- PROJEKT BRM.0012.4.7.2015.KJ
Protokół Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Edukacji

Data posiedzenia: 10.06.2015 r.
Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 209
Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 13:00
Godzina zakończenia posiedzenia: 14:50
Prowadzący obrady: Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK
Protokolantka: Katarzyna JAGLIŃSKA - KOŹLIK
W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 11 radnych (na 11 ogółem).
Zaproszeni goście:
Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA
Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK
Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Pan Bogdan SZAFLARSKI
Pełnomocnik Prezydenta ds. Polityki Edukacji Pani Grażyna BUREK
Kierownik Referatu Planowania, Analiz i Sprawozdawczości Finansowej w Wydziale
Edukacji Pani Ewelina ULFIG - BAŃKOWSKA
6. Główny Specjalista w Wydziale Edukacji Pani Wioletta STALA – WALASEK
7. Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki Pan Sławomir WITEK
8. Główny Specjalista w Wydziale Sportu i Turystyki Pani Iwona SZRETER – KULISZ
9. Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Pani Jolanta WOLANIN
10. Kierownik szkolenia praktycznego w Zespole Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa
w Katowicach Pani Maria KUDELA
11. Nauczyciel w Zespole Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa w Katowicach Pani
Dobrosława EGNER
1.
2.
3.
4.
5.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół Handlowych im. Bolesława
Prusa w Katowicach.
Porządek posiedzenia Komisji Edukacji
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Kampania na rzecz sklepu z produktami Sprawiedliwego Handlu w Katowicach.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca wydatków na edukację w latach 2013,
2014 i 2015 w mieście Katowice.
5. Informacja Prezydenta Miasta na temat stanu przygotowań do organizacji letniego
wypoczynku dzieci i młodzieży w mieście Katowice.
1.
2.
3.
4.
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- PROJEKT 6. Informacja Prezydenta Miasta Katowice o działalności miejskich przedszkoli ze
szczególnym uwzględnieniem informacji o wynikach elektronicznego naboru do
przedszkoli.
7. Opiniowanie projektów uchwał.
8. Korespondencja i komunikaty.
8.1. Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
z wykonania budżetu miasta Katowice za 2014 rok.
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.
Komisja, jednogłośnie - 9 głosów „za” - przyjęła proponowany porządek posiedzenia.
Ad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK poinformowała zebranych, że projekt
protokołu Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Edukacji w dniu 13.05.2015 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 6/15 z posiedzenia Komisji Edukacji w dniu 13.05.2015 r. pod głosowanie.
Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Edukacji w dniu 13.05.2015 r. został przyjęty jednogłośnie
– 9 głosów „za”.
Ad. 3. Kampania na rzecz sklepu z produktami Sprawiedliwego Handlu w Katowicach.
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK zwróciła się z prośbą do
przedstawicieli Zespołu Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa w Katowicach laureatów nagrody
Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu o przedstawienie zagadnienia będącego przedmiotem
obrad Komisji.
Przedstawiciele Zespołu Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa w Katowicach po przedstawieniu
się zaprezentowali zebranym prezentację multimedialną przygotowaną na posiedzenie, a dotyczącą
Sprawiedliwego Handlu oraz możliwości stworzenia szkolnego sklepu z produktami Fair Trade.
Następnie Pani Dobrosława EGNER przedstawiła zebranym wyniki ankiety przygotowanej
i przeprowadzonej przez młodzież, a związanej z projektem utworzenia sklepu z produktami Fair
Trade na terenie miasta Katowice.
Kierownik szkolenia praktycznego w Zespole Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa
w Katowicach Pani Maria KUDELA podsumowując wystąpienie młodzieży stwierdziła, że
otwarcie sklepu z produktami Fair Trade wpisuje się świetnie w rok szkolnictwa zawodowego
ogłoszony przez Ministra Edukacji Narodowej, ponadto jest to najlepszy przykład innowacyjnego
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- PROJEKT podejścia do szkolenia praktycznego, nowoczesna forma, której jeszcze w Polsce nie ma. Młodzi
ludzie poprzez praktyki w tym sklepie zdobędą kompetencje zarówno zawodowe jak i społeczne.
Nauczą się gospodarować swoim czasem, ale i pieniędzmi. Będą wiedzieli jak otworzyć się na
klienta. Jeżeli miasto da szansę naszemu sklepowi to będzie to ewenement na skalę krajową.
Patronat miasta bardzo dobrze będzie służył rozwojowi innowacyjności kształcenia zawodowego.
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK stwierdziła, że z powyższych
wypowiedzi wynika, że głównym oczekiwaniem jest to by miasto włączyło się w stworzenie na
terenie Katowic sklepu z towarami Sprawiedliwego Handlu, gdzie młodzież mogłaby realizować
swoje praktyki zawodowe.
Nauczyciel w Zespole Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa w Katowicach Pani Dobrosława
EGNER stwierdziła, że w takim sklepie potrzebne są osoby kompetentne, które będą prowadziły
kształcenie zawodowe. Wyobrażamy sobie ten sklep, jako rzeczywistą naukę przedsiębiorczości.
