BRM.0012.2.5.2016
Protokół nr 18/16
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Rady Miasta Piekary Śląskie
w dniu 30 marca 2016 r.
Posiedzenie Komisji miało miejsce w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach
Śląskich przy ul. Olimpijskiej 3. Komisja rozpoczęła obrady o godz. 8.15, a zakończyła o godz. 11.05.
Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do Protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do Protokołu.
Na wstępnie Przewodniczący Komisji – Radny Łukasz Ściebiorowski powitał członków Komisji,
zaproszonych gości oraz przedstawił proponowany porządek posiedzenia:
1. Uwagi do Protokołu Nr 17/16 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 24 lutego
2016 roku.
2. Informacja na temat rozstrzygnięcia konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie miasta Piekary Śląskie.
3. Omówienie skutków finansowych nowej, proponowanej reformy szkolnictwa.
4. Analiza poziomu wydatków na oświatę w kontekście subwencji ogólnej w części oświatowej.
5. Informacja na temat pisma grupy pedagogów szkolnych w sprawie stypendiów o charakterze
socjalnym.
6. Spotkanie z trenerem juniorów piłki ręcznej – Panem Mariuszem Gracka oraz przedstawicielami
drużyny.
7. Zapoznanie się z działalnością sekcji piłkarskiej w MKS Olimpia.
8. Omówienie działalności i oferty oraz kalendarza imprez i wydarzeń organizowanych przez MOSiR.
9. Wnioski radnych i sprawy bieżące.
Brak uwag. Porządek obrad został przyjęty.
Na wstępie Przewodniczący Komisji poinformował, że na dzisiejszych obradach nieobecni będą
Dyrektor ZEFO – Pani Teresa Korab oraz Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Pan Marek
Kapica. Prosił członków Komisji o wyrozumiałość i dodał, iż w przypadku braku możliwości
wyjaśnienia danych kwestii, Komisja płynnie przejdzie do kolejnego punktu proponowanego porządku
obrad. Obszary, które nie zostaną dostatecznie omówione w dniu dzisiejszym, zostaną rozszerzone
na kolejnym posiedzeniu Komisji.
Ad. 1 Uwagi do Protokołu Nr 17/16 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 24
lutego 2016 roku.
Brak uwag radnych do Protokołu. Protokół Nr 17/16 z dnia 24.02.2016 r. został przyjęty.
Ad. 2 Informacja na temat rozstrzygnięcia konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych w
zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie miasta Piekary Śląskie.
Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – Pani Klaudia Bernaś przedstawiła
wyniki ogłoszonych konkursów na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej w mieście Piekary Śląskie.
Przewodniczący Komisji zapytał, czy w bieżącym roku złożono jakiekolwiek odwołania.
Pani Bernaś poinformowała, że cała procedura przebiegła pomyślnie i nie pojawiły się żadne
odwołania, roszczenia, ani skargi.
Przewodniczący Komisji zapytał o przyczynę rozdzielenia konkursu na dwie części.
Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi wyjaśniła, że poprzez podział konkursu
na dwie części udało się uporządkować kluby sportowe, nie doszło do żadnych niejasnych sytuacji i
wszystko przebiegło w sposób sprawny.
Radny Tadeusz Wieczorek zapytał, czy w konkursie brał udział UKS „Orzeł Biały”
Pani Bernaś przekazała, że ww. klub nie brał udziału w konkursie, ponieważ nie posiada jeszcze
przygotowanej sali, ale prawdopodobnie w drugiej połowie roku będzie ubiegać się o mały grant.
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Dodała, że w konkursie żaden ze złożonych wniosków nie został odrzucony i wszyscy składający
otrzymali dotację.
Radny Tadeusz Wieczorek zapytał, czy wykonywane są analizy porównawcze wysokości przyznanych
dotacji w poszczególnych miastach.
Pani Bernaś wyjaśniła, że takie analizy na pewno są wykonane, natomiast należy podkreślić, że każde
miasto dysponuje własnym budżetem i wysokość dotacji zależy od wysokości budżetu, jaki zostaje
zaplanowany na daną dziedzinę.
