Protokół nr 14/15
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
z dnia 16 grudnia 2015 roku
Komisja rozpoczęła posiedzenie o godz. 9.00 a zakończyła o godz. 11.15.
Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do Protokołu.
Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do Protokołu.
Na wstępie Przewodniczący Komisji – Łukasz Ściebiorowski powitał członków Komisji oraz zaproszonych gości i
przedstawił porządek obrad:
1. Uwagi do Protokołu nr 13/15 z dnia 25 listopada 2015 r.
2. Omówienie działalności Hufca ZHP w Piekarach Śląskich.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał.
4. Przyjęcie planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu na rok 2016.
5. Wnioski radnych i sprawy bieżące.
W związku z brakiem uwag, porządek obrad przyjęto jednogłośnie.
Ad. 1 Uwagi do Protokołu nr 13/15 z dnia 25 listopada 2015 r.
Brak uwag. Protokół przyjęto jednogłośnie.
Ad. 2 Omówienie działalności Hufca ZHP w Piekarach Śląskich.
Przewodniczący Komisji poinformował o obecności na posiedzeniu przedstawicieli Hufca ZHP w Piekarach
Śląskich – Pana Kazimierza Kudełki Komendanta Hufca ZHP oraz Pani Elżbiety Kubicy ówczesnego Komendanta
Hufca – oraz oddał im głos.
Przewodnicząca KR Hufca ZHP – Pani Elżbieta Kubica na początku wypowiedzi podziękowała za zaproszenie na
posiedzenie Komisji oraz przedstawiła nowego komendanta – Pana Kazimierza Kudełkę. Następnie omówiła
działalność organizacji, przedstawiając m.in. jej misję, główne zadania, liczbę członków oraz problemy, z którymi
się boryka – głównie poruszając kwestie trudności związanych z brakiem stałej siedziby oraz ciągłych zmian.
Wypowiedź została poparta prezentacją multimedialną, która zobrazowała dotychczasową działalność organizacji.
Przewodniczący Komisji podziękował za przedstawione informacje oraz zaangażowanie wszystkich harcerzy.
Radna Gabriela Kossakowska również złożyła podziękowania za zaangażowanie oraz wyraziła dezaprobatę dla
sytuacji braku stałego miejsca siedziby Hufca ZHP. Wskazała, iż problem ten należy rozwiązać.
Radny Tadeusz Wieczorek przekazał, że wcześniej przeprowadzano prace remontowe, które zostały później
wstrzymane i obecnie budynek byłej siedziby Hufca ZHP w Brzezinach Śląskich jest w stanie zaniedbanym.
Poinformował, że niedawno odwiedził ww. budynek i przypominało to magazyn sprzętu harcerzy.
Pani Elżbieta Kubica zgodziła się z faktem, że ostatnimi czasy Dom Harcerza na dolnej sali mógł przypominać
magazyn, ponieważ znajdowały się tam rzeczy, które są potrzebne i często zostają wywożone. Wspomniała, że
górne pomieszczenia służyły radiu harcerzy, komisji stopni instruktorskich oraz izbie pamięci. Wskazała, że
budynek nie ma elewacji, ale wymieniono dach i okna. Z przyczyn braku ogrzewania, zimą należało zakręcać wodę
a do ogrzania budynku służyła jedynie koza, którą i tak nakazem straży pożarnej zdemontowano. Finanse Hufca
nie pozwalają na wyremontowanie przedmiotowego budynku, chociaż starano się wykonywać drobne remonty
własnymi siłami. Remont przerósł możliwości Hufca, a poza tym budynek został dwa razy okradziony, wybito szyby
i powyrywano kable ze ścian.
Wspomniała, że wszelkie prace porządkowe harcerze wykonują sami
Poinformowała o sytuacji wymiany zamków bez wiedzy Hufca w ich obecnej siedzibie w Miejskiej Szkole
Podstawowej nr 12.
Przewodniczący Komisji przypomniał, iż 1 grudnia 2015r. radni otrzymywali wyjaśnienia Pełnomocnika Prezydenta
Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi dot. siedziby Hufca ZHP.
Komendant Kazimierz Kudełka wyjaśnił, że Hufiec potrzebuje pomieszczenia, gdzie mógłby magazynować
potrzebny sprzęt służący m. in. do organizacji imprez. Wskazał na ogromne koszty, jakie należałoby ponieść, aby
wyremontować budynek w Brzezinach Śląskich oraz o wysokich kosztach ogrzewania poprzedniej siedziby.
