BRM.0012.2.11.2017
Protokół Nr 38/17 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Rady Miasta Piekary Śląskie w dniu 25 października 2017 roku
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 8.30, a zakończyło o godz.11.10. Listy obecności członków
Komisji oraz zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu.
Ad. 1 Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Komisji Łukasz Ściebiorowski dokonał otwarcia posiedzenia oraz stwierdził
prawomocność obrad. Kolejno przywitał członków Komisji, a w ich imieniu gości przybyłych na
obrady.
Ad. 2 Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.
Przewodniczący Komisji zaproponował następujące porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie Protokołu Nr 37/17 z posiedzenia w dniu 27 września 2017 r.
4. Formy współpracy z miastami partnerskimi ze szczególnym uwzględnieniem zakresu działalności
komisji.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Piekary Śląskie za rok szkolny 2016/2017
oraz zapoznanie z wynikami rekrutacji do szkół na rok szkolny 2017/2018.
6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał zawartych w drukach nr 676, 677,678, 679, 680,
681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689 oraz 690.
7. Informacja na temat bieżącej sytuacji remontowej w placówkach oświatowych.
8. Wnioski radnych i sprawy bieżące.
Porządek obrad przyjęto bez uwag i przystąpiono do jego realizacji.
Ad. 3 Przyjęcie Protokołu Nr 37/17 z posiedzenia w dniu 27 września 2017r.
Protokół przyjęto bez uwag.
Ad. 4 Formy współpracy z miastami partnerskimi ze szczególnym uwzględnieniem zakresu
działalności komisji.
Naczelnik Kancelarii Prezydenta Miasta przekazał, że umowę partnerską z czeskim miastem
Kromieryż podpisano w 2002 roku, natomiast z miastem Kobuleti w Gruzji podpisano umowę w dniu
24 października ubiegłego roku. Z chorwackim miastem Marija Bistrica nie podpisano jeszcze
oficjalnej umowy partnerskiej. Zgodnie z planem jej podpisanie ma nastąpić 23 czerwca 2018 r.
Podpisano w tej sprawie list intencyjny. Współpraca między miastami opiera się na wymianie
delegacji. Od kilkunastu lat Piekary Śląskie regularnie odwiedza czeska delegacja z miasta Kromieryż
z okazji Dni Miasta. W 2017 r. piekarska delegacja odwiedziła czeskie miasto w sierpniu z okazji ich
święta. Delegacja z Piekar gościła również w Kobuleti w dniach 22-25 października 2016 r. Z kolei
Gruzini odwiedzili Piekary Śląskie w dniach 18-21 maja br. Odwiedzono również miasto Marija Bistrica
w br. między 16 a 19 marca. Chorwacji z kolei przyjadą do Piekar Śląskich między 21-24 czerwca. W
stałej współpracy ze szkołami w Kromieryż są Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych oraz Zespół
Szkół Specjalnych. Co roku między szkołami odbywają się wymiany uczniów. Obecnie trwają starania,
aby zrealizować projekt podobny do programu Erasmus+, w ramach którego planowana jest wymiana
uczniów z Polski, Chorwacji i Gruzji. Ww. wymiana planowana jest na przyszły rok, planuje się
pozyskać środki na ten cel. Ponadto zaproszono orkiestrę z miasta Marija Bistrica na Piekarski
Przegląd Orkiestr Dętych, który odbędzie się w przyszłym rok. Pobyt członków orkiestry w 90%
zostanie sfinansowany przez Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej, z którym nawiązano
współpracę. Podpisanie umowy z Mariją Bistricą umożliwi dalszy etap współpracy w innych
dziedzinach oraz w zakresie wymiany uczniów.
Prezes Zarządu Miejskiego Centrum Informacji i Turystyki podkreślił, że współpraca z miastem
Kromieryż rozpoczęła się wiele lat temu i toczy się nadal. Mieszkańcy mają wiedzę na temat tej
współpracy. Przekazał, że w listopadzie zeszłego roku zorganizowano wyjazd studyjny do Kobuleti,
który miał pomóc określić możliwości działań turystycznych na tym terenie. Efektem tego była
organizacja 3 turnusów wczasów, które zakończyły się sukcesem organizacyjnym. Gruzini wciąż uczą
się kapitalizmu i współpraca na wielu polach jest trudna. Władze gruzińskiego miasta przyjęły
piekarską delegację bardzo serdecznie, są oni otwarci na współpracę. Zwrócił uwagę na duże
poparcie współpracy ze strony lokalnego samorządu w Gruzji. Jeśli mowa o Mariji Bistricy jest to
jeszcze otwarta kwestia. Marija Bistrica jest największym narodowym sanktuarium maryjnym w
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Chorwacji. Dla Piekar Śląskich jako miasta, które chlubi się dziedzictwem pielgrzymkowym
i pątniczym, Marija Bistrica jest dobrym materiałem do współpracy i turystyki pielgrzymkowej.