Radny Tadeusz Wieczorek zapytał, jak wygląda to w innych miastach w proporcjonalnym odniesieniu
do Piekar Śląskich.
Pani Bernaś poinformowała, że osobiście takiej analizy nie sporządzała. Mimo to zaznaczyła, że kwoty
przekazywane na działalność klubów z roku na rok wzrastają.
Przewodniczący Komisji poprosił o przygotowanie takowej analizy dla Radnych w odniesieniu do
ościennych miast.
Wiceprzewodniczący Komisji Piotr Papaja podkreślił, że kwestia poruszona przez Radnego Wieczorka
jest istotna i powyższa analiza porównawcza wydatków na sport i ich struktury w porównaniu do
ościennych miast o podobnej liczbie mieszkańców będzie ciekawą lekturą.
Radny Andrzej Wymysło zapytał, czy działający przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji Klub
Biegacza ubiegał się o przyznanie dotacji na działalność.
Pani Bernaś przekazała, że Klub Biegacza nie startował w żadnym konkursie.
Radny Adrian Szastok zaapelował o wcześniejsze terminy ogłoszenia konkursów, aby przyznane
dotację mogły szybciej zostać przekazane na konta klubów sportowych.
Pani Bernaś poinformowała, że w przypadku, gdy dany klub zakończy realizację zadania, może złożyć
sprawozdanie i uzyskać rozliczenie. W przyszłym roku prawdopodobnie zostanie wprowadzony 14
dniowy termin przekazania środków na konto klubu od dnia podpisania umowy.
Radna Natalia Ciupińska poprosiła o przesłanie przedstawionych wyników konkursu na skrzynki
mailowe Radnych. Odniosła się do przedstawionych informacji na temat UKS „Akademii Piłkarskiej
Champions Piekary Śląskie”. Wskazała, że UKS nie działa od 2015 r. i swoją działalność prowadzi już
od kilku lat, jednak dopiero w 2015 r. przeniósł swoją siedzibę do Piekar Śląskich. Zapytała o
działalność nowego podmiotu UKS „Funny Dance”.
Pani Klaudia Bernaś poinformowała, że UKS „Funny Dance” prowadzi zajęcia taneczne, w których
biorą udział najmłodsze dziewczynki. Dodała, że UKS „Akademia Piłkarska Champions Piekary
Śląskie” rzeczywiście prowadzi swoją działalność od kilku lat, jednak dopiero w 2015 r. podmiot został
zarejestrowany przez Urząd Miasta Piekary Śląskie.
Przewodniczący Komisji przekazał, że wyniki konkursu ogłoszono w Zarządzeniu Prezydenta Miasta.
Poprosił o ich przesłanie na skrzynki mailowe członków Komisji.
Radni nie wnieśli dalszych pytań i uwag do przedstawionej informacji.
Ad. 3 Omówienie skutków finansowych nowej, proponowanej reformy szkolnictwa.
Przewodniczący Komisji poprosił o przedstawienie informacji w powyższym temacie pracownika
Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Panią Krystynę Więcławską-Stysz.
Pani Krystyna Więcławska-Stysz wyjaśniła, że w powyższej kwestii informacje posiada Dyrektor
ZEFO, która uczestniczyła w debacie oświatowej dot. kwestii sześciolatków.
Prezes ZNP w Piekarach Śląskich poinformowała, że również uczestniczyła w owej debacie.
Przedstawicielem Piekar Śląskich na debacie była Pani Dyrektor Teresa Korab, która mówiła o
skutkach finansowych reformy szkolnictwa. Gminy przedstawiały straty, jakie przyniosą proponowane
zmiany. Wszyscy starali się przedstawić pomysły zaradzenia tej sytuacji, w tym również Piekary
Śląskie, które wypadły dobrze ze swoimi propozycjami. Decyzyjność została oddana w pełni w ręce
rodziców. Z dochodzących wieści w niektórych szkołach obecnie nie ma przyjęć na nowy rok szkolny.
