BRM.0012.2.6.2016
Protokół Nr 19/16
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Rady Miasta Piekary Śląskie
w dniu 27 kwietnia 2016 roku
Komisja rozpoczęła obrady o godz. 8.15, a zakończyła o godz. 11.50.
Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do Protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do Protokołu.
Na wstępie Przewodniczący Łukasz Ściebiorowski powitał członków Komisji, zaproszonych gości oraz
przedstawił proponowany porządek obrad:
1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania Miejskiemu Przedszkolu nr 10 w
Piekarach Śląskich im. „Pod Topolą im. Janusza Korczaka”(druk 331).
2. Rozpatrzenie projektu uchwały Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Piekary Śląskie w sprawie
zmian w składzie osobowym stałej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
3. Omówienie sprawozdań z działalności instytucji kultury w Piekarach Śląskich za rok 2015.
4. Omówienie przewidywanych skutków finansowych reformy szkolnictwa w kontekście
obowiązku szkolnictwa sześciolatków i planowanego naboru do klas pierwszych w szkołach podstawowych,
jak i naboru do przedszkoli.
5. Analiza poziomu wydatków na oświatę w kontekście subwencji ogólnej w części oświatowej.
6. Informacja na temat przebiegu narady w sprawie realizacji pomocy materialnej w charakterze socjalnym.
7.Omówienie przebiegu egzaminów szóstoklasistów oraz gimnazjalistów.
8. Wnioski Radnych i sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji zaproponował rozszerzenie porządku obrad poprzez dodanie w obecnym punkcie 3
tematu dot. „Spotkania z trenerem i medalistkami Mistrzostw Polski Juniorów w Podnoszeniu Ciężarów” oraz
zmianę kolejności rozpatrywania aktualnego punktu 3 jako 6, nadając pozostałym odpowiednią numerację.
Radni nie wnieśli uwag do zmiany porządku obrad. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.
Ad. 1 Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania Miejskiemu Przedszkolu nr
10 w Piekarach Śląskich im. „Pod Topolą im. Janusza Korczaka”(druk 331).
Projekt uchwały zawarty w druku 331 stanowi załącznik nr 3 do Protokołu.
Na wstępie Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 10 projektu uchwały.

Pani Joanna Nowak przedstawiła uzasadnienie

Przewodniczący Komisji zapytał, czy nazwa została w pełni zaakceptowana przez rodziców przedszkolaków.
Dyrektor Joanna Nowak zapewniła o pełnej akceptacji dla tej nazwy ze strony rodziców.
Projekt uchwały w sprawie nadania Miejskiemu Przedszkolu nr 10 w Piekarach Śląskich im. „Pod Topolą im.
Janusza Korczaka” zawarty w druku 331 został zaopiniowany pozytywnie (12 głosów „za”, 0 głosów
„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”).
Ad. 2 Rozpatrzenie projektu uchwały Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Piekary Śląskie
w sprawie zmian w składzie osobowym stałej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
Przewodniczący Komisji poinformował, że Radna Anna Gałbas zwróciła się w piśmie do Przewodniczącego
Rady Miasta z prośbą o przyjęcie do składu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Odczytał treść projektu
uchwały Komisji w sprawie zmian w jej składzie osobowym (załącznik nr 4 do Protokołu), a następnie poddał
go pod głosowanie członków Komisji.
Uchwała Nr 7/16 Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Piekary Śląskie w sprawie zmian w składzie
osobowym stałej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5 do
Protokołu (12 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”).
Ad. 3. Spotkanie z trenerem oraz medalistkami Mistrzostw Polski Juniorów w Podnoszeniu Ciężarów.
Na wstępie Przewodniczący Komisji jeszcze raz przywitał zaproszonych gości na posiedzenie Komisji –
Prezesa oraz Trenera GKS Andaluzja Pana Jacka Mazura oraz złotą medalistkę Wiktorię Barzak.
Prezes GKS Andaluzja podziękował serdecznie za zaproszenie. Poinformował, że złoty medal w kategorii 75
kg zdobyła Wiktoria Barzak, a srebrny w kategorii 69 kg Magdalena Dulęba, która nie mogła być obecna na
posiedzeniu Komisji. Poinformował, że aktualnie pełni funkcję trenera reprezentacji Polski do lat 20, gdzie
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obie dziewczyny trenują na zgrupowaniach. Obecnie trwają przygotowania do Mistrzostw Świata w Gruzji,
kolejno w listopadzie odbędą się Mistrzostwa Europy w Izraelu – wyraził nadzieję, że godnie zaprezentują
miasto i kraj powtarzając sukces.