Mamy przekonanie, że ten sklep się utrzyma i przyniesie zysk. Wsparcie od miasta potrzebne by
było, zatem tylko przez jakiś czas mamy przekonanie ze miasto docelowo nie musiałoby do tego
dokładać. Młodzież miałaby również praktyki w tym sklepie nie musiałaby, zatem mieć w innych
obiektach, za które również ponosimy koszty.
Radny Dariusz ŁYCZKO stwierdził, że pomysł wydaje się bardzo interesujący. Idea jest fajna, ale
czy pomysł został przygotowany od strony biznesowej. Pan radny zapytał czy został sprecyzowany
biznesplan czy zostały oszacowane koszty tego przedsięwzięcia.
Kierownik szkolenia praktycznego w Zespole Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa
w Katowicach Pani Maria KUDELA wyjaśniła, że taki biznesplan został już złożony należy go
tylko zaktualizować.
Nauczyciel w Zespole Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa w Katowicach Pani Dobrosława
EGNER stwierdziła, że odpowiedź na wniosek w sprawie stworzenia sklepu była w 50%
satysfakcjonująca, ponieważ zaoferowano nam lokal, natomiast nie uzyskaliśmy zgody na
finansowanie etatów dla nauczycieli zawodu. Nie mogą to być osoby, które na odległość nadzorują
sklep. Naszym marzeniem jest sklep zlokalizowany w centrum miasta, do którego mieszkańcy
mieliby dostęp. ZSH jest zlokalizowany na obrzeżach miasta i w dzielnicy gdzie jest mała szansa by
cieszył się popularnością.
Kierownik szkolenia praktycznego w Zespole Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa
w Katowicach Pani Maria KUDELA dodała, że jeśli ma on spełniać cele społeczne, integrować
środowisko lokalne być wsparciem to musi znajdować się w centrum miasta, wówczas będzie
spełniał swoje zadanie.
Radny Dariusz ŁYCZKO zapytał czy szukano jakiś innych partnerów biznesowych oprócz
miasta? Idea jest bardzo fajna wpisująca się w wiele obszarów. To jest przestrzeń dla biznesu, który
funkcjonuje w mieście.
Nauczyciel w Zespole Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa w Katowicach Pani Dobrosława
EGNER stwierdziła, że sklep będzie miał wsparcie organizacji wspierających Sprawiedliwy
Handel oraz producentów tej żywności.
Radny Józef ZAWADZKI stwierdził, że popiera inicjatywę i proponuje by szkoła podjęła
ściślejszą współprace z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Katowice w tym zakresie.
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- PROJEKT Radna Barbara WNĘK zapytała czy Szkoła kontaktowała się z jakimś podmiotem zewnętrznym,
jakimś przedsiębiorcą czy sklepikarzem z Katowic, który wziąłby na siebie całą odpowiedzialność
i ryzyko. Idea przedsięwzięcia jest bardzo szczytna, ciekawa, innowacyjna takich działań
oczekujemy. Zdaniem Pani radnej jednak nie do końca zadaniem miasta jest prowadzenie
działalności gospodarczej.
Nauczyciel w Zespole Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa w Katowicach Pani Dobrosława
EGNER wyjaśniła, że prowadzone są praktyki w innych przedsiębiorstwach. Możemy zachęcać
sklepikarzy do prowadzenia w swoich sklepach produktów Fair Trade ale nie o to nam chodzi.
Szkoły mogą mieć rachunek dochodów własnych i mogą prowadzić działalność gospodarczą. My
przygotowujemy młodzież do tego by mogli prowadzić działalność gospodarcza i to z zyskiem.
Jesteśmy przekonani że możemy utrzymać ten sklep ze sprzedaży tylko potrzebujemy wsparcia na
start. Próbowaliśmy uzyskać wsparcie z programu Erasmus + niestety nie można w ramach tego
programu prowadzić sprzedaży i osiągać zysków. Myślimy zatem, że jest to realne na poziomie
miasta. Oczywiście moglibyśmy założyć kolejne stowarzyszenie, które przejęłoby na siebie całą
odpowiedzialność i wszystkie obowiązki, ale nie o to nam chodzi. Bardzo chcielibyśmy by to był
sklep szkolny, który stanie się również wizytówką miasta.
Radna Barbara WNĘK poprosiła o wyjaśnienie, jakie koszty wynikają z przygotowanego
biznesplanu na początek.
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK zapytała, po jakim okresie zakłada się
że sklep zacznie się samofinansować.
Nauczyciel w Zespole Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa w Katowicach Pani Dobrosława
EGNER wyjaśniła, że przygotowany biznesplan zakłada wsparcie na dwa lata. Cały czas
podkreślamy, że zależy nam na tym by sklep się bilansował, by do niego nie dokładać, nie chodzi
o to by na nim zarabiać tylko o to by mógł się utrzymać. Jeśli pojawiłyby się zyski to w pierwszej
kolejności przeznaczone by zostały na pokrycie kosztów lokalu i wynagrodzenie dla pracowników
czy na jakieś inne wskazane w umowie działania.
