PROTOKÓŁ NR 38/09
z posiedzenia Komisji ds. Społecznych
w dniu 29 września 2009 r.
Obecni członkowie Komisji wg listy obecności.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 i 2 do protokołu.
Otwarcia

posiedzenia Komisji ds. Społecznych dokonała Przewodnicząca Komisji radna

Gabriela Kossakowska witając wszystkich jej członków i zaproszonych gości.
Na wstępie Przewodnicząca Komisji przedstawiła następujący porządek posiedzenia:
1. Omówienie przeprowadzonych wizytacji w placówkach oświatowych.
2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał.
3. Sprawy bieżące.
Następnie Przewodnicząca Komisji radna Gabriela Kossakowska zaproponowała, aby w pierwszej
kolejności były omawiane projekty uchwał.
Proponowany porządek posiedzenia wraz z zmianami został przez Komisję ds. Społecznych przyjęty
pozytywnie (7 głosów "za", 0 głosów przeciwnych, 0 głosów wstrzymujących).
Następnie przystąpiono do głosowania nad protokołem z dnia 1.09.2009 r.
Protokół z posiedzenia Komisji z dnia 1 września 2009 roku został przyjęty pozytywnie (7 głosów „za”,
0 głosów przeciwnych, 0 głosów wstrzymujących).
Ad.1.
1. Projekt uchwały w sprawie odwołania członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej pn.: „Szpital Miejski” w Piekarach Śląskich przy ul. Szpitalnej 11,
omówiła pani Jadwiga Musialik – Kierownik Biura ds. Zdrowia i Spraw Społecznych.
Projekt uchwały w sprawie odwołania członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej pn.: „Szpital Miejski” w Piekarach Śląskich przy ul. Szpitalnej 11,
został przez Komisję zaopiniowany pozytywnie (7 głosów „za”, 0 głosów przeciwnych, 0 głosów
wstrzymujących).
Ww. projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Przewodnicząca Komisji radna Gabriela Kossakowska poinformowała, iż na dzisiejszym posiedzeniu
Komisji nieobecni są radny Andrzej Szewczyk oraz radny Tomasz Wesołowski, który zgłosił swoje
spóźnienie. Stwierdziła również, że będzie trzeba ustalić stały termin posiedzeń Komisji
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ds. Społecznych, gdyż sesja Rady Miasta w tym miesiącu miała odbyć się w ostatni czwartek
miesiąca, a została przeniesiona na pierwszy czwartek miesiąca i w związku z tą zmianą
na dzisiejszym posiedzeniu Komisji jest nieobecny radny Andrzej Szewczyk.
Przewodniczący Rady Miasta radny Krzysztof Seweryn stwierdził, że funkcja radnego nie może
zamykać się w określonych ramach czasowych. Ponadto działalności radnego nie da się sprowadzić
do określonego dnia, gdyż ta funkcja zobowiązuje radnego do dysponowania czasem i poświęcenia.
Radna Sława Umińska zwróciła się do Przewodniczącego Rady Miasta wyjaśniając, że nie każdy
z radnych ma czas pracy zadaniowy, większość radnych jest zaangażowanych zawodowo i nie może
pewnych rzeczy poświęcać, gdyż to się nie podoba pracodawcom. Ponadto stwierdziła, że nie raz
podczas sesji Rady Miasta apelowała, aby ustalić z kilku miesięcznym wyprzedzeniem harmonogram
sesji Rady Miasta w celu wyeliminowania problemów nieobecności radnych na sesjach i komisjach.
2. Projekt uchwały w sprawie powołania przedstawiciela do Rady Społecznej Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn.: „Szpital Miejski” w Piekarach Śląskich przy
ul. Szpitalnej 11, omówiła pani Jadwiga Musialik – Kierownik Biura ds. Zdrowia i Spraw Społecznych.