Zaznaczył, że Hufiec nie potrzebuje jednej dużej sali, wystarczą małe pomieszczenia z oddzielnym magazynem,
które byłyby bezpieczne dla dzieci. Obecnie w MSP nr 12 posiadają 4 pomieszczenia, jedno na magazyn, dwa dla
młodzieży na spotkania i ostatnie na komendę.
Przewodniczący Łukasz Ściebiorowski poprosił o wyjaśnienia w sprawie wymiany zamków.
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu przekazał, że informacja jest dla niego zaskakująca i musi rozeznać
się w temacie.

Przewodniczący Komisji zapytał o współpracę Hufca z Dyrektorem Miejskiego Szkoły Podstawowej nr 12.
Komendant Hufca wskazał, że dopiero nie dawno objął funkcję i nie miał jeszcze możliwości współpracować z
Panią Dyrektor. Zapytał, czy miasto może wspomóc Hufiec w organizacji imprezy z okazji 75 rocznicy stracenia
Bohaterów Hufca.
Przewodniczący Komisji przekazał, że Hufiec powinien określić swoje oczekiwania w pisemnej prośbie skierowanej
do Prezydenta Miasta, a wtedy na pewno otrzyma odpowiedź w jakim zakresie miasto może wesprzeć organizację
imprezy.
Mieszkaniec miasta Piekary Śląskie obecny na posiedzeniu zapytał o placówki oświatowe, w których są drużyny
harcerzy.
Komendant Kazimierz Kudełka poinformował, iż na chwilę obecną drużyny harcerzy istnieją w Miejskiej Szkole
Podstawowej nr 12, Miejskim Gimnazjum nr 4. Poza tym działają również drużyny wędrownicze, które nie mają
stałej siedziby.
Przewodniczący Komisji zapytał o poziom zainteresowania dzieci i młodzieży harcerstwem.
Pan Kazimierz Kudełka przekazał, że dzieci uczęszczające do drugich i trzecich klas podstawowych są bardzo
zaangażowane w harcerstwo i przywiązują się do swoich drużynowych.
Przewodniczący Komisji podsumował, że głównym problemem harcerzy na dzień dzisiejszy jest brak miejsca,
gdzie mogliby składować sprzęt. Poprosił Naczelnika Marka Kapicę o rozeznanie wśród szkół sprawy wolnego
miejsca na składowanie sprzętu Hufca. Pogratulował Komendantowi objęcia funkcji, życzył sukcesów, rozwoju
harcerstwa i podziękował za udział w obradach.
Ad. 3 Rozpatrzenie projektów uchwał.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Domu Kultury w Piekarach Śląskich przy ul.
Bytomskiej 73, nadanego uchwałą Nr XXXIV/372/09 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 26 lutego 2009
roku (druk nr , załącznik nr 3).
Przewodniczący Komisji przypomniał, że przedmiotowy projekt uchwały został poddany drugi raz pod
zaopiniowanie Komisji, ze względu na rozstrzygniecie nadzorcze wojewody, które radni otrzymali na adresy e-mail.
Poprosił o przybliżenie zakwestionowanych przepisów przez Wojewodę Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i
Sportu – Pana Marka Kapicę.
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu omówił przedmiotowy projekt uchwały oraz rozstrzygnięcie
nadzorcze Wojewody.
Przewodniczący Komisji przeczytał zakwestionowany zapisy przez nadzór prawny Wojewody oraz zapytał, jak
zostanie rozwiązana kwestia funduszu socjalnego.
Radca Prawny Aleksandra Broda poinformowała, że kwestia ta nie będzie uregulowana w statucie i będzie należeć
do kompetencji pracodawcy.
Radny Piotr Papaja zaznaczył, że jego uwagi wysunięte do poprzednich zapisów w projekcie uchwały były słuszne.
Zaznaczył, że owe zapisy zostały zgodnie z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody poprawiona. Podawał on
jednak również inne przyczyny, które mogłyby stanowić podstawę do uchylenia uchwały. A mianowicie chodzi o
podstawę prawną, które nie jest ujęta w statucie w tak szerokim zakresie, jak zostało to ujęte w regulaminie
organizacyjnym jednostki. Podstawa prawna działania instytucji powinna być ujęta w taki sam sposób w statucie i
regulaminie. W statucie brakuje zapisów o ustawie o radiofonii i telewizji, gdyż radio jest częścią MDK-u i działa na
jej podstawie.