Przewodniczący Komisji zapytał, czy przy wjeździe do Piekar Śląskich znajdują się tablice informujące
o miastach partnerskich. Zwrócił uwagę, że warto byłoby wypromować te informacji w sposób bardziej
widoczny na stronie internetowej miasta, Nadmienił, że w powyższych wypowiedziach skupiano się
bardziej na promocji miast partnerskich na gruncie Piekar Śląskich. W związku z tym zapytał, czy
gmina może liczyć na podobną promocję w tamtych miastach. Dopytał również o zainteresowanie
przyjazdami do Piekar Śląskich (zwłaszcza mieszkańców gruzińskiego miasta).
Prezes Dariusz Gacek przekazał, że biorąc pod uwagę europejski rynek turystyczny w jego opinii
Polska oraz kraina Górny Śląsk nie jest miejscem destynacji turystycznej dla Chorwatów, Czechów
bądź Gruzinów. Wyraził nadzieję, że dzięki środkom unijnym, dobrej promocji miasta oraz atrakcji uda
się ściągnąć mieszkańców Gruzji do Piekar Śląskich. Jest to jednak trudne zadanie.
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że być może warto byłoby zainteresować partnerów
miejscowymi zabytkami, nadmieniając o wpisie tarnogórskiej kopalni na listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO.
Naczelnik Paweł Słota odnosząc się do słów Przewodniczącego Komisji wyjaśnił, że informacje na
stronie internetowej piekary.pl o miastach partnerskich znajdują się w zakładce miasto/promocja
miasta. Każde miasto partnerskie zostało opisane, aczkolwiek informacje te zostaną rozbudowane.
Jeśli chodzi o tablice informacyjne, to z roku na rok są one planowane, jednak zazwyczaj pojawiają się
ważniejsze inwestycje. Wyraził nadzieję, że uda się to uczynić w przyszłym roku. Przekazał, że miasta
partnerskie również promują u siebie Piekar Śląskie. Władze miasta Kobuleti często dopytują o to,
kiedy odwiedzi ich piekarska delegacja, jak również o to w jaki sposób mogą się wzajemnie
promować.
Inspektor Kancelarii Prezydenta Miasta poinformował, że w roku bieżącym Mariję Bistricę odwiedził
Prezydent RP Andrzej Duda oraz Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz. Bardzo ucieszyli się
oni na wieść o współpracy polsko-chorwackiej. Oba kraje wiele łączy. Chorwaci mile wspominają
Świętego Jana Pawła II, którego w połowie uważają za Chorwata.
Brak dalszych uwag. Przewodniczący Komisji podziękował gościom za omówienie tematu.
Ad. 5 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Piekary Śląskie za rok szkolny
2016/2017 oraz zapoznanie z wynikami rekrutacji do szkół na rok szkolny 2017/2018.
Informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017 przedstawił Naczelnik
Wydziału Edukacji Michał Sojka (załącznik nr 3 do protokołu).
W trakcie omawiania przedmiotowej informacji przez Naczelnika WE, Przewodniczący Komisji powitał
przybyłą na posiedzenie Panią Prezydent Miasta Sławę Umińską-Duraj.
Przewodniczący Komisji pochwalił jakość przygotowanego materiału.
Radna Małgorzata Gruszczyk zwracając uwagę na liczbę oddziałów przedszkolnych, zapytała, czy
cyfry po przecinku są efektem funkcjonowania systemu.
Naczelnik Michał Sojka potwierdził, że z pewnością jest to kwestia funkcjonowania systemu informacji
oświatowej. Liczby po zsumowaniu są jednak całkowite.
Radny Grzegorz Zorychta zwrócił uwagę, że mimo większego zakresu obowiązków uczniów
technikum, osiągają lepszy wyniki maturalne od uczniów liceum. Podkreślił, że należałoby się tym
zainteresować.