Kierownik szkolenia praktycznego w Zespole Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa
w Katowicach Pani Maria KUDELA dodała, że nie chcemy by sklep był obciążeniem dla miasta.
Robimy wszystko by przygotować kadrę nauczycielską, młodzież by poznali zasady prowadzenia
takich sklepów. Poprzez uczestnictwo w projektach unijnych chcemy by młodzież mogła zdobywać
wiedze i doświadczenie również poza granicami kraju. Jest to swojego rodzaju przeniesienie
dobrych praktyk na nasz grunt. Myślimy biznesowo, nie chcemy być obciążeniem, ale bez wsparcia
sobie nie poradzimy.
Radny Michał LUTY zapytał, jaki asortyment towarów w takich sklepach jest sprzedawany. Pan
radny zapytał również gdzie zaopatrują się sklepy w produkty
Nauczyciel w Zespole Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa w Katowicach Pani Dobrosława
EGNER wyjaśniła, że w sklepach znajdują się produkty certyfikowane. Są organizacje, które
zajmują się rozpowszechnianiem produktów Fair Trade do sklepów. Przy sprawiedliwym handlu
jest bardzo ograniczony łańcuch pośredników chodzi o to by obniżać koszty. By jak najwięcej
pieniędzy trafiało do osób, które produkują te towary. W Polsce jest kilka miejsc, w których można
się zaopatrywać ponadto w Niemczech jedna z organizacji zaproponowała nam pomoc
w zaopatrywaniu w produkty, jeśli taki sklep powstanie. Wszystko są to organizacje non profit
utrzymujące się ze sprzedaży, przeznaczające wszystkie zyski na działalność edukacyjną i na
premie dla producentów tej żywności. W sklepach są sprzedawane głównie produkty spożywcze,
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- PROJEKT ale jest też rękodzieło. Naszym marzeniem jest otwarcie nie tylko sklepu, ale i takiej galerii, która
by była miejscem edukacji globalnej dla uczniów.
Radny Tomasz MAŚNICA stwierdził, że wspomniano tu o możliwości prowadzenia przez szkołę
działalności gospodarczej. Pan radny zapytał czy można pogodzić prowadzenie działalności
gospodarczej przy szkole. Czy pojawia się tu kwestia dodatkowego etatu czy też otwarcia firmy?
Nauczyciel w Zespole Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa w Katowicach Pani Dobrosława
EGNER wyjaśniła, że szkoła ma własną księgowość, zatem prowadzenie takiej działalności jest
możliwe.
Radny Tomasz MAŚNICA stwierdził, że lokal, który miałby być udostępniony przez miasto
miałby stanowić warsztaty szkolne. Jeśli chodzi o obsadę sklepu to w jej skład musi wchodzić
nauczyciel szkolący młodzież i dodatkowi pracownicy.
Kierownik szkolenia praktycznego w Zespole Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa
w Katowicach Pani Maria KUDELA wyjaśniła, że projekt zakładał dwóch pracowników, którzy
będą zatrudnieni. Jeśli to ma być sklep w pełnym tego słowa znaczeniu to musi być otwarty zgodnie
z zasadami funkcjonowania sklepów, w związku z tym tam powinni być etatowi pracownicy. Jeśli
chodzi o instruktora praktycznej nauki zawodu to pracownik zatrudniony w sklepie mógłby pełnić
taka funkcję przy odpowiednich kwalifikacjach. Taka jednostka mogłaby też być jednostką
pilotażową i pokazywać jak można prowadzić kształcenie zawodowe.
Radny Tomasz MAŚNICA stwierdził, że taki sklep funkcjonowałby podobnie jak inne tego typu
placówki np. w godzinach od 9.00-17.00. W tym czasie w godzinach dydaktycznych jest tam
młodzież która odbywa praktyki. Pan radny zapytał czy taki sklep mógłby stanowić filię szkoły,
która by prowadziła działalność gospodarczą czy też trzeba by partnera, który ma działalność
gospodarczą ma lokal, ma nauczycieli przyjmuje uczniów.
Nauczyciel w Zespole Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa w Katowicach Pani Dobrosława
EGNER wyjaśniła, że w projekcie chodziło o to by to miasto miało ten sklep. Jeśli chodzi
o prowadzenie działalności to sprawdziliśmy, że szkoła ma taką możliwość jest to dopuszczalna
forma.
Radny Tomasz MAŚNICA zwrócił się z zapytaniem do przedstawicieli Urzędu Miasta czy widzą
taką możliwość?
Pełnomocnik Prezydenta ds. Polityki Edukacji Pani Grażyna BUREK wyjaśniła, że sprawa
zostanie zbadana.