Przewodniczący Komisji przekazał, że uzyskane wyniki dziewczyn robią wrażenie. Dodał, że Wiktoria Barzak
jest uczennicą Zespołu Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich, także sukces nie tylko dot. samej Wiktorii, trenera
klubu, ale również szkoły i całego miasta. Następnie oddał głos Wiktorii Barzak pytając o przebytą drogę do
sukcesu.
Na wstępie Wiktoria Barzak powitała wszystkich serdecznie i podziękowała za zaproszenie na posiedzenie
Komisji. Podkreśliła, że przygotowania do mistrzostw związane były z bardzo trudnymi treningami.
Poinformowała, że trenuje 2-3 godziny 5-6 razy w tygodniu, w zależności od treningu.
Radna Gabriela Kossakowska podziękowała trenerowi za wieloletnie zaangażowanie i ciężką pracę
wkładaną w przygotowania zawodniczek i ich sukcesy.
Przewodniczący Komisji wyraził nadzieję, że osiągane sukcesy zawodniczek, przyciągną następnych
zawodników.
Radny Czesław Wymysło pogratulował Wiktorii Barzak zdobytego medalu i zapytał, jak to się stało, że
zaczęła trenować tak trudną dyscyplinę sportu.
Wiktoria Barzak wyjaśniła, że od maleńkości lubiła męskie sporty. Zainspirowały ją opublikowane w gazetach
sukcesy poprzedniczki – Jolanty Wiur. Postanowiła zapytać, czy też mogłaby zacząć trenować i tak to się
wszystko zaczęło. Zdobywała sukcesy, osiągała bardzo dobre wyniki i jako 15 latka zdobyła Mistrzostwo
Polski do lat 15. Realizuje się w tej dziedzinie do dziś.
Przewodniczący Komisji przekazał, że najbliższe zawody Ligii juniorów będą miały miejsce 30 kwietnia br. o
godz. 12. Jako osoba związana z tym sportem zachęcał wszystkich do wybrania się na zawody i
podpatrywania zawodników w akcji.
Kolejno w imieniu swoim, Prezydent Miasta Piekary Śląskie oraz wszystkich członków Komisji złożył oficjalne
gratulacje wręczając dyplomy oraz upominki dla medalistek – Wiktorii Barzak i Magdaleny Dulęba oraz
trenera Jacka Mazura.
Przewodniczący Ściebiorowski poinformował, że wymiernym sukcesem dla zawodniczek jest możliwość
ubiegania się w przyszłym roku o stypendia z miasta za zdobyte medale.
W tym miejscu Przewodniczący Komisji ogłosił przerwę w obradach.
Wznawiając obrady po przerwie, Przewodniczący jeszcze raz podziękował zaproszonym gościom za
przybycie na posiedzenie Komisji oraz życzył dalszych sukcesów.
Następnie przystąpiono do realizacji punktu 4 porządku obrad.
Ad. 4 Omówienie przewidywanych skutków finansowych reformy szkolnictwa w kontekście
obowiązku szkolnictwa sześciolatków i planowanego naboru do klas pierwszych w szkołach
podstawowych jak i naboru do przedszkoli.
Przewodniczący Komisji poinformował, że powyższy temat był już omawiany na poprzednim posiedzeniu
Komisji, jednak ze względu na nieobecność Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu oraz Dyrektor
ZEFO nie wszystkie kwestie zostały dostatecznie przedstawione.
W pierwszej kolejności głos w powyższej sprawie zabrała Dyrektor Teresa Korab. Wskazała, iż pomimo
pozytywnego odbioru oferty miasta Piekary Śląskie kierowanej do dzieci 6 letnich, decyzje rodziców są różne
i często dla niej niezrozumiałe. Poinformowała, że na 10 szkół podstawowych przewiduje się otwarcie 12
oddziałów klas pierwszych. W Miejskiej Szkole Podstawowej nr 9 oraz Miejskiej Szkole Podstawowej nr 11
może powstać konieczność otwarcia dwóch oddziałów pierwszych. Nie można powiedzieć tego dokładnie,
ponieważ dane są ruchome. Klasa pierwsza może liczyć maks. 25 uczniów, natomiast klasa integracyjna
maks. 20. Trudno na dzień dzisiejszy wyliczyć konkretne skutki finansowe dot. reformy. Dane przedstawione
w przesłanych materiałach, zakładały, iż 170 dzieci rozpocznie naukę w klasach pierwszych – na dzień
dzisiejszy otrzymano inf., że liczba ta spadła do 159. Sytuacja finansowa nie wygląda ciekawie z racji tego,
że więcej dzieci kończy szkołę, niż ją zaczyna – należy liczyć się z koniecznością ograniczenia etatów.