Projekt uchwały w sprawie powołania przedstawiciela do Rady Społecznej Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn.: „Szpital Miejski” w Piekarach Śląskich przy
ul. Szpitalnej 11, został przez Komisję przyjęty do wiadomości.
Ww. projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami
dla Miasta Piekary Śląskie wraz z autopoprawką, omówił pan Stanisław Jarząbek – Naczelnik
Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej.
Uwagi radnych do projektu uchwały.
Radny Jacek Mazur stwierdził, że obserwując zbiórkę odpadów na osiedlu Andaluzja dochodzi
do wniosku, że mieszkańcy są zdyscyplinowani w kwestii segregacji śmieci. Ponadto mieszkańcy
zgłaszają potrzebę dostawiania dodatkowych pojemników na przedmiotowe odpady.
Pan Stanisław Jarząbek – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki
Komunalnej wyjaśnił, iż problem ten nie występuje na osiedlach mieszkaniowych.
Przewodniczący Rady Miasta radny Krzysztof Seweryn stwierdził, iż celowym byłoby powiedzieć
jak ten problem wygląda proporcjonalnie w stosunku do dużych skupisk osiedlowych. Wyjaśnił też,
że segregowane śmieci odbierane z gospodarstw prywatnych są przyjmowane w sposób bezpłatny i
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tam dodatkowe pojemniki na odpady są niepotrzebne. Natomiast dostawianie tych pojemników
w skupiskach osiedlowych jest celowe.
Pan Stanisław Jarząbek – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki
Komunalnej stwierdził, iż w mieście istnieją miejsca, gdzie znajdują się zarówno domki jednorodzinne
jak i skupiska osiedlowe i właśnie w tych rejonach najczęściej dochodzi do sytuacji, gdzie podrzucane
są odpady pochodzące od mieszkańców gospodarstw prywatnych. Wyjaśnił też, że do końca tego
roku planuje się dodatkowo dostawić kilkadziesiąt takich pojemników.
Przewodnicząca Komisji radna Gabriela Kossakowska stwierdziła, że podczas wizytacji placówek
oświatowych zauważyła, że większość domów pokryta jest azbestem. W związku z tym, czy będzie
w najbliższym czasie możliwość składowania tego niebezpiecznego odpadu.
Pan Stanisław Jarząbek – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki
Komunalnej stwierdził, iż program usuwania azbestu będzie polegał na tym, że zinwentaryzowane
będą wszystkie budynki - również zostanie przygotowana specjalna karta, która stanowić będzie
podstawę do indywidualnego ubiegania się o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska.
Radny Marek Boroń zwrócił się z zapytaniem, gdzie można znaleźć znaczenie poszczególnych kodów
zawartych w sprawozdaniu.
Pan Stanisław Jarząbek – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki
Komunalnej stwierdził, iż jest rozporządzenie ministra, które mówi o kodach odpadów.
Radny Jacek Mazur zwrócił się z zapytaniem, czy Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i
Gospodarki Komunalnej współdziała z służbami miejskimi w celu zwiększenia wykrywalności
porzucania odpadów.
Pan Stanisław Jarząbek – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki
Komunalnej wyjaśnił, iż od spraw ścigania tego typu zachowań jest Straż Miejska przy współpracy
z Policją.
Radny Leszek Podzimski poinformował, iż będąc na wycieczce przy Kopcu Wyzwolenia w Piekarach
Śląskich przyuważył samochód na rejestracjach tarnogórskich, gdzie starszy pan z bagażnika wyjął
2 worki plastikowe i wyrzucił je na ziemię. Informując o tym Straż Miejską okazało się, że nikt na to
zdarzenie nie zareagował.
Radni nie wnieśli dalszych uwag do projektu uchwały.
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Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami
dla Miasta Piekary Śląskie wraz z autopoprawką, został przez Komisję zaopiniowany pozytywnie
(7 głosów „za”, 0 głosów przeciwnych, 0 głosów wstrzymujących).