Radna Barbara WNĘK stwierdziła, że w jej przekonaniu w takim sklepie musi być menadżer czy
tych dwóch nauczycieli – pracowników, którzy to wezmą w swoje ręce i będą ten biznes
prowadzili. Sklep to jest biznes. Idea jest szczytna tylko miasto nie jest od tego by dokładać etaty
i dopłacać do sklepu. Pani radna stwierdziła, że wierzy w zapewnienia, że uda się wyjść na plus po
tych dwóch latach. Pani radna popiera przedsiębiorczość aktywność młodych ludzi, ale musimy
mieć na uwadze również budżet miasta. Pani radna zaproponowała rozważenie możliwości
współpracy z podmiotem zewnętrznym, który mógłby prowadzić taki sklep lub przyjęcie takiego
modelu biznesowego by nie trzeba było do tego dopłacać. Produkty Fair Trade to specyficzne
produkty, które nie będą tanie. Produkty te skierowane są do konkretnej grupy docelowej. Pani
radna zapewniła, że chce by taki sklep w Katowicach powstał. Należy do tego jednak podejść
z głową. W chwili, gdy mamy do czynienia z etapem koncepcyjnym należy wszystkie propozycje
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- PROJEKT szczegółowo przeanalizować. Pani radna zapytała w jaki sposób to funkcjonuje w Poznaniu?
Nauczyciel w Zespole Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa w Katowicach Pani Dobrosława
EGNER wyjaśniła, że w Poznaniu sklep jest prowadzony przez stowarzyszenie, utrzymuje się nie
przynosi dużych zysków ale funkcjonuje. Pani Egner podkreśliła, że wizytowała takie sklepy
w Hiszpanii, Niemczech czy Belgii i te sklepy sobie bardzo dobrze radzą. Katowice są
nowoczesnym miastem, w którym drzemie potencjał mają duża grupę alternatywnych
mieszkańców, którzy mają swój pomysł na życie zatem jest duża szansa na to by sklep się utrzymał.
Zależy nam na sklepie szkolnym, a nie na współpracy z jakimś biznesem zewnętrznym. Z biznesem
zewnętrznym Szkoła ma umowy podpisane i ma uczniów na praktykach. Ma również propozycje ze
sklepów, że wprowadza u siebie produkty sprawiedliwego handlu. Oczywiście możemy też wysłać
tam uczniów na praktyki, ale to cały czas nie jest sklep szkolny. Możemy, zatem sprawdzić szanse,
możliwości i przedyskutować je z osobami odpowiedzialnymi, aczkolwiek takie dyskusje już się
odbyły przy tworzeniu projektu i jesteśmy przekonani, że jesteśmy w stanie ten sklep prowadzić,
jako sklep szkolny. Co do pracowników zależy nam na tym by byli to pracownicy etatowi, ale
również nauczyciele zawodu, którzy będą wspólnie z młodzieżą ten sklep tworzyć.
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK stwierdziła, że należy
zsynchronizować działania ekonomiczno – biznesowe z edukacją młodzieży. Pani Przewodnicząca
zwrócił uwagę, że w Katowicach coraz więcej ludzi bierze udział w projektach, o których jeszcze
kilka lat temu nikt nawet nie myślał jak np. „Przystanek śniadanie”. Coraz więcej osób korzysta
z rowerów miejskich, zatem postrzeganie miasta też się zmienia. Sklep z produktami
sprawiedliwego handlu skierowany jest faktycznie do określonej grupy odbiorów, ale grupy, która
kreuje sama jak chce żyć.
Radny Józef ZAWADZKI zapytał kto będzie odpowiadał jeśli w kasie sklepu będzie manko?
Zdaniem Pana radnego trzeba to tak zorganizować by nie obciążać miasta w takich sytuacjach.
Radny Dariusz ŁYCZKO stwierdził, że temat jest bardzo ciekawy. Pan radny stwierdził, że
Wydział Edukacji zna temat. Komisja go dziś poznała. Logicznym by było, zatem najpierw
powołać zespół, który by nad tym popracował, a później moglibyśmy dyskutować nad wnioskiem
do Pana Prezydenta. Poznalibyśmy szczegóły, stronę prawną i finansową tego projektu, które są
bardzo istotne. W tym zespole wypracowalibyśmy takie stanowisko, które byłoby akceptowalne
przez miasto. Młodzież jest zaangażowana w ten projekt. Trzeba zatem przygotować się do tego
bardzo merytorycznie dziś mówimy o pewnej dobrej idei. Natomiast pojawia się pytanie, co trzeba
zrobić i jak się do tego zabrać by udało nam się to zrealizować.
Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA stwierdziła, że jest pod wrażeniem tak
globalnego myślenia uczniów. Pani Skarbnik podkreśliła, że budżet miasta opiera się jednak na
finansach publicznych, które są jednoznaczne i ograniczają się do warsztatów. Pani Skarbnik
podała, jako przykład Zespół Szkół Poligraficzno – Mechanicznych w Katowicach. Szkoła może
dysponować rachunkiem dochodów własnych i w ramach dochodów własnych można prowadzić
taką działalność. Pani Skarbnik zwróciła uwagę na przepisy i wymogi, które musi spełnić taki
sklep. Ponadto Pani Skarbnik podkreśliła, że sektor publiczny nie może konkurować w dziedzinie
handlu z sektorem prywatnym. Szkoła publiczna może coś takiego zorganizować, ale w ramach
stowarzyszenia. Finanse publiczne ograniczają pewne działania na tak dużą skalę jak młodzież nam
tu dziś przedstawiła.