Konsekwencje tych decyzji będą odczuwalne przez najbliższe 12 lat na każdym etapie nauczania w
mieście, również na etapie dzieci 3 letnich.
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Przewodniczący Komisji wskazał, że Radni przed chwilą otrzymali zagadnienia, które były poruszane
na ww. debacie (załącznik nr 3 do Protokołu). Poprosił, aby zapoznali się z rozdanym materiałem oraz
zaznaczył, że zapisane w nim tezy zostaną rozszerzone na następnym posiedzeniu Komisji. Poprosił
Panią Więcławską-Stysz o przedstawienie danych dot. przyjęć 6-latków do klas pierwszych.
Pani Krystyna Więcławska-Stysz przekazała, iż Wydział posiada wstępne dane odnośnie naborów do
szkół podstawowych na rok 2016/2017. Dane te mogą ulec zmianie, ponieważ nie ma jeszcze
ostatecznych rozstrzygnięć i dot. one 6-latków, 7-latków i pojedynczych przypadków 8-latków. Po kolei
przedstawiła ilość zapisanych dzieci do klas pierwszych miejskich szkół podstawowych, zaznaczając,
że najgorzej sytuacja wygląda w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 14, gdzie obecnie nie zapisano ani
jednego dziecka. Najwięcej natomiast dzieci do klas 1 zapisanych jest w MSP nr 11 oraz MSP nr 9.
Dodała, że jeżeli chodzi o nabór do przedszkoli, to na chwilę obecną także nie jest on rozstrzygnięty.
Rodzice mogą składać wnioski do 3 przedszkoli jednocześnie i jednoznaczne liczby będzie można
podać w kwietniu. Z danych ewidencyjnych z rocznika 2010 na pobyt stały w Piekarach Śląskich
zarejestrowanych jest 550 dzieci 6-letnich, z czego tylko 60 zapisano do 1 klasy. 490 dzieci pozostaje
w przedszkolach. Jeżeli chodzi o 7-latki, to w poprzednim roku odroczono 70 dzieci i w tym roku pójdą
do 1 klasy.
Przewodniczący Komisji zapytał, czy w obwodzie Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 14 są rodzice,
którzy jeszcze nie podjęli decyzji.
Pani Więcławska-Stysz przekazała, że trudno odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ rodzic ma prawo
zmiany decyzji do samego końca. W obwodzie MSP nr 14, w przedszkolach nie pozostają 7-latki
odroczone w poprzednim roku szkolnym, natomiast jeżeli chodzi o 6-latki rodzice najprawdopodobniej
zdecydowali, że zostaną one w przedszkolach. Wydział nie posiada natomiast danych na temat ilości
zameldowanych dzieci w danym rejonie.
Pani Morawiak-Szysler dodała, że zmiany w prawie oświatowym podjęte przez Ministerstwo
wskazywały także na decyzyjność rodziców, jeśli chodzi o pozostawienie dziecka w klasie 1.
Świadomość prawa, które zostało dane rodzicom, spowodowało, iż zdecydowali się oni na
przedłużenie okresu dzieciństwa. Podkreśliła, że szkoły są przygotowane na przyjęcia dzieci 6 letnich
pod każdym względem, wskazując wydłużone godziny pracy świetlic (6.00 – 17.00).
Przewodniczący Komisji przekazał, że jeżeli chodzi o warunki lokalowe szkół, żadne uwagi nie
wpłynęły do radnych.
Radna Gabriela Kossakowska wskazała, że wprowadzane reformy nigdy nie były szczęśliwe dla
szkolnictwa i często wiązały się z nimi straty finansowe. Nie można liczyć na diametralne zmiany w
liczbie zapisanych uczniów. Decyzje zapadły na szczeblu rządowym, a konsekwencje poniosą
samorządy.
Radna Natalia Ciupińska wyraziła zainteresowanie możliwościami otwarcia dodatkowych oddziałów w
przedszkolach.