Ww. projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
4. Projekt uchwały w sprawie zamiaru zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piekarach
Śląskich w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii bibliotecznych nadanego
uchwałą nr XXXIV/375/09 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie
nadania Statutu MBP w Piekarach Śląskich, ul. Kalwaryjska 62D, omówiła pani Aleksandra
Zawalska – Hawel – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piekarach Śląskich.
Uwagi radnych do projektu uchwały.
Radny Leszek Podzimski zwrócił się z zapytaniem, jakie są palny w stosunku do filii bibliotecznej
znajdującej się w mieszkaniu.
Pani Aleksandra Zawalska – Hawel – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piekarach Śląskich
wyjaśniła, iż rejon północ obejmuje filię na ul. Konstytucji, Leśnej oraz filię nr 9. Jeśli chodzi o filię
nr 1 oraz filię nr 4 to są bardzo małe pomieszczenia. W związku z tym zachodzi potrzeba złączenia
tych filii, a także znalezienia godnych do tego celu pomieszczeń.
Radna Sława Umińska poprosiła, aby pani dyrektor opowiedziała o obsłudze osób niewidomych
oraz niesłyszących, a także poinformowała radnych o nowościach, jakie zostały wprowadzone
w bibliotece.
Pani Aleksandra Zawalska – Hawel – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piekarach Śląskich
wyjaśniła, iż w Bibliotece odbywa się wiele wystaw oraz spotkań z ciekawymi ludźmi. Ponadto
dla dzieci organizowane są wycieczki oraz różnego rodzaju zajęcia pozaszkolne. W bibliotece
realizowane są również projekty mające na celu m.in. zakup dodatkowych zbiorów książkowych
w danej dziedzinie oraz organizowanie szkoleń edukacyjnych. W filii nr 1 często odbywały się ciekawe
zajęcia dla dzieci organizowane w okresie wakacyjnym. W najbliższym czasie będą również odbywały
się spotkania autorskie, wernisaże oraz panele dyskusyjne.
Pracownik Biblioteki dodał, że z oddziału biblioteki – książki mówionej korzysta na stałe około 20
piekarzan są to osoby niedowidzące oraz niedosłyszące. W oddziałach organizowane są lekcje
biblioteczne zaznamiające dzieci z trudnościami życia osób niepełnosprawnych. Zamierza się również
otwarcie biblioteki dla seniora, gdzie osoby niepełnosprawne mogłyby się spotykać. W planach
biblioteki jest również wybudowanie podjazdu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
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Radni nie wnieśli dalszych uwag do projektu uchwały.
Projekt uchwały w sprawie zamiaru zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piekarach
Śląskich w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii bibliotecznych nadanego
uchwałą nr XXXIV/375/09 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie
nadania Statutu MBP w Piekarach Śląskich, ul. Kalwaryjska 62D, został przez Komisję
zaopiniowany pozytywnie (7 głosów „za”, 0 głosów przeciwnych, 0 głosów wstrzymujących).
Ww. projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
5.

Projekt uchwały w sprawie zmiany tytułów załączników do uchwały nr XXVI/218/2000 Rady

Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie przyjęcia zmian i jednolitego
tekstu Statutu Związku Harmonijnego Rozwoju Miast Aglomeracji Katowickiej, omówił Prezydent
Miasta Stanisław Korfanty.
Projekt uchwały w sprawie zmiany tytułów załączników do uchwały nr XXVI/218/2000 Rady Miasta
w Piekarach Śląskich z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie przyjęcia zmian i jednolitego tekstu
Statutu Związku Harmonijnego Rozwoju Miast Aglomeracji Katowickiej, został przez Komisję
zaopiniowany pozytywnie (7 głosów „za”, 0 głosów przeciwnych, 0 głosów wstrzymujących).
Ww. projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
6.

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta, omówiła pani Anna Machura – Naczelnik

Wydziału Finansowo-Budżetowego.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta, został przez Komisję zaopiniowany pozytywnie
(7 głosów „za”, 0 głosów przeciwnych, 0 głosów wstrzymujących).