Poinformowała, że obecnie prowadzone są działania w kwestii ujednolicenia e-podręczników, które mają być
narzędziem wspierającym.
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Naczelnik Marek Kapica przekazał, że Wydział zobowiązany jest do dokładnego monitorowania sytuacji
sześciolatków. Do klas pierwszych zapisanych jest łącznie 158 uczniów – 60 szcześciolatków, 95
siedmiolatków oraz 3 ośmiolatków. Najgorzej sytuacja wygląda w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 14.
Dyrektor Teresa Korab wskazała, że sytuacja sześciolatków niekorzystnie wpływa także na sytuację
przedszkoli. Decyzją Pani Prezydent zostaną otwarte dodatkowe oddziały przedszkolne. Zaznaczyła, że w
przesłanych materiałach do informacji Radnych (załącznik nr 5 do Protokołu) zostały przedstawione koszta
utworzenia dodatkowych oddziałów. Nie rozwiąże to jednak problemu dzieci 3 i 2,5 letnich. Problem
szcześciolatków jest bardzo złożony.
Przewodniczący Komisji zapytał ile dzieci liczyłaby klasa pierwsza w MSP nr 14 w przypadku kontynuacji
obowiązku szkolnego sześciolatków.
Naczelnik Marek Kapica poinformował, że w rejonie MSP nr 14 zamieszkuje 23 dzieci sześcioletnich.
Jednocześnie odnosząc się do kwestii zwolnień związanych z małą ilością klas pierwszych, poinformował, że
żaden z dyrektorów nie zgłaszał konieczności zwolnienia nauczyciela klas młodszych. W przedszkolach z
kolei pojawiają się wakaty. Tam gdzie będzie możliwość, nauczyciele zostaną przeniesieni przynajmniej na
rok czasu ze szkół do przedszkoli.
Prezydent Miasta Sława Umińska-Duraj podkreśliła, że zrobiono wszystko, co można było w tej sytuacji
zrobić. Uruchomiono całą procedurę, która miała zachęcić rodziców do zapisania 6-latków do szkół oraz
przeprowadzono akcje promocyjne. Piekary Śląskie nie tylko w regionie, ale w całym kraju zaistniały jako
gmina oferująca atrakcyjne warunki dla sześciolatków. Zakładano, że w każdej szkole uda się otworzyć
przynajmniej 1 oddział klas pierwszych. Rodzice mają czas na podjęcie decyzji do końca sierpnia br.,
dlatego „piłka jest dalej w grze”. Każda decyzja związana jest ze skutkami finansowymi, z którymi gmina
będzie musiała się zmagać. Przyjdzie taki czas, iż może stać się to przyczyną braku możliwości
wyposażenie szkół, czy też przeprowadzenia potrzebnych remontów. Prócz tego rzutuje to na sytuację 3
oraz 2,5 latków. Pomysł otwierania oddziałów przedszkolnych w szkołach w opinii Pani Prezydent jest
nietrafiony. Nie chciałaby takich propozycji składać rodzicom. Skutki tej zmiany dotykają również żłobek, w
związku z tym, że dzieci 3 letnie w nim pozostaną, przyblokowane zostaną przyjęcia najmniejszych dzieci.
Wiele kobiet chcących wrócić na rynek pracy, zostało postawionych w trudnej sytuacji. Podkreśliła, że szkoły
są przygotowane i przystosowane do przyjęcia dzieci 6-letnich i wyraziła nadzieję na uzupełnienie klas
przynajmniej w niektórych szkołach.
Naczelnik Marek Kapica nawiązując do wypowiedzi Pani Prezydent, poinformował, iż rodzice niezbyt chętnie
chcą zapisywać dzieci do klas zerowych otwieranych w szkołach. Otwarto dwie klasy zerowe – MSP nr 1
oraz MSP nr 5 – w których nadal są wolne miejsca.
