BRM.0012.2.5.2018
Protokół Nr 46/18 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Rady Miasta Piekary Śląskie w dniu 29 maja 2018 roku
Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 8.30 i zakończyło o godz. 11.10. Listy obecności członków
Komisji oraz gości stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu.
Ad. 1 Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Na wstępnie Przewodniczący Komisji Łukasz Ściebiorowski otworzył posiedzenie oraz stwierdził
prawomocność obrad.
Ad. 2 Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.
Kolejno Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie Protokołu Nr 45/18 z posiedzenia Komisji w dniu 18 kwietnia 2018 roku.
4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał zawartych w drukach nr 814, 815 oraz 816.
5. Informacja na temat rozstrzygnięcia konkursów na stanowiska dyrektorów placówek
oświatowych.
6. Analiza poziomu wydatków na oświatę w kontekście subwencji ogólnej w części oświatowej.
7. Omówienie proponowanych przez szkoły ponadgimnazjalne kierunków kształcenia na kolejny
rok szkolny.
8. Informacja na temat sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za rok 2017 w zakresie
działalności Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
9. Wnioski radnych i sprawy bieżące.
Porządek obrad przyjęto bez uwag i wniosków oraz przystąpiono do jego realizacji.
Ad. 3 Przyjęcie Protokołu Nr 45/18 z posiedzenia Komisji w dniu 18 kwietnia 2018 roku.
Protokół przyjęto bez uwag.
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał zawartych w drukach nr 814, 815 oraz 816.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/252/12 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26
kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów,
logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach (druk nr 814, załącznik
nr 3 do protokołu).
Projekt uchwały omówił Naczelnik Wydziału Edukacji Michał Sojka.
W tym miejscu Przewodniczący Komisji powitał przybyłą na obrady Panią Prezydent Miasta Piekary
Śląskie Sławę Umińską-Duraj. Następnie poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały został
poddany konsultacjom społecznym i w wyznaczonym terminie nie zgłoszono żadnych opinii do
projektu. Opinie do projektu z kolei zostały złożone przez związki zawodowe (załącznik nr 4 do
protokołu).
Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Pani Małgorzata Morawiak-Szysler podkreśliła, iż
związek zawodowy ma bronić interesów zawodowych. Przedmiotowy projekt uchwały został
zaopiniowany przez związek pozytywnie, jednocześnie zawnioskowano jednak o przywrócenie
wysokości pensum pedagogów do stanu sprzed 2012 roku, czyli do 20 godzin. Poinformowała, że
Prezydent Miasta odrzuciła tę propozycję wskazując, iż pensum dla logopedów, terapeutów, doradców
zawodowych i psychologów powinno być ujednolicone. Przypomniała, że w piekarskich placówkach
oświatowych na pełnych etatach zatrudnieni są tylko i wyłącznie pedagodzy. Wskazała na możliwość
obniżenia pensum do 20 lub 18 godzin tygodniowo. Wybrano 20 dlatego, że Karta Nauczyciela ustaliła
to pensum dla pedagogów zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
Ujednolicone pensum dla tej grupy zawodowej byłoby sprawiedliwe. Zakres i katalog prac pedagoga w
szkole jest bardzo otwarty. Dodała, że nauczyciele nie pracują 18/20/26 godzin tygodniowo, tylko
zgodnie z Kartą Nauczyciela tygodniowy wymiar pracy wynosi 40 godzin, chociaż czasami u
pedagogów wymiar ten jest przekraczany. Ta grupa zawodowa realizuje wszystkie obowiązki
wynikające nie tylko z codziennych problemów życia szkoły, ale również tego co dzieje się w domach
rodzinnych. Ustalenie pensum w wysokości 20 godzin umożliwi pedagogom dojście do każdej

1

instytucji i znalezienie czasu na rozwiązanie problemów, ponieważ ich praca nie kończy się o godzinie
16.30.