Ww. projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
7.

Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta

w Piekarach Śląskich, omówiła radna Maria Wojszczyk.
Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
w Piekarach Śląskich, został przez Komisję przyjęty do wiadomości.
Ww. projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
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8.

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Wojciecha Matysika, mieszkańca Piekar

Śląskich, omówił radny Jacek Mazur.
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Wojciecha Matysika, mieszkańca Piekar
Śląskich, został przez Komisję przyjęty do wiadomości.
Ww. projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
9.

Projekt uchwały w sprawie przyznania Nagrody Miasta Piekary Śląskie w dziedzinie kultury

im. Wawrzyńca Hajdy w 2009 roku, omówiła radna Maria Wojszczyk.
Uwagi radnych do projektu uchwały.
Radna Sława Umińska zwróciła się z zapytaniem, kto jeszcze był w gronie kandydatów ubiegających
się o tę nagrodę.
Radna Maria Wojszczyk poinformowała, że wśród osób ubiegających się o nagrodę im. Wawrzyńca
Hajdy był pan Jerzy Macoła - muzyk, pani Elżbieta Czarnecka – plastyk oraz pan Leon Wostal.
Radny Marek Boroń stwierdził, że jego zdanie było odrębne podczas posiedzenia tej Komisji, dlatego
też przed dzisiejszym posiedzeniem Komisji ds. Społecznych złożył rezygnację z członkostwa
w Komisji ds. przyznania Nagrody Miasta Piekary Śląskie w dziedzinie kultury im. Wawrzyńca Hajdy
w 2009 roku.
Radni nie wnieśli dalszych uwag do projektu uchwały.
Projekt uchwały w sprawie przyznania Nagrody Miasta Piekary Śląskie w dziedzinie kultury
im. Wawrzyńca Hajdy w 2009 roku, został przez Komisję przyjęty do wiadomości.
Ww. projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad.2.
Omówienie przeprowadzonych wizytacji w placówkach oświatowych.
Pan Marek Kapica – Naczelnik Wydziału Edukacji przedstawił informację dot. ilości oddziałów
i uczniów w poszczególnych placówkach oświatowych oraz organizacji roku szkolnego 2009-2010.
Informacja stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Uwagi radnych do przedstawionej informacji.
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Radny Marek Boroń zwrócił się wyjaśnienie, gdyż na ostatnim posiedzeniu Komisji Zastępca
Prezydenta Miasta – pan Janusz Pasternak poinformował, że około 500 dzieci zostało przyjętych
do klas pierwszych w tym roku szkolnym, czy jest ich mniej, czy też więcej w stosunku do roku
ubiegłego.
Pan Marek Kapica – Naczelnik Wydziału Edukacji wyjaśnił, że jeśli chodzi o klasy pierwsze szkół
ponadgimnazjalnych to jest to tendencja gwałtowanie spadająca, natomiast w szkołach podstawowych
nie jest to duża różnica w stosunku do lat ubiegłych.
Przewodnicząca Komisji radna Gabriela Kossakowska poinformowała, iż radni w tym roku brali udział
w wizytacjach placówek oświatowych. Wielu dyrektorów jest rozgoryczonych z powodu pozbawienia
ich informacji dot. edukacji w naszym mieście. Niewiadomo z jakich powodów pan Marek Kapica –
Naczelnik Wydziału Edukacji zaniechał protokołowania spotkań z dyrektorami placówek oświatowych
w Piekarach Śląskich. W poprzedniej kadencji radna Maria Wojszczyk - ówczesna przewodnicząca
Komisji ds. Społecznych uczestniczyła w spotkaniu z dyrektorami placówek oświatowych, jednakże
pan naczelnik nie raczył jej nawet przedstawić.
Pan Marek Kapica – Naczelnik Wydziału Edukacji wyjaśnił, że z każdej narady jest przygotowany
protokół.
