji ww. typów szkół w terminie umożliwiającym 

realizację wymienionego wyżej przepisu. Likwidacja z dniem 31.08.2016 r. szkół nastąpi po 

uzyskaniu opinii Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach, wydanej na podstawie art. 59 ust. 2 

wymienionej wyżej ustawy. 

 

Radny Józef ZAWADZKI zapytał, dlaczego proponuje się likwidację tych szkół skoro na rynku 

pracy brakuje fachowców. 

 

Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK wyjaśniła, że są to szkoły dla 

dorosłych do których już nie ma naboru.   

 

Radny Józef ZAWADZKI zapytał, dlaczego nie prowadzi się naboru do tych szkół.  

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Pan Bogdan SZAFLARSKI wyjaśniła, że na mocy 

ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty z dniem 1 września 2013 r. 

likwiduje się klasę pierwszą, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego technikum 
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uzupełniającego i technikum uzupełniającego dla dorosłych, a na rok szkolny 2013/2014 nie 

prowadzi się rekrutacji. Oznacza to, że ostatni nabór mógł być dokonywany w roku 2012/2013. 

Szkoły te są likwidowane, ponieważ wynika to z zapisów ustawy o systemie oświaty w związku 

z tym nie możemy prowadzić naboru.      

 

Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK dodał w uzupełnieniu, że jest to zmiana 

ustroju szkolnego. Od 2011 roku nie ma już techników uzupełniających i liceów dla dorosłych. 

W miejsce tych szkól powstały kursy kwalifikacyjne. Te kursy zapewniają możliwość 

kontynuowania nauki na tych wszystkich poziomach, o których tu jest nowa.   

 

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

uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 15 

dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa 

w Katowicach pod głosowanie. 

 

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

zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 15 dla Dorosłych wchodzącego w skład 

Zespołu Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa w Katowicach, jednogłośnie - 8 głosów „za” - 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

W kolejności Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały Rady Miasta 

Katowice w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 8 dla Dorosłych 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach. 

 

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

zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 8 dla Dorosłych wchodzącego w skład 

Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach, jednogłośnie - 8 głosów „za” - 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Następnie Pani Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały Rady Miasta 

Katowice w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Nr 19 dla Dorosłych wchodzącego w skład 

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 im. Adama Kocura w Katowicach. 

 

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

zamiaru likwidacji Technikum Nr 19 dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół 

Zawodowych Nr 3 im. Adama Kocura w Katowicach, jednogłośnie - 8 głosów „za” - 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Jako ostatni z omawianych projektów Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt 

uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 12 

dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. Józefa Rymera I 

Wojewody Śląskiego w Katowicach. 

 

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

zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 12 dla Dorosłych wchodzącego w skład 

Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. Józefa Rymera I Wojewody Śląskiego 

w Katowicach, jednogłośnie - 8 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt 

uchwały. 

 

Ad. 6.5.  
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Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK zwróciła się z prośbą o przedstawienie 

wyjaśnień do projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 

uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których 

organem prowadzącym jest miasto Katowice. 

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Pan Bogdan SZAFLARSKI wyjaśniła, że obowiązek 

ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LII/1247/14 z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia 

opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto 

Katowice uwzględniającej zmiany wprowadzone uchwałą Nr LV/1290/14 Rady Miasta Katowice 

z dnia 15 października 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia 

udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice wynika z art. 

16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów 

prawnych. 

 

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

przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie. 

 

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

ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane 

przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, jednogłośnie - 7 

głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Ad. 7. Korespondencja i komunikaty. 
 

Ad. 7.1. Odpowiedź na wniosek Komisji Edukacji z dnia 02.09.2015 r. wraz z uzupełnieniem 

zawartym w piśmie E-I.ZD-00083/15.  

 

Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK przedstawiła zebranym, odpowiedź na 

wniosek Komisji Edukacji z dnia 02.09.2015 r. wraz z uzupełnieniem zawartym w piśmie E-I.ZD-

00083/15. 

 

Komisja zapoznała się z treścią dokumentów i przyjęła je do wiadomości. 

 

Ad. 7.2. Wniosek Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty 

i Wychowania oraz Zarządu Oddziały Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach 

w sprawie zaplanowania w budżecie miasta Katowice środków finansowych na potrzeby 

zagwarantowania podwyższonego dodatku za wychowawstwo w placówkach 

oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice.  

 

Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK poinformowała, że do wiadomości 

Komisji wpłynął wniosek Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty 

i Wychowania oraz Zarządu Oddziały Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach w sprawie 

zaplanowania w budżecie miasta Katowice środków finansowych na potrzeby zagwarantowania 

podwyższonego dodatku za wychowawstwo w placówkach oświatowych prowadzonych przez 

miasto Katowice. Pani Przewodnicząca dodała, że niniejszy wniosek został przesłany do Prezydenta 

Miasta Katowice.  

 

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

 

Ad. 7.3. Wniosek Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty 

i Wychowania oraz Zarządu Oddziały Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach 

http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20EDUKACJI/07.10.2015/CCF20150917_0007.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20EDUKACJI/07.10.2015/CCF20150923.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20EDUKACJI/07.10.2015/CCF20150923.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUDŻETU%20MIASTA/22.10.2015/CCF20150917_0003.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUDŻETU%20MIASTA/22.10.2015/CCF20150917_0003.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUDŻETU%20MIASTA/22.10.2015/CCF20150917_0003.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUDŻETU%20MIASTA/22.10.2015/CCF20150917_0003.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUDŻETU%20MIASTA/22.10.2015/CCF20150917_0003.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUDŻETU%20MIASTA/22.10.2015/CCF20150917_0002.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUDŻETU%20MIASTA/22.10.2015/CCF20150917_0002.pdf
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o przyjęcie w pracach nad budżetem miasta wniosku 

o zagwarantowanie dodatkowych środków na podwyższenie wynagrodzenia 

pracowników administracji zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych 

przez miasto Katowice. 

 

Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK poinformowała, że do wiadomości 

Komisji wpłynął wniosek Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty 

i Wychowania oraz Zarządu Oddziały Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach 

o przyjęcie w pracach nad budżetem miasta wniosku o zagwarantowanie dodatkowych środków na 

podwyższenie wynagrodzenia pracowników administracji zatrudnionych w placówkach 

oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice. Pani Przewodnicząca dodała, że tak jak w 

przypadku wcześniej omawianego dokumentu również ten wniosek został przesłany do Prezydenta 

Miasta Katowice.  

 

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

 

Ad. 8. Wolne wnioski. 

 

Wobec braku zgłoszeń w tym punkcie porządku posiedzenia Pani Przewodnicząca stwierdził, iż 

porządek obrad Komisji w dniu dzisiejszym został wyczerpany.  

 

Ad. 9. Zakończenie posiedzenia. 

 

Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK podziękowała Radnym za aktywność 

podczas obrad Komisji. Stronie prezydenckiej 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 

 