Pani Więcławska-Stysz poinformowała, że oddział w przedszkolu może liczyć maks. 25 dzieci. Przy
określaniu możliwości należy wziąć pod uwagę warunki finansowe oraz lokalowe. Nie wyklucza się, iż
w niektórych przedszkolach takie oddziały będą otwierane, natomiast nie da się określić w danej chwili
gdzie i ile takich oddziałów się otworzy. Decyzje zapadną po rozstrzygnięciu rekrutacji, ponieważ
obecnie dzieci zapisywane są do 3 przedszkoli naraz. Możliwość taka w ogóle istnieje w MP nr 13,
MSP nr 1 oraz MSP nr 5. Jeżeli takie oddziały zostałyby utworzone w szkole, w pobliskim przedszkolu
zwolniłoby się miejsce dla dzieci młodszych.
Radny Krzysztof Seweryn przekazał, że oddziały przedszkolne w szkołach są oddziałami
ukierunkowanymi na dzieci określonego rocznika, przez co nie daje to możliwości stworzenia
dodatkowego oddziału. Zasugerował, aby na kolejne posiedzenie przygotowano analizę możliwości
danej placówki przedszkolnej pod kątem warunków lokalowych oraz zapotrzebowania danego
środowiska.
Przewodniczący Komisji poprosił Wydział o przygotowania takiej analizy.
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Radna Natalia Ciupińska dodała, że analizę należałoby oprzeć o dane dot. potencjalnych nowych
zatrudnień w przypadku utworzenia dodatkowych oddziałów.
Pani Krystyna Więcławska-Stysz dodała, że na dzień 29 marca w przedszkolach jest 40 wolnych
miejsc, natomiast dzieci oczekujących 149. Za jakiś czas dane mogą ulec zmianie.
Radna Małgorzata Gruszczyk poprosiła o wysoki poziom szczegółowości przygotowywanych danych,
aby łatwo można było określić w rejonach, których szkół i przedszkoli istnieje zapotrzebowanie.
Należałoby określić, w których rejonach i szkołach będzie można utworzyć oddziały przedszkolne dla
6-latków, dzięki czemu można będzie poznać możliwości zorganizowania opieki przedszkolnej dla 3latków. Jeżeli będzie taka możliwość poprosiła o uwzględnienie w analizie współczynnika
wielokrotności zapisów dziecka do placówek.
Radny Piotr Papaja przekazał, że dane, które zostały przedstawione oraz omówione, są niepełne,
ponieważ nie minął jeszcze okres ostatecznych przyjęć do placówek. Cały problem jest głębszy i
wynika z niżu demograficznego.
Prezes Morawiak-Szysler zasugerowała, aby na kolejne posiedzenie Komisji zaprosić dyrektorów
przedszkoli, ponieważ są oni najbardziej kompetentni w tym temacie i będą w stanie odpowiedzieć na
każdą wątpliwość Radnych.
Przewodniczący Komisji zaznaczył, iż jeśli zaistnieje taka potrzeba, zwołane zostanie dodatkowe
posiedzenie Komisji, na którym poruszony zostanie wyłącznie temat dot. 6-latków.
Radny Krzysztof Seweryn wskazał, że sytuacja danego rocznika będzie trudna przez 12 kolejnych lat.
Zasugerował zmianę naliczania subwencji oświatowej, co pozwoliłoby wprowadzić usprawnienia
organizacyjne oraz finansowe. Poinformował, że obecnie subwencja ustawowo naliczana jest na
ucznia. Przekazał, że być może należałoby skierować wnioski o przejściowe przeliczanie subwencji na
oddziały, które będą powstawać ze zmienną liczebnością, a nie na ucznia, jak do tej pory.
Prezes ZNP przekazała, że powyższy pomysł jest rozsądny. Poinformowała, że ZNP chce wystąpić z
inicjatywą ustawodawczą do Marszałka Sejmu o zmianę zasad finansowania zadań oświatowych.
Radny Krzysztof Seweryn przekazał, że obecnie Komisja skupiła się na etapie 6-7 latków, problem
będzie jednak postępował przez kolejne 12 lat. Może się to przełożyć na dużą trudność utworzenia
klas 1 w szkołach ponadgimnazjalnych, jeśli będzie wymóg liczebności 20-25 osób na klasę. Pochwalił
pomysł przejęcia całości odpłatności za wynagrodzenia nauczycieli przez centralę, ponieważ
pozwoliłoby to przetrwać ciężki okres, jednak będzie to trudne do realizacji.