Przewodnicząca Komisji radna Gabriela Kossakowska poinformowała, iż dyrektorzy również zarzucali
brak przepływu informacji dot. organizacji konkursów na stanowisko dyrektorów. Gro nauczycieli jest
rozgoryczonych, gdyż pracowali przy Strategii Rozwoju Miasta, a nigdy nie zostali przez to docenieni.
Pan Marek Kapica – Naczelnik Wydziału Edukacji wyjaśnił, że nie przypomina sobie sytuacji, w której
by nie przedstawił radnej Marii Wojszczyk na spotkaniu z dyrektorami placówek oświatowych.
Prezydent Miasta Stanisław Korfanty wyjaśnił, iż władze Miasta współpracują z dyrektorami w formule
otwartej i do tej pory nie było żadnych sygnałów niezadowolenia z ich strony. Ponadto zaproponował,
aby Komisja wytypowała jedną osobę, która jest zainteresowana współpracą z radą dyrektorów.
Pan Marek Kapica – Naczelnik Wydziału Edukacji wyjaśnił, że nie odpowiada on jednoosobowo
za stan edukacji w naszym mieście.
Prezydent Miasta Stanisław Korfanty wyjaśnił także, iż nagrody pieniężne zawsze budzą wiele
kontrowersji, jednakże jest wypracowany regulamin, który dokładnie określa zasady ich przyznawania.
Wnioskodawcą do takiej nagrody jest zarówno dyrektor szkoły jak również naczelnik edukacji.
Ponadto Prezydent Miasta zaproponował, aby radna Gabriela Kossakowska brała udział w Komisji
współpracującą z radą dyrektorów.
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Przewodnicząca Komisji radna Gabriela Kossakowska wyraziła zgodę.
Radny Tomasz Wesołowski wracając do rozmów dot. konkursów na stanowiska dyrektorów
poinformował, że wśród członków Komisji mogą pracować radni, dlatego też zwrócił się z propozycją
udziału w pracach tejże Komisji konkursowej.
Pan Marek Kapica – Naczelnik Wydziału Edukacji poinformował, że zawsze w takiej Komisji
był przedstawiciel Rady i na chwilę obecną jest nim radny Jerzy Krauza.
Radny Leszek Podzimski poinformował, że podczas udziału w wizytacjach po placówkach
oświatowych zauważył duży postęp jeśli chodzi o remonty i inwestycje przeprowadzone w tych
placówkach. Ponadto ponowił prośbę o przeprowadzenie remontów polegającą na wymianie stolarki
okiennej od strony boiska w szkole nr 9.
Radny Marek Boroń stwierdził, że w niektórych placówkach nie trzeba wielkich nakładów finansowych,
gdyż wystarczy przeprowadzić drobne prace remontowe. W szkole nr 13 można niewielkim nakładem
finansowym stworzyć boisko, gdyż wystarczy tylko wyrównać teren. Natomiast w zespole szkół
nr 1 przy niewielkim nakładzie finansowym można przeprowadzić remont toalet. W szkole
podstawowej nr 12 niegdyś znajdował się piękny stadion szkolny, niestety obecnie jego stan jest
fatalny, dlatego poprosił o wyremontowanie tego placu. Radny podkreślił również, że o remont tego
stadionu zabiega już od 3 lat - niestety bezskutecznie.
Prezydent Miasta Stanisław Korfanty wyjaśnił, iż jeśli chodzi o remonty placówek to jest to kwestia
funduszy, których niestety brakuje. Zapotrzebowanie jest duże, jednak w miarę możliwości
sukcesywnie miasto stara się wykonywać te prace remontowe.
Pan Marek Kapica – Naczelnik Wydziału Edukacji poinformował, że czasami wydaje się, że niewielkim
nakładem finansowym można odnowić elewację lub bazę sportową szkoły. Jednakże kiedy patrzy się
z punktu widzenia pracownika samorządowego to sprawa wygląda zupełnie inaczej, gdyż Urząd
Miasta zlecając przeprowadzenie pewnych remontów musi posiadać m.in. projekt budowy i atesty.