Naczelnik WE zapewnił, że jest otwarty na rozmowy z dyrektorami liceum, zaznaczając, iż należy
zwrócić uwagę, że wyniki matur w województwie śląskim były na podobnym poziomie. W technikum
liczba przedmiotów jest większa, ale są to przedmioty zawodowe. Wyniki matur z matematyki zawsze
będą lepsze w technikach, bowiem uczniowie mają więcej przedmiotów technicznych, na których
posługują się obliczeniami. Odwrotnie ma się sytuacja w przypadku języka polskiego. Rożne czynniki
maja wpływ na wyniki uzyskiwane przez maturzystów na egzaminie.
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Radny Grzegorz Zorychta odnośnie swojej uwagi przekazał, że nie oczekuje wniosków w dniu
dzisiejszym. Ponadto nadmienił, że uczniowie technikum osiągają lepsze wyniki maturalne, pomimo
większego zakresu wiedzy do nabycia.
Naczelnik Sojka zapewnił o pracy z dyrektorami liceów ogólnokształcących. Dyrektorzy w większości
są po pierwszych szkoleniach w OKE. Większość piekarskich nauczycieli pełni także funkcje
egzaminatorów w tej komisji. Przekazał, że nie widzi przeszkód do zorganizowania spotkania w celu
przekazania informacji, uwag oraz wypracowania wspólnych wniosków.
Przewodniczący Komisji zapytał, czy liczba nauczycieli mianowanych wzrasta.
Naczelnik WE potwierdził, że liczby ww. nauczycieli rośnie. W lipcu br. przeprowadzono 16
postępowań awansów zawodowych na nauczyciela mianowanego Coraz mniej jest stażystów i
nauczycieli kontraktowych.
Przewodniczący Komisji dopytał o liczbę nauczycieli wspomagających.
Naczelnik WE poinformował, że liczba nauczycieli wspomagających stale wzrasta i będzie wzrastała w
ciągu roku szkolnego, ponieważ uczniowie mogą donieść orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego po pierwszym semestrze. O konkretnych liczbach będzie można mówić dopiero w
czerwcu po zakończeniu roku szkolnego.
Przewodniczący Komisji wyraził zainteresowanie przyczyną wzrostu liczby dzieci z orzeczeniem.
Naczelnik Sojka wyjaśnił, że coraz więcej jest dzieci autystycznych oraz dzieci z Zespołem Aspergera.
Ich rodzice szukają fachowej pomocy, którą znajdują w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, gdzie
wydaje się takowe orzeczenia.
Radna Małgorzata Gruszczyk zwróciła uwagę na coraz mniejszą liczbę osób zaczynających ścieżkę
zawodową oraz powiększanie się grupy osób gromadzącej doświadczenie oraz zdobywającej
możliwości awansu. Zastrzegła, że trend ten będzie się utrzymywał.
Naczelnik Michał Sojka zwrócił uwagę na małą liczbę nauczycieli stażystów. Dyrektorzy szkół
zatrudniali młodych nauczycieli na wolne godziny, jednak często rezygnowali oni po 2 tygodniach
pracy. Obecnie młodzi ludzie po studiach często nie sprawdzają się w tej pracy.
Przewodniczący Komisji przekazał, że do tego tematu komisja prawdopodobnie powróci podczas
posiedzenia, na którym omówione zostaną wyniki naboru do szkol ponadgimnazjalnych
i podstawowych.
Dyrektor ZEFO Teresa Korab zwróciła się z prośbą o zorganizowanie dodatkowego posiedzenia
Komisji w miesiącu listopadzie, z uwagi na przygotowywane projekty uchwał dot. nowych obwodów.
Wyjaśniła, że w obwodach czterech szkół podstawowych, ma powstać piąta szkoła. Biorąc pod uwagę
statystyki urodzeń średnio na daną szkołę przypadnie około 58 uczniów. Dyrektorzy szkół skrupulatnie
podzielili ulice na obwody. Przyjęto kryterium bliskości miejsca zamieszkania dziecka od szkoły. Przy
tych podziałach nowa szkoła podstawowa otworzy jedynie 2 oddziały pierwsze. Dzięki temu uda się
odciążyć szkoły podstawowe nr 11 i 9. Poprosiła, aby w listopadzie omówić także temat wynagrodzeń
administracji i obsługi placówek oświatowych, w związku z wzrostem w przyszłym roku wynagrodzenia
minimalnego.
Przewodniczący Komisji przekazał, że sprawy listopadowych posiedzeń Komisji zostaną omówione w
punkcie dot. spraw bieżących.
Brak dalszych uwag.
Ad. 6 Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał zawartych w drukach nr 676, 677,678,
679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689 oraz 690.
Projekt uchwały w sprawie oddelegowania trzech radnych do prac w Komisji Stypendialnej dla Miasta
Piekary Śląskie (druk nr 676, załącznik nr 4 do protokołu).