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK stwierdziła, że w mieście funkcjonuje
jeszcze projekt „Lokal na kulturę” być może to jest jakieś rozwiązanie.
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- PROJEKT Radny Tomasz MAŚNICA stwierdziła, że faktycznie należałoby powołać zespół, który by to
szczegółowo przeanalizował żeby wszystkie wątpliwości, wszystkie za i przeciw zostały
omówione. Jest to projekt innowacyjny na skalę krajową to również do tego trzeba podejść
w innowacyjny sposób. Należy bardziej nowocześnie do tego podejść, przełamać pewne bariery
poszukać pewnych rozwiązań, które teraz wydają się niemożliwe, ale przy dogłębnej analizie być
może okażą się możliwe.
Radny Adam SKOWRON stwierdził, że chcecie Państwo uniknąć drogi stowarzyszenia, ale
należy pamiętać o tym, że to stowarzyszenie może być bardziej wasze niż ten obcy biznes, z którym
byście mogli ewentualnie rozważać wejście we współpracę. Stowarzyszenia mogą prowadzić
odpłatną działalność niegospodarczą. Stowarzyszenie może również uczestniczyć w zdobywaniu
lokalu na kulturę. Pan radny polecił konsultacje z księgowymi, które zajmują się NGO-s bo to też
jest droga, która daje możliwość budowania fajnego podmiotu.
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK zaproponował by Komisja zwróciła
się do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o powołanie zespołu w celu przedyskutowania
możliwości założenia w Katowicach przez Zespół Szkół Handlowych sklepu z produktami
Sprawiedliwego Handlu.
Radni, po przedyskutowaniu propozycji Pani Przewodniczącej, jednogłośnie - 8 głosów „za” –
wyrazili wolę skierowania do Prezydenta Miasta wniosek o następującej treści:
Komisja Edukacji po zapoznaniu się z prezentacją multimedialną przygotowaną przez
uczniów Zespołu Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa w Katowicach dotyczącą
Sprawiedliwego Handlu, zwraca się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Katowice o powołanie
zespołu w celu przedyskutowania możliwości założenia w Katowicach przez Zespół Szkół
Handlowych sklepu z produktami Sprawiedliwego Handlu. Szkoła od wielu lat jest
zaangażowana w działania promujące Sprawiedliwy Handel i zrównoważony rozwój. Dzięki
wspólnej pracy grona nauczycielskiego i uczniów szkoła, wypełniła kryteria uzyskania tytułu
Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu. Powstanie takiego sklepu mogłoby przyczynić się
do wsparcia akcji na rzecz uzyskania dla miasta Katowice analogicznego tytułu.
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK o godzinie 13:55 ogłosiła przerwę
w obradach Komisji.
O godzinie 14:00 Pani Przewodnicząca wznowiła obrady Komisji.
Ad. 4. Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca wydatków na edukację w latach
2013, 2014 i 2015 w mieście Katowice.
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK zwróciła się z prośbą o przedstawienie
informacji dotyczącej wydatków na edukacje w latach 2013-2015 w mieście Katowice.
Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK szczegółowo omówił jak kształtowały
się całkowite wydatki na edukację w latach 2013,2014 oraz przyjęty plan na 2015 rok w mieście
Katowice. Pan Naczelnik zwrócił uwagę na kształtowanie się wydatków ponoszonych
w poszczególnych typach szkół oraz wykonie wydatków według rozdziałów klasyfikacji
budżetowej w ramach działów 801 – oświata i wychowanie oraz 854 – edukacyjna opieka
wychowawcza.
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK stwierdziła, że współpracuje przy
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- PROJEKT tworzeniu Polityki Edukacji, która powinna nam również wskazać pewne obszary gdzie te nakłady
są potrzebne.
Pełnomocnik Prezydenta ds. Polityki Edukacji Pani Grażyna BUREK wyjaśniła, że Polityka
Edukacji to proces, który już trwa, celem naszym jest spowodowanie ze pieniądze wpłyną na
podniesienie, jakości a nie na ilość. To jest nasze główne zadanie byśmy zobaczyli oświatę w jej jak
najwyższej jakości. Wiązało będzie się to oczywiście z reorganizacją sieci szkół, ponieważ przed
tym nie da sie uchylić.