Naczelnik Michał Sojka przypomniał, że do tej pory tygodniowy, obowiązkowy wymiar pracy
pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i
przedszkolach wynosił 25 godzin. Ten wymiar również nie był zróżnicowany. Wymiar jest zmniejszany
z 25 do 22 godzin. Skoro w szkołach jest coraz więcej problemów wychowawczych, pedagog często
prowadzi zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wspierając rodziców i uczniów na
różnych polach. W jego opinii obniżenie pensum o kolejne dwie godziny może sprawić, że nie
zaspokoi to potrzeb szkoły. Przypomniał, iż Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9
sierpnia w sprawie zasad organizacji udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach wymienia szereg działań do zrealizowania przez pedagoga i
psychologa. Działania te dla obu grup są takie same. Różnicując grupy, któraś z nich może poczuć się
pokrzywdzona. Katalog działań wymieniony w ww. rozporządzeniu jest potężny, a dzieci z problemami
jest coraz więcej.
Prezes Małgorzata Morawiak-Szysler podkreśliła, iż pensum w wymiarze 25 godzin ustaliła Rada
Miasta uchwałą z 2012 roku, zgodnie z kompetencją. Dodała, że jej obowiązkiem jest bronienie praw
pracowniczych, co też uczyniła, natomiast decyzja należy do Rady Miasta. Zgodziła się z tym, że
zakres pracy pedagogów i psychologów jest olbrzymi.
W związku z brakiem dalszych uwag przystąpiono do zaopiniowania przedmiotowego projektu
uchwały.
Projekt uchwały zawarty w druku nr 814 zaopiniowano pozytywnie (12 głosów „za”, 0 głosów
„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”).
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały L/589/18 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 19 kwietnia
2018 r. w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej Nr 2 w Piekarach Śląskich i włączenia jej do
Akademickiego Zespołu Szkół w Piekarach Śląskich (druk nr 815, załącznik nr 5 do protokołu).
Projekt uchwały omówił Naczelnik WEK Michał Sojka. Zapewnił, że będą wykazywane starania, aby w
zamian wybrać kierunek kształcenia w zawodzie przyszłościowym i potrzebnym na obecnym rynku
pracy.
Radny Grzegorz Zorychta zapytał, czy rozpatrywano w takim razie możliwość utworzenia takiego
technikum na terenie miasta.
Naczelnik Michał Sojka poinformował, że nie rozpatrywano tej kwestii i decyzja należy do organu
prowadzącego.
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 Jolanta Gottwald poinformowała, że rok temu w ramach technikum
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 rozważano otwarcie kierunku kształcenia w zawodzie
technika lotniskowych służb operacyjnych. Poinformowała, że z zasłyszanych informacji ze źródeł
medialnych ma pojawić się zapotrzebowanie na mechaników lotnictwa.
Następnie przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały.
Projekt uchwały zawarty w druku nr 815 zaopiniowano pozytywnie (12 głosów „za”, 0 głosów
„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”).
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/431/17 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 30
marca 2017 r. w sprawie dostosowania do nowego ustroju szkolnego sieci szkół ponadgimnazjalnych i
specjalnych oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez Miasto
Piekary Śląskie na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. (druk nr 816,
załącznik nr 6 do protokołu).
Projekt uchwały omówił Naczelnik Michał Sojka.
Brak uwag.
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Projekt uchwały zawarty w druku nr 816 zaopiniowano pozytywnie (12 głosów „za”, 0 głosów
„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”).
Ad. 5 Informacja na temat rozstrzygnięcia konkursów na stanowiska dyrektorów placówek
oświatowych.
Naczelnik Wydziału Edukacji Michał Sojka poinformował, że konkursy na stanowiska dyrektorów
placówek oświatowych odbyły się 8 i 9 maja w dwóch turach. Następnie przedstawił zatwierdzone
przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie wyniki konkursów na stanowiska dyrektora Miejskiego
Przedszkola Nr 7, Miejskiego Przedszkola nr 8, Miejskiego Przedszkola Nr 11, Miejskiego Przedszkola
nr 12, Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2, Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 z włączonymi oddziałami
Miejskiego Gimnazjum nr 1 oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Przewodniczący Komisji podziękował za przedstawione informacje. Radni nie zgłosili zapytań i uwag.
Ad. 6 Analiza poziomu wydatków na oświatę w kontekście subwencji ogólnej w części
oświatowej.