Brak uwag.
Projekt uchwały przyjęto do wiadomości.
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Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Miejskiej
Szkoły Podstawowej nr 1 w Piekarach Śląskich w ośmioletnią Miejską Szkołę Podstawową nr 1
w Piekarach Śląskich (druk nr 677,załącznik nr 5 do protokołu).
Naczelnik WE Michał Sojka poinformował, że 12 października br. w sali marmurowej Urzędu
Wojewódzkiego miało miejsce spotkanie, w którym uczestniczyli m.in. naczelnicy wydziałów edukacji.
Spotkanie miało na celu omówienie, w jaki sposób należy przygotować przedmiotowe, deklaratoryjne
projekty uchwał. Podejmowane są one z uwagi na przekształcenia sześcioletnich szkół podstawowych
w ośmioletnie szkoły podstawowe oraz przekształcenia szkół zawodowych w szkoły branżowe I
stopnia, z mocy wynikającej z przepisów ustawowych. Uchwały te należy podjąć od 1 września br. do
1 grudnia br. Wyjaśnił, iż uchwały powinny określać typ szkoły, nazwę, siedzibę oraz obwód i są
aktami założycielskimi szkół. Zgodnie z przepisami kompetencje w zakresie nadawania statutów mają
tylko i wyłącznie rady pedagogiczne, które do 30 listopada br. będą przygotowywać w związku z tym
zmiany w statutach i przyjmować uchwałą. Następnie omówił projekt uchwały zawarty w druku nr 677.
Brak uwag.
Projekt uchwały zawarty w druku nr 677
„przeciw”, 0 głosów ”wstrzymujących się”).

zaopiniowano pozytywnie (13 głosów ”za”, 0 głosów

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Miejskiej
Szkoły Podstawowej nr 3 w Piekarach Śląskich w ośmioletnią Miejską Szkołę Podstawową nr 3
w Piekarach Śląskich (druk nr 678, załącznik nr 6 do protokołu).
Brak uwag.
Projekt uchwały zawarty w druku nr 678 zaopiniowano pozytywnie (13 głosów ”za”, 0 głosów
„przeciw”, 0 głosów ”wstrzymujących się”).
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Miejskiej
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Wawrzyńca Hajdy w Piekarach Śląskich w ośmioletnią Miejską Szkołę
Podstawową nr 5 im. Wawrzyńca Hajdy w Piekarach Śląskich (druk nr 679, załącznik nr 7 do
protokołu).
Brak uwag.
Projekt uchwały zawarty w druku nr 679 zaopiniowanie pozytywnie (13 głosów „za”, 0 głosów
„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”).
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Miejskiej
Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gustawa Morcinka w Piekarach Śląskich w
ośmioletnią Miejską Szkołę Podstawową nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gustawa Morcinka
w Piekarach Śląskich (druk nr 680, załącznik nr 8 do protokołu).
Projekt uchwały omówił Naczelnik WE Michał Sojka.
Brak uwag radnych.
Projekt uchwały zawarty w druku nr 680 zaopiniowano pozytywnie (13 głosów „za”, 0 głosów
„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”).
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Miejskiej
Szkoły Podstawowej nr 11w Piekarach Śląskich w ośmioletnią Miejską Szkołę Podstawową nr 11
w Piekarach Śląskich (druk nr 681, załącznik nr 9 do protokołu).
Brak uwag.
Projekt uchwały zawarty w druku nr 681 zaopiniowano pozytywnie (13 głosów „za”, 0 głosów
„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”).
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Miejskiej
Szkoły Podstawowej nr 12 im. Jana Demarczyka w Piekarach Śląskich w ośmioletnią Miejską Szkołę
Podstawową nr 12 im. Jana Demarczyka w Piekarach Śląskich(druk nr 682, załącznik nr 10 do
protokołu).
Brak uwag.
Projekt uchwały zawarty w druku nr 682 zaopiniowano pozytywnie (13 głosów „za”, 0 głosów
„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”).
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Miejskiej
Szkoły Podstawowej nr 13 im. Powstańców Śląskich w Piekarach Śląskich w ośmioletnią Miejską
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Szkołę Podstawową nr 13 im. Powstańców Śląskich w Piekarach Śląskich (druk nr 683, załącznik nr
11 do protokołu).
Projekt uchwały Naczelnik WE Michał Sojka.
Brak uwag.
Projekt uchwały zawarty w druku nr 683 zaopiniowano pozytywnie (13 głosów „za”, 0 głosów
„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”).