Ponadto wszelkie remonty muszą być dostosowane do obowiązujących wymogów Unii Europejskiej.
Radny Marek Boroń stwierdził, że został źle zrozumiany, gdyż w szkole podstawowej nr 13 jego
intencją nie jest wybudowanie boiska szkolnego tylko wyrównanie terenu. W kwestii szkoły
podstawowej nr 12 podkreślił, iż od wielu lat nic nie zostało zrobione w kierunku stadionu.
Przewodnicząca Komisji radna Gabriela Kossakowska poinformowała, iż rzeczywiście w wielu
placówkach wystarczy niewielkich nakładów finansowych, aby doprowadzić pewne rzeczy
do odpowiedniego stanu.
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Radna Maria Wojszczyk wyjaśniła, iż przeprowadzając wizytację po placówkach można było sobie
wykreować pewną opinię na temat zdolności gospodarczych kadry zarządzającej, gdyż w pewnych
placówkach czeka się na środki finansowe, a w innych wystarczyło trochę dobrej woli,
aby przeprowadzić drobne remonty np. w przedszkolu nr 12 obsługa przedszkola wymalowała
dzieciom szafki i wyczyściła parkiety zaś przy szkole podstawowej nr 15 dzięki MPWiK wyrównano
i zasiano trawą teren boiska szkolnego.
Prezydent Miasta Stanisław Korfanty wyjaśnił, iż dyrektorzy powinni mieć pełną samodzielność
w prowadzeniu swojej placówki, wtedy byłby to też dodatkowy element do wynagradzania ich.
Przewodnicząca Komisji radna Gabriela Kossakowska poinformowała, iż w szkole podstawowej
nr 15 przednia strony budynku jest bardzo zniszczona, dlatego też zaproponowała odnowienie tej
ściany, jednakże pani dyrektor nie przyjęła takiej propozycji. Natomiast w gimnazjum nr 2 konserwator
sam odnowił toalety, więc z tego wynika, że jak ktoś ma inicjatywę to potrafi wiele zrobić dobrego.
Radny Tomasz Wesołowski odnośnie gospodarowania placówkami wyjaśnił, że powinny być jakieś
narzędzia, które pozwalałyby wymóc na dyrektorach większą troskę o swoje obiekty, gdyż niektóre
prace wymagają tylko inicjatywy i niewielkich nakładów finansowych.
Pan Marek Kapica – Naczelnik Wydziału Edukacji poinformował, że gdyby przeprowadzić spotkanie
z dyrektorami na temat tego co zostało zrobione we własnym zakresie to okazałoby się, że naprawdę
dużo prac zostało wykonanych przy pomocy rodziców i konserwatorów. Ponadto wyjaśnił, że zgadza
się z stwierdzeniem, że dyrektor powinien odpowiadać za wyniki nauczania ale również powinien być
menagerem swojego placówki.
Przewodniczący Rady Miasta radny Krzysztof Seweryn stwierdził, że nowy rok szkolny akcentuje
się dwoma problemami: jedna godzina tygodniowo nauczyciela poświęcona na działalność
pozalekcyjną oraz problem wyrównania płac.
Radny Marek Boroń wyjaśnił, że prace, jakie zostały przeprowadzone w własnym zakresie można było
zobaczyć, jednakże niektóre prace wymagają nakładów większych niż zakup jedynie puszki farby.
Dlatego też trzeba mieć odrębne spojrzenie na każdą z placówek.
Radny Jacek Mazur zwrócił się z zapytaniem, czy został zakończony remont kuchni w Gimnazjum
nr 4 na osiedlu Powstańców Śląskich.
Pan Marek Kapica – Naczelnik Wydziału Edukacji poinformował, że remont kuchni w Gimnazjum
nr 4 potrwa do połowy miesiąca października.