Dyrektor ZEFO Pani Teresa Korab zwróciła uwagę na wzrost ilości zajęć rewalidacyjnych oraz liczby
dzieci z różnymi schorzeniami. Dodała, że koszty każdego z przedszkoli wzrosną, w związku z tym, iż
dzieci 5-6 letnie będą miały godzinę zajęć z logopedą. W skali miasta są to duże pieniądze. Następnie
omówiła informację dot. budżetu placówek oświatowych obsługiwanych przez ZEFO (załącznik nr 7 do
protokołu). Analiza finansowania zadań oświatowych z środków własnych Miasta w latach 2013-2017
stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Przewodniczący Komisji podsumowując wskazał, iż przedstawione materiały ukazują, że do
większości placówek miasto dopłaca ze środków własnych.
Wiceprzewodniczący Komisji Piotr Papaja podkreślił, że ważne są proporcje między środkami z
subwencji oświatowej, a kosztami ponoszonymi na utrzymanie placówek oświatowych. Dane
finansowe ukazane na podstawie lat 2014-2018 pokazują, że budżet na utrzymanie placówek
zwiększa się. Plan na 2018 rok w porównaniu z rokiem 2017 zakłada budżet mniejszy o 5 mln złotych.
Po zakończeniu całości reformy, gdy sieć szkół zacznie funkcjonować w zmienionym systemie, będzie
wiadomo, czy wydatki gminy na oświatę wzrosły bądź zmalały, a także jaka jest proporcja między
subwencją oświatową a środkami własnymi miasta przekazywanymi na oświatę. Na podstawie
przedstawionych danych na przekroju lat 2015-2018 stwierdził, że wysokość przekazywanej subwencji
oświatowej rośnie. W związku z tym proporcja między ogólnymi kosztami utrzymania placówek a
subwencją ma tendencję zniżkową. Nie zgodził się z przekazywanymi informacji na temat malejącej
kwoty przekazywanej subwencji oświatowej oraz z tym, że miasto musi przekazywać coraz większe
środki na utrzymanie oświaty.
Dyrektor Teresa Korab poinformowała, że dyrektorzy placówek oświatowych złożyli w miesiącu
wrześniu potrzeby na kwotę 83 542 470 złotych. Plan budżetu na tamtym etapie zakładany był w
wysokości 68 428 714 złotych. Aby zrealizować zgłoszone potrzeby brakuje 15 113 756 złotych.
Przekazała, że aktualnie brakująca kwota wynosi 3 277 000 zł. W zeszłym roku środki miasta na
utrzymanie przedszkoli wyniosły 10 472 000 zł, aktualnie wynoszą 11 038 000 zł. Miasto ma dochody i
można wiele planować, jednak życie pisze różne scenariusze. Wspomniała, że otwierana zostaje
Miejska Szkoła Podstawowa nr 2. Koszty, które pokrywa gmina są bardzo duże z uwagi na mało
liczne klasy. Wskazała, iż zgodnie z danymi z ewidencji ludności szkoła powinna otworzyć 3 oddziały.
W kwietniu do klasy 1a zapisano 25 uczniów, a do klasy 1b 23 uczniów. Jednak stan na 28 maja
pokazuje, że do klasy 1a zapisanych jest już tylko 23 uczniów, a do klasy 1b 21 uczniów. Rodzic ma
prawo do końca sierpnia podjąć inną decyzję. Nadmieniła także, że wiele rozmów prowadzono na
temat utworzenia klas 4 w szkole podstawowej nr 2 z uwagi na zmianowość występującą w MSP nr 9.
Poinformowała, że do klasy czwartej ogólnej zapisano 16 uczniów, natomiast do klasy czwartej
usportowionej jedynie 4 osoby. W przypadku klasy siódmej sportowej zapisano jedynie 13 osób. Aby
móc otworzyć klasę sportową potrzebnych jest co najmniej 20 uczniów. Do klasy siódmej
dwujęzycznej zapisanych jest 9 uczniów, a do klasy siódmej ogólnej 11 uczniów. Następnie poruszyła
temat presji wywieranej ze strony rodziców uczniów oraz mało licznych klas.