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Miejskiej
Szkoły Podstawowej nr 14 w Piekarach Śląskich w ośmioletnią Miejską Szkołę Podstawową nr 14 w
Piekarach Śląskich (druk nr 684, załącznik nr 12 do protokołu).
Brak uwag.
Projekt uchwały zawarty w druku nr 684 zaopiniowano pozytywnie (13 głosów „za”, 0 głosów
„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”).
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Miejskiej
Szkoły Podstawowej nr 15 im. Powstańców Śląskich w Piekarach Śląskich w ośmioletnią Miejską
Szkołę Podstawową nr 15 im. Powstańców Śląskich w Piekarach Śląskich (druk nr 685, załącznik nr
13 do protokołu).
Brak uwag.
Projekt uchwały zawarty w druku nr 685 zaopiniowano pozytywnie (13 głosów „za”, 0 głosów
„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”).
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Miejskiej
Szkoły Podstawowej nr 16 w Piekarach Śląskich w ośmioletnią Miejską Szkołę Podstawową nr 16 w
Piekarach Śląskich (druk nr 686, załącznik nr 14 do protokołu).
Brak uwag.
Projekt uchwały zawarty w druku nr 686 zaopiniowano pozytywnie (13 głosów „za”, 0 głosów
„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”).
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Miejskiej
Szkoły Podstawowej Specjalnej w Piekarach Śląskich w ośmioletnią Miejską Szkołę Podstawową
Specjalną w Piekarach Śląskich (druk nr 687, załącznik nr 15 do protokołu).
Brak uwag.
Projekt uchwały zawarty w druku nr 687 zaopiniowano pozytywnie (13 głosów „za”, 0 głosów
„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”).

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej
Przysposabiającej do pracy w Piekarach Śląskich w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w
Piekarach Śląskich, o której mowa w art. 18 ust.1 pkt lit. d ustawy – Prawo oświatowe (druk nr 688).
Brak uwag.
Projekt uchwały zawarty w druku nr 688 zaopiniowano pozytywnie (13 głosów „za”, 0 głosów
„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”).
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły
Zawodowej im. Stanisława Ligonia w Piekarach Śląskich w Branżową Szkołę I Stopnia im. Stanisława
Ligonia w Piekarach Śląskich (druk nr 689, załącznik nr 16 do protokołu).
Brak uwag.
Projekt uchwały zawarty w druku nr 689 zaopiniowano pozytywnie (13 głosów „za”, 0 głosów
„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”).
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr
w Piekarach Śląskich w Szkołę Policealną Nr 1 w Piekarach Śląskich, o której mowa w art. 18 ust. 1
pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe (druk nr 690, załącznik nr 17 do protokołu).
Brak uwag.
Projekt uchwały zawarty w druku nr 690 zaopiniowano pozytywnie (13 głosów „za”, 0 głosów
„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”).
Ad. 7 Informacja na temat bieżącej sytuacji remontowej w placówkach oświatowych.
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Naczelnik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Adam Maruszczyk przekazał, że w ramach
remontów bieżących usunięto awarię elektryczną w Zespole Szkół Specjalnych, wykonano schody w
szkole podstawowej nr 14, uszczelniono dach w szkole podstawowej nr 15 oraz 13, Zespole Szkół nr
1 oraz Zespole Szkół Specjalnych, wymieniono drzwi w przedszkolu nr 7, wykonano nową instalację
PPOŻ w przedszkolu nr 12, w szkole podstawowej nr 1 zabezpieczono dach oraz przystąpiono do 1
etapu remontu sali gimnastycznej, wymieniono kocioł centralnego ogrzewania w przedszkolu nr 7 oraz
dokonano częściowego remontu i wymiany kotła centralnego w zespole szkolno-przedszkolnym.
Prócz tego dokonywano napraw bieżących, drobnych awarii oraz usterek zgłaszanych przez
dyrektorów placówek. Jeśli chodzi o największe inwestycje poinformował, że:
- prace związane z ociepleniem zewnętrznym budynku Miejskiego Przedszkola nr 4 dobiegają końca,
trwają również prace wewnątrz budynku,
- prace remontowe prowadzone w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych w zakresie robót
podstawowych zostały zakończone, aktualnie trwają czynności związane z odbiorami i kontrolami,
- trwają prace związane z dostosowaniem budynków przedszkola nr 15 i 10 do przepisów PPOŻ.