Dyrektor Teresa Korab podkreśliła, że pójście dziecka do szkoły wiąże się z większą ilością obowiązków ze
strony rodziców. Społeczeństwo stawia na wygodę, dlatego należałoby skupić się również na edukacji
rodziców, aby uświadomić im, że zapisanie dziecka do szkoły będzie wiązało się z wieloma korzyściami, np.
dowolnością wyboru uczelni.
Przewodniczący Komisji zapytał, czy na podstawie obecnie posiadanych danych można określić o ile
mniejszą subwencję otrzyma gmina.
Naczelnik Marek Kapica poinformował, że w przedszkolu zostało 463 sześciolatków, tę liczbę należy
przemnożyć przez 4000 zł otrzymywane na każdego ucznia.
Przewodniczący Komisji odniósł się do kwestii tworzenia dodatkowych oddziałów w przedszkolach – zapytał,
czy pozwalają na to możliwości lokalowe danych placówek.
Dyrektor Teresa Korab poinformowała, że dodatkowe oddziały mogą zostać utworzone w Miejskim
Przedszkolu nr 2, Miejskim Przedszkolu nr 4, Miejskim Przedszkolu nr 13 oraz Miejskim Przedszkolu nr 15.
Są to sprawdzone przedszkola. Możliwości występują również w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 1 i 2,
chociaż w tym przypadku miano największe nadzieje na otwarcie klas pierwszych.
Przewodniczący Komisji dopytał, czy są przedszkola, gdzie byłaby potrzeba utworzenia dodatkowych
oddziałów, jednak nie pozwalają na to warunki lokalowe budynku.
Dyrektor ZEFO przekazała, że przedszkolami mocno obciążonymi są przedszkola nr 10, nr 1, nr 3 oraz nr 8.
Warunki lokalowe nie pozwalają jednak na otwarcie dodatkowych oddziałów. Decyzją Radnych w Miejskim
Przedszkolu nr 5 otwarty zostanie oddział autystyczny, kolejka oczekujących jest bardzo duża.
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Prezes Morawiak-Szysler poinformowała, iż 27 czerwca br. będzie ważnym dniem dla edukacji – wtedy to
Minister Zalewska przedstawi propozycje rozwiązań oświatowych, jeżeli chodzi o zmiany od 1 września 2017
roku. Z dużym prawdopodobieństwem będzie to propozycja 4 lat podstawówki, 4 lat gimnazjum oraz 4 klas
szkoły ponadgimnazjalnej. Samorządy w dalszym ciągu będą odczuwać skutki finansowe podejmowanych
decyzji. Zwracając się do Prezydent Miasta Sławy Umińskiej-Duraj, podziękowała za ogromną akcję
promocyjną związaną z sześciolatkami. Podkreśliła, iż w szkołach obowiązują podręczniki oraz programy
nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej. Tablety będą wyłącznie narzędziem wspomagającym. Dodała,
że w kolejnym roku szkolnym znowu powstanie wiele oddziałów klas pierwszych, co poskutkuje dużą
dysproporcją. Zapytała, czy w związku z tym, że oddział klas pierwszych nie zostanie otwarty w MSP nr 14,
wywrze to negatywne skutki na zatrudnienie administracji i obsługi.
Dyrektor Teresa Korab przekazała, że jest dumna z prowadzonej polityki w gminie. Poinformowała, że
aktualnie przyblokowano nowe przyjęcia w placówkach. W pierwszej kolejności miasto będzie się starać, aby
przenosić już zatrudnionych pracowników do innych placówek, dzięki czemu nikt nie straci pracy.
Naczelnik Kapica poinformował, że odbył rozmowy z dyrektorem ww. szkoły i zapewniono go, że nie będzie
żadnych zwolnień. Jeżeli chodzi o nauczycieli – jeden z nich zostanie przesunięty na rok czasu do świetlicy.
Prezes Morawiak-Szysler zapytała, czy koszty urlopów zdrowotnych pokrywane są z dotacji celowej.
Dyrektor ZEFO wyjaśniła, że 100% kosztów urlopów zdrowotnych pokrywają samorządy.