Przewodniczący Komisji poinformował, że na dzień dzisiejszy najważniejsze jest, aby w każdej szkole
powstał przynajmniej jeden oddział klas pierwszych, aby uniknąć problemu dowozów do szkoły.
Pani Morawiak-Szysler poinformowała o deklaracjach Prezydent Miasta, iż w każdej szkole powstanie
klasa pierwsza bez względu na ilość dzieci.
Przewodniczący Komisji w wyniku braku dalszych zapytań oraz uwag radnych podziękował wszystkim
za dyskusję w temacie i poinformował, że Komisja powróci do tej kwestii na kolejnym posiedzeniu.
Ad. 4 Analiza poziomu wydatków na oświatę w kontekście subwencji ogólnej w części
oświatowej.
W związku z nieobecnością na posiedzeniu Dyrektor ZEFO – Teresy Korab Przewodniczący Komisji
poinformował, że 4 punkt porządku obrad nie zostanie omówiony. Przekazał, że Dyrektor ZEFO
prosiła o wyrozumiałość ze względu na dużo wcześniej zaplanowany urlop. Wskazał, że temat
zostanie poruszony na kolejnym posiedzeniu Komisji.
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag ani zastrzeżeń do powyższej propozycji.
Ad. 5 Informacja na temat pisma grupy pedagogów szkolnych w sprawie stypendiów o
charakterze socjalnym.
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Przewodniczący Komisji przekazał, że przedmiotowe pismo zostało przekazane na adresy email
Radnych (załącznik nr 4 do Protokołu). Poprosił o przedstawienie informacji w tym temacie Panią
Krystynę Więcławską-Stysz.
Główny Specjalista Wydziału EK – Pani Więcławska-Stysz poinformowała, że w najbliższym czasie z
autorami pisma zostanie zorganizowane spotkanie, podczas którego zostaną omówione kwestie
poruszone w piśmie. Na następnym posiedzeniu Komisji będzie można przekazać szczegółowe
informacje nt. przebiegu spotkania oraz wypracowanych propozycji rozwiązań.
Przewodniczący Komisji przekazał, że ze swojej strony poinformował autorów pisma, że zostało ono
przesłane do informacji Radnych i kwestie te zostaną omówione na posiedzeniu Komisji.
W wyniku nieobecności zaproszonych gości – trenera Mariusza Gracki oraz przedstawicieli drużyny
juniorów piłki ręcznej Przewodniczący Komisji przystąpił do realizacji 7 punktu porządku obrad.
Poinformował, że Komisja powróci do punktu 6 porządku obrad wraz z przybyciem gości.
Ad. 7. Zapoznanie się z działalnością sekcji piłkarskiej w MKS Olimpia.
Radny Adrian Szastok przedstawił działalność Akademii Piłki Nożnej MKS Olimpia Piekary Śląskie.
Przewodniczący Komisji zapytał o wzrost poziomu zainteresowania treningami po scentralizowaniu
szkoleń i utworzeniu jednej akademii piłkarskiej pod szyldem APN MKS Olimpia Piekary Śląskie.
Radny Adrian Szastok poinformował, że pierwsze miesiące powstawania akademii były trudne. Cała
akcja marketingowa oraz promocyjna jest dopiero przed nimi. Aktualnie tworzone są banery, plakaty i
wizytówki. Akademia stara się nie wychodzić poza granice miasta Piekary Śląskie, jej celem jest
integracja dzieci z poszczególnych dzielnic gminy. Dzieci trenujących w zimie jest mniej, ich ilość
zwiększa się wraz z przyjściem wiosny i początkiem nowego roku szkolnego. Wyraził nadzieję, że
liczba trenujących dzieci będzie się powiększać.
Przewodniczący Łukasz Ściebiorowski zapytał, czy dotacja przyznana stowarzyszeniu jest jego
głównym źródłem utrzymania.