Następnie Naczelnik Adam Maruszczyk przedstawił sytuację, która panuje obecnie na rynku robót
budowlanych. Ogłaszane przetargi na roboty budowlane od drugiej połowy roku mają dwa scenariusze
- albo żaden wykonawca nie zgłasza oferty albo zgłaszane oferty są 2-3 droższe. Sytuacja taka
powoduje, że postępowania przetargowe muszą być powtarzane. Postępowania toczą się w sposób
przewlekły. Ma to miejsce na terenie całego kraju i powoduje wydłużenie inwestycji w czasie.
Przewodniczący Komisji poprosił o przedstawienie informacji nt. inwestycji realizowanych na
placówkach oświatowych z budżetu obywatelskiego.
Naczelnik Wydziału IG wyjaśnił, że w ramach postępowań przetargowych na realizację projektów z
BO składano oferty, które przewyższały budżet. Przedstawił przykład postępowania przetargowego na
realizację boiska na terenie MSP nr 5. Budżet inwestycji liczył 300 000 zł, w przetargu złożono 3 oferty
- na 500 000 zł, 700 000 zł oraz prawie 900 000 zł. Po zmianie ustawy prawo zamówień publicznych
kryterium wiodącym nie jest już cena. Wykonawca, który złożył ofertę na kwotę 500 000 zł nie wskazał
żadnego elementu, który pomógłby mu wygrać. Druga oferta na 700 000 zł była ofertą do odrzucenia.
W tej sytuacji najkorzystniejsza okazałaby się oferta za 900 000 zł.
Przewodniczący Komisji odnosząc się do przekazywanych w okresie wakacji raportów dot. remontów
w placówkach oświatowych poprosił o przedstawienie postępu prac na konkretnych budynkach
Wspomniał o inwestycji dot. wykonania pochylni w szkole podstawowej nr 5.
Naczelnik Adam Maruszczyk poinformował, że na wykonanie pochylni w szkole podstawowej nr 5
ogłoszono cztery postępowania przetargowe. Oferty były składane przez wykonawców w kwocie
przewyższającej budżet, natomiast wykonawca, który złożył ofertę mieszczącą się w budżecie finalnie
nie podpisał umowy. W tej chwili trwa kolejny przetarg. Zadanie dot. montażu monitoringu w
przedszkolu nr 15 zostało zrealizowane, aktualnie trwa procedura z doposażeniem budynku
przedszkola. Poza tym zakończono przetarg na inwestycję dot. oświetlenia łącznika drogi pieszorowerowej obok kalwaryjskiego cmentarza. Jeśli chodzi o pozostałe inwestycje z BO, to oferty
składane przez wykonawców w przetargach 2-3 krotnie przewyższają budżet zaplanowany na ich
realizację. Zgodnie z przepisami zamawiający ma możliwość poinformowania wykonawców, z którymi
kiedyś współpracował o ogłoszonym postępowaniu przetargowym. Poinformował, że pytano
niektórych wykonawców o powód niezłożenia oferty. Wskazywali oni na brak pracowników. Ustawa
prawo zamówień publicznych wymogła na firmach budowlanych zatrudnianie pracowników na
podstawie umów o pracę. Obowiązkiem zamawiającego jest wpisanie takiego kryterium do
specyfikacji. W związku z tym pracownicy, którzy do tej pory na rynku byli w tzw. strefie nieokreślonej,
zostali przypisani umowami o pracę do konkretnych wykonawców. W warunkach przetargowych od
pewnego czasu coraz bardziej popularne stają się aspekty społeczne. W specyfikacjach zamawiający
może wskazać takie elementy jak: wymóg przy realizacji zamówienia zatrudnienia osób
zarejestrowanych w urzędach pracy, bezrobotnych bądź wykluczonych. 2-3 wykonawców zwróciło się
w tej sprawie do kilkunastu PUP - odpowiedź urzędów była negatywna z uwagi na brak
wykwalifikowanych pracowników. Jest to podstawowa bolączka.
Radny Czesław Wymysło odnosząc się do montażu monitoringu w przedszkolu nr 5, zwrócił uwagę na
potrzeby remontowe budynku ww. placówki.
Naczelnik Maruszczyk przekazał, że prace wykonywane w ramach bieżących remontów to jedno, a
kwestie wynikające z BO to drugie. Niezależnie od tego w ramach propozycji planów budżetowych na
przyszły rok ujęto opracowanie dokumentacji na prace termomodernizacyjne i remontowe m.in.
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budynku przedszkola nr 5. Prace termomodernizacyjne będą związane z wymianą instalacji oraz
robotami wewnątrz budynku. Przykładem jest remont przedszkola nr 4.