Prezes Morawiak-Szysler poinformowała, że ZNP wyszedł z inicjatywą ustawodawczą dot. zmiany zasad
finansowania zadań oświatowych. Zmiany w inicjatywie proponują, aby całe pensje nauczycieli były
gwarantowane przez państwo w budżecie. Kolejno odczytała treść pisma oraz przekazała na ręce
Przewodniczącego Komisji teczkę z zawartością pisma, projektem ustawy oraz listami poparcia. Poprosiła
Radnych o wsparcie.
Przewodniczący Komisji poprosił Biuro Rady o rozesłanie tej informacji Radnym na adres mailowy i
poinformował, że tam też będzie można składać podpisy poparcia.
Prezydent Miasta poinformowała, że w dniu dzisiejszym o godz. 10.00 zostanie podpisana umowa AZS-u z
Uniwersytetem Śląskim, dlatego nie może w dalszym ciągu uczestniczyć w posiedzeniu Komisji. Pożegnała
wszystkich oraz dodała, że w razie pytań oraz wszelkich wątpliwości, można się do niej zwrócić.
Przewodniczący Komisji poprosił o pozdrowienie maturzystów wraz z życzeniem powodzenia na egzaminie.
W związku z brakiem dalszych uwag Radnych w punkcie 4 porządku obrad, przystąpiono do realizacji
punktu 5 porządku obrad.
Ad. 5 Analiza poziomu wydatków na oświatę w kontekście subwencji ogólnej w części oświatowej.
Dyrektor Teresa Korab omówiła analizę finansowania zadań oświatowych ze środków własnych Miasta w
latach 2011-2015 (załącznik nr 6 do Protokołu).
Przewodniczący Komisji zapytał, czy inwestycje termomodernizacji wpływają na poprawę wyniku
ekonomicznego placówki.
Dyrektor ZEFO przekazała, że jest to obserwowalne, np. w I LO.
Przewodniczący Komisji podziękował Pani Dyrektor za przygotowane zestawienie i podkreślił, że ciekawą
analizę będzie można przedstawić za rok, po dokonaniu zmian sieci placówek oświatowych w mieście.
Zaznaczył, że Komisja do tematu szcześciolatków będzie wracać na każdym posiedzeniu, aby móc na
bieżąco raportować sytuację.
Dyrektor Korab przekazała, że nie będzie mogła uczestniczyć w majowym posiedzeniu Komisji,
przedstawiając powód nieobecności poprosiła o wyrozumiałość. W razie potrzeby jednak przygotuje wszelkie
informacje, które będą potrzebne.
Brak dalszych uwag Radnych. Przystąpiono do realizacji dalszej części porządku obrad.
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Ad. 6 Omówienie sprawozdań z działalności instytucji kultury w Piekarach Śląskich za rok 2015.
Przewodniczący Komisji zaznaczył, że po raz pierwszy dzięki inicjatywie Radnego Piotra Papaji zwrócono
się do instytucji kultury o sporządzenie sprawozdań wg. przesłanych wytycznych, które pozwolą na
porównanie przedstawionych danych.
W pierwszej kolejności sprawozdanie z działalności Miejskiego Domu Kultury w wyniku braku możliwości
obecności na posiedzenie Komisji Dyrektora Krzysztofa Gajdki przedstawiła Pani Marta Meres-Krawczyk
zatrudniona w MDK (załącznik nr 7).
Przewodniczący Komisji poprosił, aby Dyrektorzy w swoich wypowiedziach przekazali inf. na temat
zainteresowania mieszkańców daną ofertą. Następnie zapytał Panią Meres-Krawczyk o ilość uczestników
imprez biletowanych oraz niebiletowanych biorąc pod uwagę możliwości sali.
Pani Meres-Krawczyk przekazała, że w przypadku biletowanych koncertów zespołów śląskich sala obłożona
jest w 90-100%. Natomiast koncert organizowany po raz pierwszy zespołu GypsyFingers nie cieszył się dużą
popularnością i sala była wypełniona jedynie w 40%. Trudno przedstawić dane jeżeli chodzi o imprezy
niebiletowane, ponieważ są organizowane w plenerze. W przypadku kina – na projekcjach dla dzieci sala
wypełniona jest w 100%, w przypadku seansu dla dorosłych jest to ok. 60%.
Radny Czesław Wymysło wyraził zainteresowanie realizacją programu „Senior 60+” w MDK.