Przewodniczący Komisji przekazał, że każdy z radnych spotyka się z nauczycielami oraz dyrektorami
szkół. Prócz tego Komisja odbywała posiedzenia wyjazdowe w placówkach i już te posiedzenia
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pokazały, że spełnienie wszystkich próśb i potrzeb remontowych spowodowałoby wzrost kosztów o
kilkanaście milionów.
Prezydent Miasta Sława Umińska-Duraj poinformowała, że jakkolwiek Pan Radny Papaja chciałby
zobaczyć dobre tendencje w wysokości środków przeznaczanych na edukację, to rzeczywistość jest
inna. Nie ma samorządowca, który byłby zadowolony z wysokości otrzymywanej subwencji. To, co jest
wykonane, to wszystko na co stać gminę, co nie oznacza, że nie ma chęci, aby zrobić więcej i że jest
to zadowalający standard. W jakim stanie są placówki oświatowe po wielu latach, doskonale widać.
Mozolnie, krok po kroku wykazuje się starania, aby przywracać im odpowiedni standard i godny
wygląd. Podkreśliła, że gdyby nie bardzo duże zaangażowanie dyrektorów szkół, rodziców uczniów
oraz sponsorów sytuacja byłaby jeszcze gorsza. Reforma edukacji kosztowała gminę bardzo wiele i
nie otrzymano na jej przeprowadzenie ani złotówki. Fakt nieutracenia pracy przez żadnego z
nauczycieli odbył się wielkim kosztem finansowym, organizacyjnym oraz dzięki poświęceniu wielu
osób. Kwestia podnoszenia wysokości płacy minimalnej jest słusznym zamysłem, jednak to gmina
musi wygospodarować na to środki. Odnośnie zapowiadanych podwyżek dla nauczycieli Pani
Prezydent zgodziła się z tym, że powinni zarabiać więcej, jednak gmina nie otrzymuje pieniędzy na ten
cel. Nadmieniła, iż jakkolwiek Pan Radny Papaja chciałby widzieć dobre tendencje, to ich nie ma.
Subwencja jest większa, ale koszty też rosną,. Nieprzeładowane klasy podobają się rodzicom i ma to
wpływ na poziom kształcenia dzieci, ale wiąże się to także z kosztami. Przekazała, że nie można
jedynie patrzeć na to, co należy spełnić bezwzględnie, ale trzeba myśleć także o dzieciach
zdefaworyzowanych, aby wyrównać różnice i ułatwić im start w edukację. Już wkrótce z pełną
odpowiedzialnością będzie należało pochylić się nad przyszłorocznym budżetem. Zapowiedziała, że
pojawią się zwiększone koszty m.in. z tytułu reorganizacji domu dziecka. Będzie to zmiana, która nie
wpłynie na lepszy poziom opieki nad dziećmi, ale wygeneruje to zwiększone wydatki o 1 mln zł.
Ad. 7 Omówienie proponowanych przez szkoły ponadgimnazjalne kierunków kształcenia na
kolejny rok szkolny.
Dyrektor Akademickiego Zespołu Szkół Pani Justyna Wicik poinformowała, że przez ostatni rok
słyszała wiele krytycznych uwag odnośnie nieotwierania klas profilowanych. W ubiegłym roku liceum
zaproponowało klasy ogólne, natomiast wcześniej proponowano różnego rodzaju profile, co przełożyło
się na spadek naboru. Poinformowała, że przejmując liceum nabór do klas profilowanych liczył 32
osoby. W związku z tym wspólnie z nauczycielami postanowiono pójść w innym kierunku i
podpatrzono rozwiązania stosowane w innych miastach, dlatego zaproponowano klasy ogólne. Efekt
jest taki, że w ubiegłym roku nabór wyniósł 75 uczniów. W tym roku liceum pójdzie w tym samym
kierunku – w naborze będzie proponowana klasa ogólna oraz klasa mistrzostwa sportowego. AZS w
klasie 1 liceum proponuje uczniom różnego rodzaju wyjazdowe warsztaty, dzięki podpisanym
umowom z uczelniami śląskimi. Po pierwszym semestrze młodzież klasy 1 ma możliwość wyboru
rozszerzenia przedmiotów, które będą realizowane w klasie 2. Szkołę odwiedzili wszyscy piekarscy
gimnazjaliści uczący się w klasach trzecich. Zaproszono na dni otwarte także młodzież z
Radzionkowa, Świerklańca, Wojkowic, Siemoni, Ożarowic oraz pozostałych pobliskich miejscowości.