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Radny Jacek Mazur zwrócił się zapytaniem, czy zostało zabezpieczone dzieciom wydawanie posiłków
na okres remontu w tej szkole.
Pan Marek Kapica – Naczelnik Wydziału Edukacji poinformował, że Gimnazjum nr 4 przygotowywało
posiłki dla 4 placówek na terenie miasta. Jednakże na czas remontu zorganizowano inną formę
dożywiania dzieci.
Radny Leszek Podzimski zwrócił się z zapytaniem, jak w mieście wygląda sprawa dożywiania dzieci
z programu „Owoce w szkole”, czy dyrektorzy placówek przystąpili do realizacji tego programu.
Pan Marek Kapica – Naczelnik Wydziału Edukacji poinformował, że rolnicy z Dąbrówki Wielkiej
dostarczali warzywa do placówki w tejże dzielnicy oraz do Gimnazjum nr 4.
Radny Leszek Podzimski zwrócił się z prośbą o przedstawienie szczegółowej informacji na ten temat.
Pan Marek Kapica – Naczelnik Wydziału Edukacji zaprosił Przewodniczącą Komisji ds. Społecznych
radną Gabrielę Kossakowską na uroczystość z okazji dnia Edukacji Narodowej.
Radni nie wnieśli dalszych uwag do przedstawionej informacji.
Ad.3.
Przewodnicząca przedstawiła członkom komisji następującą korespondencję:
- Pismo nr NZ/III/80121/95/4/09/3290 z dnia 2 września 2009 r. Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach dot. wystąpienia pokontrolnego w komórkach organizacyjnych Szpitala Miejskiego w
Piekarach Śląskich.
Pismo stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
- Pismo z dnia 2 września 2009 r. „Stowarzyszenia Wspólnota Polska” – Zarządu Krajowego
w Warszawie dot. nadania jednej z ulic w Piekarach Śląskich miana Tadeusza Jasińskiego.
Pismo stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
- Pismo nr BP-JP/021/09/09 z dnia 16 września 2009 r. Biura Poselskiego posła na Sejm RP Jerzego
Polaczka dot. utrzymania dotychczasowej struktury Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach wraz
z Wydziałem Zamiejscowym w Piekarach Śląskich.
Pismo stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
- Pismo z dnia 3 września 2009 r. NZOZ „Piątka” sp. z o.o. w Piekarach Śląskich dot. możliwości
wykupu lub przedłużenia czasu dzierżawy przychodni.
Pismo stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
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- Pismo z dnia 3 września 2009 r. Wiceprzewodniczącego Zespołu ds. Służby Zdrowia Komisji
Krajowej Sierpień 80 pana Zbigniewa Zdónka dot. braku zakontraktowanej karetki z lekarzem przez
powiat Piekary Śląskie.
Pismo stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
- Pismo z miesiąca sierpnia 2009 r. Fundacji „Trzeźwy Umysł” – Stowarzyszenie Producentów
i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu dot. kolejnej edycji kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
Pismo stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
- Pismo nr 59/2009 z dnia 7 września 2009 r. Klubu Sportowego „Orzeł Biały” w Piekarach Śląskich
dot. spotkania radnych z zarządem klubu w temacie bazy sportowej oraz utrzymania obiektów
sportowych.
Pismo stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Prezydent Miasta Stanisław Korfanty stwierdził, że należy się zastanowić na kwestią dofinansowania
klubów sportowych w naszym mieście, gdyż z roku na rok przeznaczane są większe środki, natomiast
zachowanie o poziom gry pozostawia wiele do życzenia. Wyjaśnił, że bardzo źle się dzieje jeśli chodzi
o zachowanie młodzieży i ich stosunek do gry – problem ten dotyczy także trenerów. Ponadto
stwierdził, że może lepszym rozwiązaniem byłoby, aby Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przejął
szkolenie młodzieży i zakontraktował wykwalifikowanych trenerów. Prezydent Miasta nadmienił
również, aby samorząd wspólnie się zastanowił nad rozwiązaniem tego problemu. Przewodniczący
Rady Miasta pełniący również funkcję Prezesa Związku Piłki Nożnej w okręgu Bytomskim powinien się
w tą sprawę zaangażować.