Radny Tomasz SZPYRKA poprosił o przybliżenie kwestii możliwości dopłat do zajęć
fakultatywnych. Pan radny zwrócił uwagę, że czas trwania dodatkowych zajęć edukacyjnych
w przedszkolach wynosi 15 minut w tygodniu. Pan radny zapytał czy nie należałoby rozważyć
takiego podniesienia kształcenia tych dzieci by zwiększyć ilość tych minut albo np. zrobić im
dodatkowe zajęcia z gimnastyki. Pan radny poprosił o uszczegółowienie kwestii przedstawionych
wydatków majątkowych na zadanie: ZP163/162/G-WPF(UE) Zwiększenie dostępności do
placówek wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice
poprzez utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych na kwotę 5 426 114,00 zł.
Pełnomocnik Prezydenta ds. Polityki Edukacji Pani Grażyna BUREK wyjaśniła, że dzieci
w wieku przedszkolnym mogą uczęszczać na zajęcia w godzinach ściśle określonych przepisami
prawa. Czas trwania dodatkowych zajęć edukacyjnych jest zgodny z zapisami rozporządzenia
w sprawie ramowych statutów i wynosi odpowiednio dla dzieci 5-cio i 6-cio letnich po 0,5 godziny
w tygodniu oraz dla dzieci 3 i 4-ro letnich po 15 minut w tygodniu. W mieście Katowice
obligatoryjnie dyrektorzy wprowadzają zajęcia z języka angielskiego, natomiast ten drugi typ zajęć
to są zajęcia organizowane ze względu na potrzeby i zainteresowanie dzieci i ich rodziców. Jeśli
chodzi o rozbudowę to w mieście Katowice mamy takie dzielnice co, do których liczba miejsc
w przedszkolu jest mniejsza niż faktyczne potrzeby mieszkańców tych dzielnic stąd też planujemy
w perspektywie ZIP 2014-2020 rozbudowanie trzech przedszkoli w dzielnicach: Kostuchna - dwa
przedszkola i w Szopienicach – jedno przedszkole.
Radny Tomasz SZPYRKA stwierdził, że jeśli chodzi o czas to zrozumiałym jest regulacja czasu
w ciągu dnia natomiast czy ten czas jest regulowany w ciągu tygodnia.
Pełnomocnik Prezydenta ds. Polityki Edukacji Pani Grażyna BUREK wyjaśniła, że czas ten
podawany jest w ciągu tygodnia. Generalnie podstawa programowa wychowania przedszkolnego
nie jest określona nigdzie godzinowo. Jest określona w rozporządzeniu w sprawie statutów oraz
w sprawie podstawy programowej. Podzielona ona jest na piąte części. Jedną piąta czasu
w przedszkolu dziecko uczy się samoobsługi, dwie piąte uczy się kontaktów społecznych itp.
W tym ogólnym czasie realizacji podstawy programowej ustawodawca wyłączył czas trwania zajęć
stricte edukacyjnych.
Radny Tomasz SZPYRKA stwierdził, że z powyższych wypowiedzi wynika, że miasto Katowice
przeanalizowało ilość dzieci urodzonych w dzielnicach Kostuchna i Szopienice, wynika z tego, że
duża część rodziców kieruje dzieci do placówek prywatnych.
Pełnomocnik Prezydenta ds. Polityki Edukacji Pani Grażyna BUREK wyjaśniła, że
w dzielnicach południowych Kostuchna, Podlesie zdecydowanie tak.
Radny Michał LUTY odnosząc się do wykonania planów za 2013, 2014 i planowanego
wykonania za 2015 rok zapytał ile z tych środków to środki pochodzące z budżetu państwa, a jaka
część tych środków to pieniądze pochodzące z budżetu miasta, które mogły być wydatkowane na
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- PROJEKT inne cele.
Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK stwierdził, że jeśli mówimy
o dochodach to mówimy o subwencji oświatowej stanowiącej część subwencji ogólnej. W 2013
roku subwencja oświatowa stanowiła kwotę 271 mln zł, w 2014 roku – 272,5 mln zł. Planowana na
rok bieżący subwencja wynosi 277 mln zł. Zatem jest to powyżej 50% wydatków przeznaczonych
na oświatę.
Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA dodała w uzupełnieniu, że jeśli chodzi
o dofinansowanie do subwencji do zadań oświatowych w działach 801 – oświata i wychowanie oraz
854 – edukacyjna opieka wychowawcza to w 2013 roku zaangażowanie miasta ponad subwencję
oświatowa wynosiło 193 mln zł, w 2014 roku 197 mln zł. W bieżącym roku przewidujemy, że
będzie się ono kształtowało na podobnym poziomie.
Radny Michał LUTY zwrócił uwagę na dane dotyczące wydatków na internaty i bursy szkolne.
Pan radny zapytał ile takich placówek funkcjonuje w mieście Katowice. Pan radny poprosił
o uszczegółowienie kwestii wydatkowania środków na tą jednostkę.
Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK wyjaśnił, że w Katowicach funkcjonuje
jeden internat z trzema oddziałami. Podana w zestawieniu kwota stanowi wydatki ponoszone na
utrzymanie internatu.