Pani Meres-Krawczyk poinformowała, iż zgodnie z deklaracjami MDK włączył się w realizację ww. programu,
jednak do tej pory żaden Senior nie skorzystał z oferowanych zniżek.
Przewodniczący Komisji wskazał, iż być może jest to kwestia małego nagłośnienia.
Pani Marta Meres-Krawczyk przekazała, że inf. na temat realizacji ww. programu w siedzibie MDK jest
widoczna, także w Biurze Obsługi Klienta.
Przewodniczący Komisji wyraził zainteresowanie zmianą loga instytucji.
Pani Meres-Krawczyk poinformowała, że zmiana loga miała miejsce w tym roku i nowy kształt funkcjonuje od
2 miesięcy.
Wiceprzewodniczący Komisji zaznaczył, że przygotowane dane przez instytucje kultury są rozległe, ciekawe
i będzie można poddać je analizie. Jeżeli chodzi o sprawozdanie MDK to przedstawiono bogate dane dot.
wyłącznie domu kultury, nie zawarto w nim danych dot. działalności Radia Piekary.
Przewodniczący Komisji nadmienił, że w ostatnich miesiącach temat radia dominował, również podczas sesji
Rady Miasta.
Pani Meres-Krawczyk wyjaśniła, że w sprawozdaniu rzeczywiście głównie skupiono się na działalności domu
kultury, jeśli jednak pojawią się pytania dot. działalności radia, również na nie odpowie.
Następnie sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury „Andaluzja” przedstawił Dyrektor Piotr Zalewski
(załącznik nr 8). Poinformował także o pozyskanym dofinansowaniu dla OK w wysokości na 20.000,00 zł na
wyposażenie ośrodka.
Wiceprzewodniczący Piotr Papaja poinformował, że OK na działalność otrzymuje z budżetu 700.000,00 zł,
natomiast kwotę ponad 300.000,00 zł placówka wypracowała samodzielnie. Pochwalił szeroką i imponującą
działalności instytucji. Dodał, że część zajęć stałych nie ma charakteru kulturalnego oraz zapytał, czym jest
zumba.
Dyrektor Zalewski wyjaśnił, że jest to forma tańca z elementami artystycznymi. Za sprawą programów
telewizyjnych promujących taniec, sekcje taneczne stanowią 75% działalności domów kultury. Coraz
mniejszą popularnością cieszą się natomiast tradycyjne formy – np. sekcja teatralna. Planuje się za to
stworzyć teatr muzyczny.
Przewodniczący Komisji wskazał, że w zeszłym roku nie brakowało problemów, które dotknęły ośrodek
kultury – m.in. kwestia przeciekającego dachu, brak odpowiedniego wyposażenia oraz sprzętu
nagłaśniającego, który w przypadku większych koncertów musi być wynajmowany.
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Dyrektor Zalewski zaznaczył, że gdyby kupiono sprzęt nagłaśniający dobrej jakości 10 lat temu, koszty już
dawno by się zwróciły, ze względu na wysokie ceny wynajmu.
Radna Natalia Ciupińska przekazała, że zumba jest nowoczesnym wyrazem ruchu artystycznego i jak
najbardziej związane jest to z kulturą. Wyraziła zainteresowanie sekcją teatralną – zapytała, czy została już
utworzona i czy zgłosiły się chętne osoby.
Dyrektor Zalewski poinformował, że w definicji teatru klasycznego nie, ale powstanie sekcja teatru
muzycznego. Podkreślił, że wszystkie formy związane z tańcem są formą kultury. Ośrodek Kultury
„Andaluzja” prowadzi również sekcję sztuk walki, gdzie również można zauważyć powiązania z kulturą.
Wszystko mieści się w szeroko pojętej definicji kultury.
Przewodniczący Komisji zaznaczył, iż ważne jest, aby obiekt „żył” i nie stał pusty. W przypadku OK
„Andaluzja” program jest dość napięty. Kolejno poprosił o przedstawienie sprawozdania Dyrektor DDK –
Panią Ilonę Ogiołdę, jednocześnie chwaląc szczegółowość przedstawionych danych. Przekazał także, iż
piekarskie instytucje kultury powinny ze sobą współpracować.
W związku z powyższym Dyrektor Ilona Ogiołda przystąpiła do przedstawienia sprawozdania z działalności
Dzielnicowego Domu Kultury (załącznik nr 9).