Przewodniczący Komisji zgodził się, iż Radny Piotr Papaja na poprzednim posiedzeniu Komisji wskazywał zapisy,
na podstawie których uchwała może zostać zakwestionowana, jednak zwracał on uwagę na inne zapisy, niż te,
które rzeczywiście zostały zakwestionowane.
Radna Prawny – Pani Aleksandra Broda poinformowała, iż nadzór prawny w żaden sposób nie zakwestionował
podstawy prawnej, poza tym nie stwierdza on nieważności uchwały z przyczyn złej podstawy prawnej, a jedynie
wytyka tzw. uchybienie. Złożyła również wyjaśnienia dot. zakwestionowanego zapisu mówiącego o tym, że
Dyrektor MDK-u działa przy pomocy nie więcej niż dwóch zastępców. Biuro prawne przygotowując statut
posiłkowało się zapisami statutów innych instytucji kultury, m.in. Teatru Polskiego w Warszawie, Mazowieckiego
Centrum Kultury i Sztuki., gdzie taki zapis funkcjonuje. Ze względu na czas oczekiwania na rozpoznanie sprawy w
przypadku odwołania oraz zawiłość procedur, postanowiono dostosować się do oczekiwań nadzoru Wojewody.

Przewodniczący Komisji przekazał ,że intencją podważonego zapisu było powołanie drugiego zastępcy w
zależności od potrzeb i planów rozwoju MDK-u.
Radny Piotr Papaja odnosząc się do ww. sytuacji wskazał, że nie ma gwarancji, iż pewne zapisy nie zostaną
zakwestionowane teraz.
Radny Grzegorz Zorychta zapytał, czy powołano już drugiego zastępcę dyrektora.
Dyrektor Miejskiego Domu Kultury, że jeszcze nie powołano drugiego zastępcy.
Radna Natalia Ciupińska zapytała o wpływ ostatnich wydarzeń związanych w projektem uchwały w sprawie zmiany
Statutu MDK-u na przebieg konkursu na dyrektora.
Radca Prawny Aleksandra Broda poinformowała, że w kwestii stanowiska dyrektora zapisy w statucie na uległy
zmianie.
Radna Natalia Ciupińska zaznaczyła, że zapisy uległy zmianie, ponieważ obecnie obowiązujący statut mówi o tym,
że dyrektor pełni jednocześnie funkcję redaktora naczelnego radia.
Pani Aleksandra Broda przekazała, że mowa tutaj o kompetencjach i zanim konkurs zostanie rozstrzygnięty,
uchwała zostanie podjęta.
Radny Piotr Papaja podkreślił słuszną uwagę Radnej Ciupińskiej i zaznaczył kwestię terminu wyznaczenia
konkursu, który powinien zostać ogłoszony dopiero po przyjęciu uchwały oraz po otrzymaniu orzeczenia
Wojewody.
Przewodniczący Komisji poprosił o dokładne sprawdzenie terminów ze względu na świadomość kandydatów o
przysługujących dyrektorowi kompetencjach. Ze względu na brak innych uwag radnych, poddał przedmiotowy
projekt uchwały pod zaopiniowanie.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Domu Kultury w Piekarach Śląskich przy ul. Bytomskiej 73,
nadanego uchwała Nr XXXIV/372/09 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 26 lutego 2009 roku został
zaopiniowany pozytywnie (12 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”).
Ad. 4 Przyjęcie planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu na rok 2016.
Przewodniczący Komisji poinformował, że proponowana wersja robocza planu pracy Komisji na rok 2016 została
radnym przesłana na adresy e-mail (załącznik nr 4). Wskazał, że plan zostanie uzupełniony o temat dot. analizy
poziomu wydatków na oświatę a poza tym proponuje wpisać plan temat dot. skutków finansowych nowej,
zapowiadanej reformy szkolnictwa. Zapytał, czy temat analizy poziomu wydatków na oświatę będzie można podjąć
już w kwietniu.