Poinformowała, że nie uda się jeszcze w roku bieżącym ogłosić naboru do szkoły policealnej.
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że obecność dyrektorów szkół gimnazjalnych jest
uzasadniona, ponieważ ich rola w procesie rekrutacji jest istotna.
Radna Natalia Ciupińska-Szoska poprosiła o informacje na temat ilości otwartych klas w obecnym
roku szkolnym w liceum, zeszłorocznego naboru oraz przewidywanego naboru na przyszły rok
szkolny.
Dyrektor Justyna Wicik poinformowała, że w obecnym roku szkolnym otwarto trzy klasy pierwsze –
dwie ogólne oraz jedną klasę mistrzostwa sportowego. Plany na rok przyszły są podobne.
Przewodniczący Komisji wspomniał o przeprowadzonych dniach otwartych szkoły. Zapytał o
zainteresowanie młodzieży gimnazjalnej szkołą.
Dyrektor Wicik przekazała, że zainteresowanie było bardzo duże. Promocję szkoły prowadzono już od
listopada zeszłego roku. W każdym miesiącu w szkole organizowano warsztaty, na które zapraszano
młodzież. Podziękowała dyrektorom piekarskich gimnazjów, którzy umożliwili klasom trzecim przyjazd
do placówki. Dodała, że finałem promocji szkoły jest wydarzenie pn. „Festiwal Kolorów”, organizowane
w dniu 4 czerwca br.
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W tym momencie Przewodniczący Komisji pożegnał opuszczającą obrady Komisji Panią Prezydent
Miasta Sławę Umińska-Duraj.
Prezes Małgorzata Morawiak-Szysler poinformowała, że wiele osób w Piekarach Śląskich nie ma
pojęcia na temat tego, gdzie znajduje się liceum. Wiadomym jest to tylko dla osób zaangażowanych.
Zaproponowała w związku z tym, aby na profilu AZS na portalu społecznościowym facebook obok
nazwy AZS dopisać I Licem Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego.
Dyrektor Wicik zapewniła, że sprawa zostanie przedyskutowana.
Przewodniczący Komisji podkreślił słuszność uwagi Pani Małgorzaty Morawiak-Szysler.
Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 Pani Jolanta Gottwald zwróciła uwagę na zwiększenie ilości orzeczeń
nauczania indywidualnego w porównaniu z latami poprzednimi. Dodała, że orzeczenia na pewno nie
są wydawane na wyrost i są wydawane dla uczniów, którzy naprawdę tego potrzebują. Zgodziła się
również ze wzrostem kosztów nauczania. Wracając do tematu naboru poinformowała, że 1 września
2017r. otwarto w szkole 6 oddziałów pierwszych i w sumie edukację w placówce rozpoczęło 590
uczniów. W chwili obecnej odeszło 5 klas. W naborze założono otwarcie tylko tylu oddziałów, ile
opuściło szkołę. Po uzgodnieniach z Urzędem Miasta w naborze wystawiono jednak więcej klas,
ponieważ trudno przewidzieć, który zawód zostanie wybrany przez ucznia. Oddziały w szkole liczą
średnio po 28 uczniów. Na dzień dzisiejszy nabór jest na pełne 3 klasy, jednak koniec nastąpi dopiero
z dniem 18 czerwca br. Podziękowała miastu oraz szkołom gimnazjalnym za promocję piekarskich
szkół ponadgimnazjalnych. Dodała, że w dniu wczorajszym szkołę odwiedziło prawie 400 osób,
również spoza miasta. Poinformowała, że w liceum wchodzącym w skład ZS nr 1 otwierane są klasy
ogólnokształcące z innowacjami pedagogicznymi. Nauczyciele piszą programy do określonej klasy i
są one wprowadzane na terenie szkoły. Klasa policyjna to klasa ogólnokształcącą, gdzie uczeń ma
dodatkowe zajęcia i realizuje program edukacji policyjnej. Drugą innowacją pedagogiczną jest klasa
celna, dla której również napisano program. Uczniowie klasy celnej uczą się prawa, szczególnie
celnego. W naborze znalazła się także klasa prawna z innowacją pedagogiczną - edukacja prawna.