Przewodniczący Komisji wskazał, iż pomimo nazwy Dzielnicowy Dom Kultury, działalność instytucji nie
ogranicza się wyłącznie do danej dzielnicy. Zapytał o wizyty gości spoza miasta.
Dyrektor Ilona Ogiołda poinformowała, że w tej kwestii jest coraz lepiej. Na ostatnio organizowany koncert
recytatorski seniorów przyjechały osoby nawet z Bielska-Białej oraz Czeladzi. Stałe grupy przyjeżdżają z
Chorzowa oraz Siemianowic. Jeżeli chodzi o ilość uczestników na zajęciach, to DDK w porównaniu z
poprzednimi ośrodkami nie dysponuje dużymi możliwościami lokalowymi. Jeżeli są to imprezy odbywające
się w systemie kinowym maks. może uczestniczyć w nich 70 osób, jeżeli dojdą stoliki wtedy wyłącznie tylko
50 osób.
Przewodniczący Komisji podkreślił, że swoje pytanie odnosił oczywiście do możliwości lokalowych instytucji.
Poprosił o przedstawienie inf. na temat konkursu na nowe logo DDK.
Dyrektor DDK przekazała, że konkurs na nowe logo odbył się w lutym br., w którym to wyłoniono jego
obecną formę. Główna nagroda w postaci rocznego kursu językowego zostało ufundowane przez szkołę
językową.
Radny Tadeusz Wieczorek zaznaczył, że program DDK jest bardzo bogaty i każda grupa wiekowa może
znaleźć coś dla siebie. Wyraził ubolewanie nad faktem, iż placówka ta nie dysponuje większą salą, która
pozwoliłaby wypracować zysk. Wspomniał, iż na ostatnim spotkaniu Rady Programowej Dyrektor Ogiołda
poruszyła temat potrzebnych remontów. Zapytał, jakie kroki zostaną poczynione, aby sygnalizowane
problemy mogły zostać rozwiązane.
Dyrektor Ogiołda poinformowała, że DDK boryka się z dwoma problemami. Pierwszy problem dot.
zatrudnienia głównej księgowej – obecnie jest tylko pół etatu, drugi zaś związany jest z kanalizacją i
nieprzyjemnymi zapachami. Jeżeli chodzi o główną księgową, dobrze byłoby zwiększyć zatrudnienie o min.
¼ etatu, jednak przy obecnej dotacji jest to niemożliwe. Prosiła Radnych o wzięcie tej kwestii pod uwagę.
Należałoby wymienić wewnętrzną instalację kanalizacyjną, co wiąże się z dużymi kosztami.
Radny Czesław Wymysło zapytał o wysokość honorarium, jakie uzyskał za występ zespół Golden Mix.
Dyrektor DDK poinformowała, że są to informacje, których nie może przekazać. Zaznaczyła, że DDK zawsze
stara się negocjować kwoty i odpowiedzi udzieli na piśmie.
Kolejno sprawozdanie z działalności Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 przedstawiła Dyrektor Małgorzata
Pogoda (załącznik nr 10). Zaznaczyła, że MDK nr 1 jest placówką wychowania pozaszkolnego młodzieży i
ograniczają ją zarówno warunki lokalowe, jak i budżetowe.
Przewodniczący Komisji przekazał, że organizowany przez MDK 1 Piekarski Festiwal Piosenki „Ocalić od
zapomnienia” powinien stać się festiwalem nie tylko regionalnym, ale krajowym. Wskazał, że prezentowany
poziom był wysoki i festiwal należy promować na szeroką skalę.
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Dyrektor MDK 1 dodała, że rzeczywiście można by zapraszać młodzież i dorosłych z całej Polski, jednak
wiązałoby się to z dużymi kosztami.
Przewodniczący Komisji wskazał, iż zakres działalności instytucji jest szeroki i posiada ona w swoim
programie kilka sztandarowych imprez.
Kolejno sprawozdanie przedstawiła Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 – Pani Dobrosława Egner
(załącznik nr 11). Przekazała, że w większości kół ze względu na duże zainteresowanie ofertą przekroczono
liczbę 12 dzieci. Są jednak takie grupy, których specyfika wymaga mniejszej grupy. Wskazała, że dobrze
byłoby, gdyby była możliwość utworzenia grup o mniejszej liczbie uczestników, np. 8 osobowej.