Radny Adrian Szastok poinformował, że przyznana dotacja w wysokości 51.000,00 zł nie jest jedynym
źródłem utrzymania stowarzyszenia. Prócz tego APN utrzymuje się z wnoszonych składek
członkowskich oraz drobnych pomocy sponsorskich.
Radny Czesław Wymysło wyraził zainteresowanie wysokością oraz częstotliwością uiszczania składki
członkowskiej.
Radny Adrian Szastok poinformował, że APN jest stowarzyszeniem niezależnym i nie wszystkie
informacje są jawne. Przekazał, że stawka jest miesięczna i wynosi 50 zł. Nie jest ona jednak stała i
zależy od możliwości finansowych rodziców. W takim przypadku wpłacają oni deklarowaną kwotę.
Przewodniczący Komisji zapytał o zasób kadrowy trenerów akademii.
Radny Adrian Szastok poinformował, że wszystkie osoby, które dotychczas były w klubach, zostały
zatrudnione jako trenerzy w akademii. Prócz tego zatrudniono kilku nowych trenerów z
poszczególnych dzielnic lub związanych z danym środowiskiem.
Radny Tadeusz Wieczorek przekazał, że powinno się podpisać umowy pomiędzy stowarzyszeniami a
MKS-em w celu zniesienia opłat transferowych.
Radny Adrian Szastok poinformował, że umowy są przygotowane i w najbliższym czasie zostaną
dostarczone do Prezesów klubów sportowych. APN na razie zajmuje się szkoleniem trampkarzy oraz
juniorów młodszych. Grupy juniora starszego należą do klubów macierzystych, dlatego nie będzie
problemu z przepływem roczników starszych juniorów do klubów seniorskich, ponieważ cały czas
występują oni pod macierzystą nazwą. Calem akademii było, aby wszelkiego rodzaju transfery na
terenie miasta odbywały się bezpłatnie.

5

Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na potrzebę częstszych spotkań prezesów klubów sportowych
z przedstawicielami MKS-u, aby wszelkie kwestie rozwiązywać na poziomie klubów.
Wiceprzewodniczący Komisji dodał, że powstanie APN na pewno podniesie poziom szkolenia
młodzieży i dzieci oraz zapewni profesjonalną opiekę. Jest to korzystne dla klubów pod względem
finansowym. Życzył powodzenia i dalszego rozwoju.
Radny Czesław Wymysło zapytał, jak wygląda transport zawodników na mecze.
Radny Adrian Szastok poinformował, że kwestia ta nie uległa poprawie i w dalszym ciągu czasami
dzieci zawożone są prywatnymi samochodami na mecze. Ma nadzieje jednak ze sytuacja ulegnie
poprawie. Zwrócił się z prośbą o zmniejszenie kosztów trenowania w halach szkolnych, chociażby o
50%.
Radny Grzegorz Zorychta wyraził zadowolenie z aspektu wychowawczego akademii dot. zmniejszania
antagonizmów międzyklubowych. Przyniesie to pozytywny skutek dla miasta, np. poprzez
pomniejszenie liczby aktów wandalizmu na murach budynków.
Radny Krzysztof Seweryn zwrócił uwagę, że należałoby zintensyfikować działania na poziomie
starszych roczników na etapie gimnazjalnym. Łatwo jest rozszerzać działalność na poziomie grup
najmłodszych, natomiast utrzymać i doprowadzić do seniorów jest wyzwaniem.
Radny Adrian Szastok poinformował, iż jeżeli chodzi o starsze roczniki, trwają starania o utworzenie w
liceum klasy sportowej o profilu piłki nożnej.
Radni nie wnieśli innych uwag oraz zapytań do przedstawionej informacji.
W związku z dalszą nieobecnością zaproszonych gości, Przewodniczący Komisji zaproponował, aby
przejść do 8 punktu porządku obrad.
Ad. 8 Omówienie działalności i oferty oraz kalendarza imprez i wydarzeń organizowanych przez
MOSiR.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – Pan Łukasz Tomczyk przekazał inf. na temat
prowadzonej działalności za pomocą prezentacji multimedialnej przedstawiającej organizowane
imprezy i wydarzenia sportowe.