Radny Marek Boroń stwierdził, że często uczestniczy w meczach trampkarzy i dlatego też zgadza
się z tym stwierdzeniem, gdyż obecnie szkolenie młodzieży w sporcie niczego nie wnosi.
Przewodniczący Rady Miasta radny Krzysztof Seweryn stwierdził, że system, czy też sposób
współdziałania z organizacjami pozarządowymi preferuje pobudzać środowiska lokalne. Propozycja
rozdziałów środków padała, jednakże w momencie, kiedy uda się skategoryzować tą dotację, będzie
można o tym pomyśleć.
Prezydent Miasta Stanisław Korfanty stwierdził, że z budżetu miasta z roku na rok wydaje się większe
pieniądze na sport, ale nie przynosi to żadnych efektów. Ponadto wyjaśnił, że poziom piłki nożnej
w klasie A jest odzwierciedleniem tego co się dzieje w całym Polskim Związku Piłki Nożnej. Dodał
także, iż obecnie trener nie ma żadnego autorytetu wśród młodzieży.
Radny Tomasz Wesołowski stwierdził, iż bardzo ważną kwestią są uprawnienia trenerów, gdyż coraz
częściej pojawiają się bardzo wątpliwe oferty szkoleń oraz kursów instruktorskich.
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przeznaczonych na szkolenie sportowe powinien być ukierunkowany na pobudzanie środowiska.
Przewodnicząca Komisji radna Gabriela Kossakowska poinformowała, iż wśród młodzieży wzrasta
coraz większa agresja.
Radny Leszek Podzimski wyjaśnił, iż gmina jest w pewnym sensie sponsorem drużyn piekarskich,
dlatego nie wyobraża sobie, aby sponsor na tego typu zachowania przymykał oczy, gdyż gmina
powinna egzekwować te pozytywne zachowania. Ponadto zaproponował, aby Komisja ds.
Społecznych tym tematem się zajęła.
Radny Jacek Mazur wyjaśnił, iż rzeczywiście bardzo ważny dla klubu jest poziom kwalifikacji
prowadzącego nauczyciela. Jednakże trzeba podkreślić, że nie zawsze doskonały zawodnik będzie
dobrym trenerem. Stwierdził również, iż pokolenie młodzieży z roku na rok jest coraz słabsze.
Prezydent Miasta Stanisław Korfanty stwierdził, że jeżeli trener nie ma autorytetu to nie jest w stanie
tą młodzież odpowiednio poprowadzić, a należy pamiętać, że sport młodzieży ma mieć czynnik
wychowawczy. Ponadto poinformował, że coraz częściej docierają opinie mieszkańców, że trzeba
szukać innego klubu nawet poza miastem, gdzie zawodnik ma szansę rozwoju.
Radny Jacek Mazur wyjaśnił, iż należy zweryfikować kwalifikacje wszystkich trenerów, którzy
prowadzą zajęcia z młodzieżą.
Prezydent Miasta Stanisław Korfanty stwierdził, że coraz częściej w klubach sportowych grają
zawodnicy z poza miasta. Nadmienił, iż należałoby stworzyć spójny system szkolenia młodzieży
w poszczególnych dyscyplinach sportowych.
Przewodniczący Rady Miasta radny Krzysztof Seweryn poinformował również, że dnia 28 września br.
zostały przeprowadzone wybory do Młodzieżowej Rady Miasta.
Na tym porządek posiedzenia Komisji ds. Społecznych zakończono.
Protokół sporządziła:
Justyna Manowska
Przewodnicząca
Komisji ds. Społecznych
Gabriela Kossakowska
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