Radny Michał LUTY zapytał jak dużo osób korzysta z internatu. Pan radny zapytał czy osoby
korzystające z internatu opłacają pobyt w nim czy jest on opłacany ze środków z budżetu.
Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Pan Bogdan SZAFLARSKI wyjaśnił, że kwota, która
została podana w przygotowanym zestawieniu to jest kwota ponoszonych wydatków. Tyle nas
kosztuje ten internat. Rzeczywiste koszty są pomniejszone o kwotę subwencji, która przypada na
ten internat. Kwota subwencji jest liczona według liczby wychowanków według stanu na dzień 30
września każdego roku z tym, że nie jest to kwota zbyt duża bo rzędu około sto kilkadziesiąt tysięcy
złotych. Od tego powinna być odjęta kwota, którą uczniowie wpłacają za pobyt i wyżywienie
w internacie. Miasto dopłaca do internatu około 50% kosztów utrzymania. Obecnie z internatu
korzysta 102 wychowanków.
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. Informacja Prezydenta Miasta na temat stanu przygotowań do organizacji letniego
wypoczynku dzieci i młodzieży w mieście Katowice.
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK zwróciła się z prośbą o przedstawienie
informacji na temat stanu przygotowań do organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży
w mieście Katowice.
Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Pani Jolanta WOLANIN wyjaśniła, że jak
co roku, w okresie wakacji letnich miasto Katowice planuje zorganizowanie dla dzieci i młodzieży
szeregu zajęć i imprez o charakterze: sportowym, rekreacyjnym, oświatowym, kulturalnym, które
odbywać się będą na terenie całego miasta. W czasie wakacji dzieciom i młodzieży zapewniona
zostanie fachowa opieka pedagogiczna, bogaty program gier i zabaw świetlicowych, zajęcia
sportowe, konkursy manualne i intelektualne, zajęcia plastyczne zakończone prezentacją prac oraz
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- PROJEKT wiele innych atrakcji. Ponadto uczestnikom akcji zapewnione zostaną wyjścia do kin, kręgielni, sal
zabaw, na baseny, wycieczki krajoznawcze poza miasto itp. Planuje się, że w akcję włączy się
większość placówek oświatowych, placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży
prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, katowickie organizacje pozarządowe
i organizacje kościelne oraz domy dziecka. Łącznie z akcji skorzysta około 5 tys. dzieci
i młodzieży, mieszkańców naszego miasta. Dodatkowo, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Katowicach planuje dofinansowanie do kolonii letnich dla dzieci. W tym roku wyjazdy zostaną
zorganizowane w miejscowościach górskich. Pani Naczelnik dodała, że w ramach akcji będą
realizowane programy „Babcia, dziadek i ja w Katowicach” oraz „Nas troje i więcej”.
Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki Pan Sławomir WITEK wyjaśnił, że jak co roku akcja
prowadzona jest dwutorowo. Pierwsza część to udostępnianie obiektów sportowych
przygotowanych przez MOSiR w Katowicach Druga forma to ogłoszony w dniu 29 kwietnia 2015
roku otwarty konkurs ofert dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na
realizację zadań publicznych pod nazwą:
 "Akcja Lato 2015 - organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży",
 "Organizacja imprez sportowych i turystycznych w okresie od dnia podpisania umowy do 31
grudnia 2015 r."
Wnioski na powyższy konkurs składane były przez zainteresowane podmioty w terminie do 20
maja 2015 r. W chwili obecnej trwają prace Komisji Konkursowej opiniujące oferty złożone na
realizację powyższych zadań publicznych. Pan Naczelnik zwrócił uwagę na fakt, że z roku na rok
coraz mniej ofert wpływa na konkurs.
Radny Józef ZAWADZKI zapytał ile dzieci skorzysta z kolonii organizowanych przez MOPS
w Katowicach.
Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Pani Jolanta WOLANIN wyjaśniła, że
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach planuje dofinansowanie do kolonii letnich dla
ok. 900 dzieci w tym 515 w ramach przetargu ogłoszonego przez MOPS na wyjazdy
w miejscowości górskie.
Radny Józef ZAWADZKI zapytał, jaki jest koszt tego dofinansowania na jedno dziecko oraz czy
to jest koszt pokrywany w 100% czy też rodzice muszą dopłacić.
Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Pani Jolanta WOLANIN wyjaśniła, że jeśli
chodzi o indywidualne wyjazdy to są to dofinansowania do wypoczynku.
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 o działalności miejskich przedszkoli ze
szczególnym uwzględnieniem informacji o wynikach elektronicznego naboru do
przedszkoli.
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK zwróciła się z prośbą o przedstawienie
informacji o działalności miejskich przedszkoli ze szczególnym uwzględnieniem informacji
o wynikach elektronicznego naboru do przedszkoli.
Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK wyjaśnił, że rekrutacja do przedszkoli
publicznych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice na rok szkolny 2015/2016
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- PROJEKT odbywa się zgodnie z brzmieniem przepisów rozdziału 2a ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie
ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z wykorzystaniem systemu
elektronicznego, a także w oparciu o uchwałę nr VI/l10/15 Rady Miasta Katowice z 04.03.2015 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na rok szkolny 2015/16, branych pod uwagę na drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego, do przedszkoli i oddziałów rocznego obowiązkowego
przygotowania przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Katowice,
określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich
potwierdzenia oraz uchwałę nr VII1/152/15 Rady Miasta Katowice. Zgodnie z przepisami wyżej
wymienionej ustawy rodzice dzieci, które w bieżącym roku szkolnym uczęszczają do
przedszkoli/oddziałów "0" w szkołach podstawowych i będą kontynuowały wychowanie
przedszkolne, składali deklarację kontynuacji. Po zebraniu wszystkich deklaracji ogłoszono
rekrutację na wolne miejsca, która rozpoczęła się w dniu 01.04.2015 r., a zakończyła 15.04.2015 r.
Ogólna liczba miejsc dostępnych rekrutacji podstawowej (I etap) wynosiła 3516, natomiast po jej
zakończeniu wolnych miejsc pozostało 1118 (50 miejsc w oddziałach rocznego obowiązkowego
przygotowania przedszkolnego utworzonych przy szkołach podstawowych, które nie zostaną
uruchomione ze względu na brak chętnych dzieci). Ponadto od roku szkolnego 2015/2016 zostanie
zamknięty oddział bezżywieniowy w Miejskim Przedszkolu Nr 12 w Katowicach. Aktualna liczba
miejsc wolnych wynosi 816 (stan na dzień 01.06.2015 r.). Po zakończeniu rekrutacji podstawowej
ogłoszono elektroniczną rekrutację uzupełniającą, która potrwa do 31 sierpnia 2015 r. Po jej
zakończeniu o przyjęciu dziecka do przedszkola będzie decydował dyrektor, a nie komisja
rekrutacyjna. Odnosząc się do kwestii poruszonej przez Pana radnego Tomasza Szpyrkę dotyczącej
budowy nowych przedszkoli wyjaśnił, że w dzielnicach południowych mamy problemy. Nie
wszyscy zainteresowani rodzice w przedszkolach w Podlesiu, Kostuchnie, Murckach, Szopienicach
nie mogą dzieci posłać do przedszkola ponieważ jest nadwyżka chętnych w stosunku do
możliwości przedszkoli. W związku z tym podjęto decyzje o działaniach inwestycyjnych we
wcześniej wspomnianych lokalizacjach zakładających budowę przedszkoli mieszczących po trzy
oddziały przedszkolne. Te wolne miejsca są efektem tego że już około 30 niepublicznych
przedszkoli edukuje około 1200 dzieci w Katowicach.
Wobec braku 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.
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK poinformowała, że do dnia
dzisiejszego nie wpłynął pod obrady Komisji Edukacji żaden projekt uchwały.
Ad. 8. Korespondencja i komunikaty.
Ad. 8.1.
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK poinformowała, że do Komisji
wpłynęła autopoprawka do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
z wykonania budżetu miasta Katowice za 2014 rok. Rzeczona autopoprawka będzie przedmiotem
obrad na Sesji Rady Miasta Katowice w dniu 25.06.2015 r. Komisja Rewizyjna procedowanie nad
absolutorium budżetowym zakończyła.
Komisja zapoznała się z treścią dokumentu i przyjęła go do wiadomości.
Ad. 9. Wolne wnioski.
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- PROJEKT Radny Tomasz MAŚNICA zapytał czy przy rekrutacji do szkół zostało wzięte pod uwagę
nowopowstałe osiedle Franciszkańskie w dzielnicy Ligota - Panewniki. Jaki to będzie miało wpływ
na rejon.
Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK wyjaśnił, że w dzielnicy Ligota –
Panewniki są trzy szkoły podstawowe. W dwóch z tych szkół liczba oddziałów przekracza liczbę
pomieszczeń do nauki. Szkoła Podstawowa nr 67 jeszcze dysponuje wolnymi pomieszczeniami do
nauki. Zatem podjęliśmy decyzję że szkoła ta otrzyma dodatkowy oddział.
Radny Tomasz MAŚNICA zapytał czy ta klasa została już nasycona i już nie ma więcej
możliwości zgłoszeń.
Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK wyjaśnił, że było 21 zgłoszeń, zatem
jeszcze 4 miejsca są wolne.
Radny Tomasz MAŚNICA zapytał czy w przypadku kiedy na wspomnianym osiedlu
Franciszkańskim pojawią się dzieci będzie możliwość otwarcia dodatkowego oddziału.
Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK wyjaśnił, że w uchwale o obwodach
szkolnych jeszcze tych rejonów nie ma ale naszym obowiązkiem jest zapewnić dziecku miejsce
w szkole jak najbliżej jego miejsca zamieszkania. Jeśli zatem zajdzie taka potrzeba będziemy
tworzyć dodatkowe oddziały w Szkole Podstawowej nr 67.
Wobec braku dalszych 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
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