Radny Adrian Szastok przekazał, że temat działalności klubu MKS Olimpia powinien zostać przesunięty na
czerwiec, ponieważ w marcu jeszcze nie odbywają się rozgrywki.
Przewodniczący Komisji poinformował, że jego zamiarem było omówienie przygotowań grupy do sezonu. W
czerwcu lub sierpniu Komisja będzie mogła powrócić do tematu i podsumować działalność MKS-u.
Radny Tadeusz Wieczorek zaproponował, aby pod koniec września omówić kwestie dofinansowania stowarzyszeń
sportowych na rok 2017.
Radna Natalia Ciupińska zauważyła, iż w marcu lub kwietnia Komisja powinna omówić problem naborowy
piekarskich placówek oświatowych. Przyznała rację Radnemu Adrianowi Szostokowi odnośnie przesunięcie tematu
dot. MKS Olimpii.
Przewodniczący Komisji zaznaczył, że mimo wszystko chciałby zapoznać się z przygotowaniami drużyn do
sezonu. Zapytał, czy sprawą naborów Komisja może zająć się już w marcu.
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu zauważył, iż temat należałoby omówić w lutym.
Przewodniczący Łukasz Ściebiorowski przekazał, że kwestia planów naborowych zostanie omówiona w lutym przy
okazji tematu dot. ewentualnych zmian w sieci szkół piekarskich. Ponownie zapytał, czy analizę poziomu wydatków
można omówić w marcu.
Naczelnik Marek Kapica poinformował, że zostaną wtedy ukazane dane za ubiegły rok 2015.
Przewodniczący Komisji potwierdził, iż ww. temat zostanie poruszony w marcu.

Radny Piotr Papaja przekazał, że zaproponowany plan jest szeroki i wyczerpuje zakres działania Komisji. Wskazał,
że Komisja powinna zająć się w miarę wcześnie tematem dot. nowej reformy obowiązku szkolnego 6-latków. W
późniejszym czasie powinno się też omówić kwestię reformy dot. szkół gimnazjalnych.
Przewodniczący Komisji ogłosił, że jak tylko pojawią się konkretne zamierzenia związane z gimnazjami, Komisja
poruszy tę kwestię.
Naczelnik Marek Kapica zaproponował, aby temat 6-latków omawiać raczej w kwietniu, ze względu na marcowe
zapisy do przedszkoli. Pozwoli to uzyskać dane liczbowe.
Przewodniczący Komisji przychylił się do sugestii Naczelnika. Zaznaczył jednak, że wyznaczony terminy są
orientacyjne i każdy temat będzie omawiany w miarę potrzeb.
W wyniku braku innych uwag, wypracowany plan przyjęto do wiadomości.
Ad. 5 Wnioski radnych i sprawy bieżące
Przewodniczący Komisji przekazał szczegóły dot. styczniowego posiedzenia Komisji.
Radny Piotr Papaja przedstawił informacje radnym na temat przygotowanego projektu sprawozdania z działalności
instytucji kultury, które pozwoli na porównanie placówek. Przekazał materiały radnym do oceny i poprosił o
przekazywanie uwag do Biura Rady.
Radny Tadeusz Wieczorek zapytał, czy ustalono termin ogłoszenia konkursów na dotacje dla stowarzyszeń
sportowych.
Naczelnik Marek Kapica poinformował, że nie wyznaczono jeszcze konkretnej daty. Wskazał, iż rozesłano pisma
do klubów sportowych z prośbą o wcześniejsze oddawanie sprawozdań. W zależności od napływania sprawozdań,
będzie się ogłaszać konkurs lub konkursy wg dyscyplin.
Przewodniczący Komisji poinformował o spotkaniu przedstawicieli klubów sportowych dot. propozycji podziału
środków, które miało miejsce 1 grudnia.
Radny Tadeusz Wieczorek zapytał, czy o dotacje mogą starać się wyłącznie kluby, które mają siedzibę na terenie
miasta.
Pani Klaudia Bernaś – Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, przekazała że jest to
zależne od rodzaju zadania. Jeżeli zadanie będzie brzmiało: „ upowszechnianie kultury fizycznej na terenie miasta
Piekary Śląskie”, będą mogły startować wyłącznie te organizacje, które prowadza działalność na terenie gminy i tak
też było do tej pory.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za udziały w
obradach i zakończył posiedzenie.
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