Przewodniczący Komisji odnosząc się do inwestycji dot. dostosowania przedszkoli nr 15 i 10 do
przepisów PPOŻ, dopytał czy mowa w tym przypadku o oddymianiu.
Naczelnik Adam Maruszczyk wyjaśnił, że budynki placówek powstały 30-40 lat temu. Przeprowadzane
na nich remonty z reguły ograniczały się do bieżących napraw. W związku z czym im dalej w czasie,
tym na każdej placówce takie sytuacje zaczynają się pojawiać. Niektóre decyzje Sanepidu bądź
Straży Pożarnej można załatwić w ramach bieżących prac, jednak niektóre z nich wymagają
dokumentacji projektowej. Podkreślił, że kompleksowe działania są potrzebne.
Radny Andrzej Wymysło zapytał o:
- przewidywany termin remontu łazienek w przedszkolu nr 5 z uwagi na ich bardzo zły stan,
- termin przeniesienia elementów placu zabaw z MOSiR na teren przedszkola nr 5,
- plac zabaw na przedszkolu nr 7, który od 2 lat jest ogrodzony taśmami.
Naczelnik Wydziału IG przekazał, że plac zabaw na przedszkolu nr 7 jest zadaniem inwestycyjnym, w
związku z czym przygotowywana jest dokumentacja projektowa. Elementy placu zabaw, które
znajdowały się na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w chwili obecnej są sprawdzane. Te,
które będą możliwe do dalszego wykorzystania, zostaną przeniesione na teren przedszkola nr 5.
Planowany remont łazienek musi zostać przeniesiony na przyszły rok.
Dyrektor ZEFO przekazała, że przeniesienie dzieci z przedszkola nr 4 do siedziby Miejskiego
Gimnazjum nr 2 umożliwiło wykonanie tak dużego zakresu prac. Taka sama sytuacja będzie musiała
nastąpić w przypadku remontu przedszkola nr 5. Zwróciła również uwagę na roszczeniową postawę
dzisiejszego społeczeństwa i brak zrozumienia.
Przewodniczący Komisji podkreślił słuszność podejmowania kompleksowych remontów
w placówkach.
Naczelnik Maruszczyk wskazał, iż opór, który pojawia się ze strony rodziców bądź wymogi, które są
przez nich stawiane powodują, że trzeba ich przekonywać i uświadamiać, że wykonywane prace na
dzień dzisiejszy należy przeprowadzić w wymiarze kompleksowym.
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że rolą radnych miasta jest przekazywanie informacji, które
przedstawił Pan Naczelnik IG oraz Pani Dyrektor ZEFO.
Radny Grzegorz Zorychta wyraził zainteresowanie przedstawionym problemem dot. braku
pracowników na rynku budowlanym. Problem ten może występować przez dłuższy okres czasu.
W związku z tym w jego opinii Rada Miasta powinna pomyśleć o innym modelu rozdysponowania
pieniędzy. Przekazał, że ma świadomość o ogromie potrzeb w mieście, jednak należy mieć możliwość
ich wykonania. Wskazał także, że należy uporać się z kwestią wynagrodzeń pracowników
administracji i obsługi w placówkach oświatowych.
Radna Gabriela Kossakowska zapytała o szkołę podstawową nr 1 oraz kwestię toalet w placówce,
które nie są dostosowane do młodzieży szkolnej.
Naczelnik Maruszczyk poinformował, że w zeszłym roku opracowano dokumentację projektową na
remont sali gimnastycznej w szkole podstawowej nr 1. Koszty jej remontu oszacowano na ponad
1 000 000, 00 zł. W ramach przedmiotowej inwestycji w bieżącym roku zostaną wykonane prace
związane z naprawą więźby dachowej. W ramach remontu sali gimnastycznej niezbędnym będzie
wykonane tunelu, który połączy sale z budynkiem szkolnym. Problem łazienek dotyczy także innych
placówek. Remontowane one są w ramach bieżących prac, jednak aby mogły funkcjonować
poprawnie, potrzebna jest wymiana części instalacji. Generuje to jednak koszty i sprawia, że zadanie
staję zadaniem inwestycyjnym. Przyszły rok to najbliższy moment, aby wprowadzić to do realizacji.
Radna Anna Gałbas zapytała, czy remont przedszkola nr 5 został przewidziany na 2018 rok.