Po zakończonej 1 części prezentacji, w związku z przybyciem na posiedzenie trenera piłkarzy piłki
ręcznej Pana Mariusza Gracki oraz przedstawicieli drużyny, Przewodniczący Komisji przeszedł do
punktu 6 porządku obrad.
Ad. 6. Spotkanie z trenerem juniorów piłki ręcznej – Panem Mariuszem Gracka oraz
przedstawicielami drużyny.
Na wstępnie Przewodniczący powitał przybyłych na posiedzenie trenera piłkarzy ręcznych Pana
Mariusza Grackę oraz zawodników drużyny – Szymona Kowalczyka oraz Kamila Kozieł, uczniów I LO.
Pogratulował również zdobycia brązowego medalu w mistrzostwach polski juniorów w piłce ręcznej.
Podczas obecności na posiedzeniu zaproszonych gości, Radni zwrócili się do nich z wieloma
zapytaniami. Między innymi pytali o atmosferę w drużynie przed rozgrywkami oraz po wygranej,
treningi, organizację turnieju, przebytą drogę do sukcesu, dalsze plany, a także o wzrost
zainteresowania piłką ręczna w mieście po wygranej.
Trener, jak i przedstawiciele drużyny podkreślili, że sukces jest efektem 6 lat ciężkiej pracy
zawodników w klasach sportowych. Zaznaczono, że liczba chętnych na kontynuowanie nauki w klasie
sportowej piłki ręcznej w liceum wzrosła. Pojawili się również chętni z innych miast – Bytomia,
Sosnowca i Chorzowa. Przekazali informacje na temat atmosfery oraz emocji, jakie panowały w
drużynie na każdym etapie mistrzostw.
Na zakończenie wszyscy radni pogratulowali sukcesu całej drużynie oraz sztabowi szkoleniowemu.
Przewodniczący Komisji w imieniu wszystkich jej członków wręczył gościom pamiątkowe dyplomy z
gratulacjami oraz drobne upominki.
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W następnej kolejności, powrócono do punktu 8 porządku obrad.
Ad. 8 Omówienie działalności i oferty oraz kalendarza imprez i wydarzeń organizowanych przez
MOSiR.
W drugiej części Dyrektor Tomczyk przedstawił prezentację dot. obiektów sportowych MOSiR-u.
Pokazano dotychczas zakończone oraz planowane modernizacje. Wspomniał także, że Władze
Miasta i Rada Miasta przyznając dofinansowanie, przyczyniają się do możliwości przeprowadzenia
zmian obiektów, za co serdecznie podziękował. Radni mogli również zobaczyć przygotowany film
ukazujący obiekty sportowe MOSiR-u z lotu ptaka.
Przewodniczący Komisji wyraził nadzieje na modernizacje pozostałych obiektów. Poinformował, że
wraz ze zmianą strony internetowej piekary.pl w zakładce sport pojawił się bezpośredni odnośnik do
strony internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w związku z czym zasugerował rozbudowę
strony MOSiR-u o odrębną zakładkę dla stowarzyszeń sportowych.
Dyrektor Tomczyk poinformował, iż równolegle ze stroną internetową miasta tworzona jest nowa
strona MOSiR-u, gdzie przewidziano zakładkę dla stowarzyszeń sportowych.
Przewodniczący Ściebiorowski przekazał podziękowania dla pracowników MOSiR-u za wsparcie
działalności klubów.
Ad. 9. Wnioski radnych i sprawy bieżące
Przewodniczący Komisji poinformował, iż w związku z niecałkowitym omówieniem tematu dot. 6latków oraz subwencji oświatowej, w kwietniu istnieje możliwość zwołania 2 posiedzeń Komisji.
Radni nie wnieśli dalszych uwag, zapytań i wniosków.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Ściebiorowski zakończył posiedzenie
Komisji.
Protokołowała:
Patrycja Zyta-Majdanik

Przewodniczący
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Łukasz Ściebiorowski
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