Poinformowała, że kwestię tę omawiała z Panią Dyrektor Małgorzatą Pogodą, nauczycielami oraz rodzicami,
dlatego jest to ich wspólna prośba.
Naczelnik Marek Kapica przekazał, że nie widzi przeszkód ku temu, aby zmniejszyć liczebność grup do 8
osób.
Przewodniczący Komisji zapytał, czy jest to kwestia zmiany zapisów w Statucie. Jeśli tak, poprosił o
uwzględnienie tej zmiany i przedstawienie odpowiedniego projektu uchwały w tej sprawie. Wspomniał
również, iż Pani Dobrosława Egner objęła funkcję dyrektora placówki w trakcie roku – zapytał w związku z
tym, czy wprowadziła zmiany w funkcjonowaniu domu kultury.
Dyrektor Egner przekazała, że w programie placówki przybyło zajęć sportowych oraz utworzono grupę
taneczną. Jeżeli chodzi o specyfikę zajęć nie wprowadzono zmian, ponieważ obejmując funkcję dyrektora
zastała już zorganizowany program i harmonogram. Przekazała, że będzie chciała wprowadzić więcej zmian
od września br.
Następnie sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej za rok 2015 przedstawiła p.o.
Dyrektora Pani Joanna Naczyńska (załącznik nr 12).
Przewodniczący Komisji wskazał, iż oprócz działalności bibliotecznej, placówka realizuje bogaty program
kulturalny. Zapytał, czy zostanie to zachowane.
Dyrektor Joanna Naczyńska przekazała, że ww. działania biblioteki są jak najbardziej pożądane i będą
kontynuowane. Zaprosiła Radnych na imprezy organizowane przez bibliotekę w maju br.
Radna Helena Warczok przekazała, że w dzisiejszych czasach biblioteka, która nie prowadzi działalności
kulturalnej i nie wyciąga reki do czytelnika z ofertą edukacyjną i kulturalną po prostu „umiera”. Poprzez takie
działania biblioteka jest promowana i przyciąga dodatkowe osoby. Pochwaliła działalność biblioteki,
wskazując jednocześnie na zbyt małą powierzchnię filii w Kozłowej Górze.
Radny Piotr Papaja przekazał, że należy się zastanowić nad rozwiązaniem problemu zbyt małej powierzchni
biblioteki, a poniekąd również domu kultury. Wskazał, iż być może należałoby wykorzystać pomieszczenia
na piętrze budynku należącego do zasobów ZGM i przeprowadzić w inne miejsce osoby obecnie tam
mieszkające.
W wyniku braku dalszych uwag Radnych, Przewodniczący Komisji podziękował Dyrektorom za
przedstawione informacje i złożył podziękowania dla wszystkich pracowników instytucji kultury za codzienne
zaangażowanie w pracę.
Ad. 7 Informacja na temat przebiegu narady w sprawie realizacji pomocy materialnej w charakterze
socjalnym.
Naczelnik Marek Kapica przedstawił protokół z narady w sprawie realizacji pomocy materialnej o charakterze
socjalnym (załącznik nr 13).
Przewodniczący Komisji zapytał o stosunek pedagogów do proponowanych rozwiązań.
Naczelnik Kapica poinformował, że większość stanowisk pedagogów uznano za słuszne, starano się jakoś
temu zaradzić, dlatego byli bardzo zadowoleni ze spotkania.
Przewodniczący Komisji poprosił, aby Radni na bieżąco byli informowani o czynionych krokach w tej
sprawie.
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Ad. 8 Omówienie przebiegu egzaminów szóstoklasistów oraz gimnazjalistów.
Naczelnik Marek Kapica przedstawił informacje na temat przebiegu egzaminów szóstoklasistów oraz
gimnazjalistów. Przekazał, że egzaminy przebiegły bez nieprawidłowości. Dyrektorzy poznają wyniki w
czerwcu, natomiast oficjalne wyniki będą znane we wrześniu.
Brak uwag Radnych.
Ad. 9 Wnioski radnych i sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji przedstawił Radnym informacje dot. kolejnego posiedzenia Komisji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Łukasz Ściebiorowski zakończył posiedzenie
Komisji.

Protokołowała:
Patrycja Zyta-Majdanik

Przewodniczący
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Łukasz Ściebiorowski
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