Naczelnik Wydziału IG poinformował, że zakres prac przewidzianych do wykonania w przedszkolu nr
5 dot. wykonania podjazdu, miejsc parkingowych, wiatrołapu oraz przebudowy wejścia do budynku
jest w tej chwili procedowany po raz kolejny w procedurze zamówienia publicznego. Na chwilę
obecną, aby poprawić sytuację w przedszkolu nr 5 wykonano nowy zjazd z kostki, utwardzono teren
oraz załatwiono tzw. schodołaz, który ułatwia wjazd dzieciom niepełnosprawnym. Przedszkole nr 5
jest jedną z placówek, dla której planuje się opracowanie w przyszłym roku dokumentacji projektowej
na termomodernizację i remont. Trudno powiedzieć w jakim zakresie uda się wykonać roboty
remontowe w 2018 r.
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Wiceprzewodniczący Komisji przekazał, że przedstawiony problem dot. braku pracowników na rynku
robót budowlanych występuje nie tylko w segmencie inwestycji oświatowych. Problemy te są wynikiem
kumulacji wcześniejszych działań – m.in. migracji wielu Polaków za granicę. Poza tym w ostatnich
latach mniej osób kształciło się w danych zawodach w szkołach zawodowych bądź technikach.
Wyraził nadzieję, że dzięki reformie edukacji w przyszłości się to zmieni. Obecnie jednak jest to duży
problem i należałoby pomyśleć nad rozwiązaniami, które umożliwią zlecanie takowych remontów poza
procedurą przetargową. Niestety jest to określone ustawowo, w związku z tym należałoby zwrócić się
z tym problemem do Parlamentu. Wspomniał, że przy ZGM pracowała niegdyś brygada remontowa,
która zajmowała się wyłącznie remontami placówek oświatowych. W tej sytuacji prosi się o
zastosowanie takiego rozwiązania. Należałoby uporać się także z problemami związanymi z BO, w
związku z różnicami pomiędzy zakładanymi kosztami inwestycji, a faktycznymi kosztami. Problem ten
wpisuje się w nowelizację uchwały dot. budżetu partycypacyjnego.
Brak dalszych uwag.
Ad. 8 Wnioski radnych i sprawy bieżące.
Przewodniczący Łukasz Ściebiorowski nawiązując do prośby Pani Dyrektor ZEFO przekazał, że
prawdopodobnie w przyszłym miesiącu będzie należało zwołać dwa posiedzenia Komisji. Poza tym
wspomniał o tematach zaplanowanych w planie pracy Komisji do realizacji na miesiąc listopad.
Wiceprzewodniczący Komisji podkreślił zasadność zwołania dodatkowego posiedzenia Komisji w
przyszłym miesiącu. Zwrócił uwagę na ważny temat dot. podsumowania wprowadzenia reformy
edukacji. Zgłosił wniosek dot. omówienia ww. kwestii na posiedzeniu Komisji. Poza tym zgłosił
wniosek w sprawie zajęcia się przez Komisję sprawą dot. wynagrodzeń pracowników administracji i
obsługi placówek oświatowych. Podkreślił, że problem ten stale powraca i należy go rozwiązać.
Jedynym wyjściem w tej sytuacji jest wprowadzenie regulaminu.
Przewodniczący Komisji poprosił, aby zaczekać z
omówieniem tematu dot. podsumowania
wprowadzenia reformy przynajmniej do zakończenia pierwszego semestru roku szkolnego. Temat ten
zostanie rozważony podczas ustalania planu pracy Komisji na 2018 rok. Co do tematu dot.
wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych nadmienił, iż kwestia
regulaminu to jedno, natomiast drugą sprawą pozostają możliwości finansowe.
Radny Grzegorz Zorychta poruszył temat wejścia w życie nowego prawa wodnego, które wprowadzi
regulator cen za wodę i ścieki na określony czas. Nadmienił, że podjęta decyzja o zabudowie terenu
Winnej Góry spowoduje, że koszty wody i odprowadzania ścieków będą obciążały gminę, a nie
Wodociągi. Coroczny, kilkumilionowy koszt takowej inwestycji może doprowadzić do tego, że gminie
zabraknie środków na realizację innych potrzeb.
Brak dalszych uwag.
Przewodniczący Komisji przekazał, że o terminie kolejnego posiedzenia poinformuje po konsultacji z
Wydziałem Edukacji. Następnie w związku z wyczerpaniem porządku obrad zakończył posiedzenie
komisji.
Protokołowała:
Patrycja Zyta-Majdanik
Przewodniczący
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Rady Miasta Piekary Śląskie
radny Łukasz Ściebiorowski
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