Jeśli chodzi o technikum to ogłoszono nabór do nowej klasy, do której nie napisano jeszcze innowacji
pedagogicznej, ale podpisano umowę z firmą produkującą bezzałogowe samoloty i drony. Zajęcia
będą odbywać na terenie szkoły na podstawie listu intencyjnego. Poza tym ogłoszono także nabór do
klas technik elektryk, klasy e-sportowej, technik informatyk, technik obsługi turystycznej oraz klasę z
innowacją pedagogiczną, gdzie elektrycy będą uczyć się także automatyki. Poinformowała o naborze
do szkoły policealnej do klas o kierunku technik informatyk i technik rachunkowości. Podziękowała za
wsparcie Radnym, zwłaszcza Przewodniczącemu Komisji.
Radna Natalia Ciupińska-Szoska pochwaliła wypowiedź Pani Gottwald nt. współpracy szkół
ponadgimnazjalnych. Zwróciła uwagę, że Prezydent Miasta oraz jej Zastępca robią wszystko, aby te
szkoły ze sobą współpracy, ponieważ gminy nie stać na to, aby rywalizowały także między sobą.
Bardzo wielu uczniów wybiera szkoły poza miastem, jest to spowodowane różnymi czynnikami i
rywalizacja nie powinna mieć miejsca na terenie miasta. Dodała, że nabór do Zespołu Szkół Nr 1
przebiega zawsze bardzo dobrze i szkoła jest oblegana. Życzyła powodzenia.
Dyrektor Gottwald poinformowała, że w tamtym roku do uczniów szkoły dołączyło 60 osób
mieszkających poza Piekarami Śląskami. Na dzień dzisiejszy w tegorocznym naborze zapisanych jest
23 mieszkańców innych miast, również Katowic.
Przewodniczący Komisji przekazał, że założone plany naborowe do Zespołu Szkół nr 1 wydają się
bardzo realne, jest to poparte naborami z lat poprzednich i ciężką pracą, ponieważ na dobry
wizerunek pracuje się latami.
Wicedyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych wskazał, że zespół szkół istnieje na rynku od 2
lat i podobnie jak AZS boryka się z podobnymi problemami związanymi z zaistnieniem w świadomości
młodzieży z Piekar Śląskich i okolic. W skład Zespołu Szkół wchodzi Szkoła Branżowa I stopnia oraz
Technikum Nr 2, które kształci głównie w kierunkach usługowych. Zespół Szkół podobnie jak w latach
ubiegłych stara się wyjść naprzeciw potrzebom rynku pracy. Poinformował, że przedmioty
ogólnokształcące oraz teoretyczne zawodowe odbywają się na terenie szkoły, natomiast dwa dni w
tygodniu młodzież pobiera praktyki w zakładach kształcących w danym zawodzie. Nadmienił, że
popularnymi kierunkami od lat są mechanik pojazdów samochodowych, kucharz, fryzjer i sprzedawca.
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Otwierane są także klasy wielozawodowe, gdzie na terenie szkoły odbywa się jedynie kształcenie
ogólnokształcące, a kształcenie teoretyczne zawodowe odbywa się na terenie ośrodków kursowych.
Poinformował o podpisaniu przez szkołę umowy z firmą NOMAX. Planuje się w związku z tym
otworzyć klasę patronacką o kierunku krawiec, mechanik i monter urządzeń przemysłowych.
Uczniowie tej klasy otrzymają stypendia i gwarancję zatrudnienia po szkole. Technikum nr 2 kształci w
dwóch kierunkach – technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik kelner. Zwrócił uwagę na
dużą konkurencję w miastach ościennych. Docelowo szkoła ma zamiar rozwijać kierunki usługowe. W
naborze założono, że uda się otworzyć trzy oddziały, wyraził jednak nadzieję na więcej. Dodał, że na
promocję szkoły pracowano cały rok, czego zwieńczeniem były dni otwarte. Uczestniczyli w nich także
gimnazjaliści spoza miasta.
Przewodniczący Komisji poinformował, że w każdej ze szkół zorganizowane dni otwarte były bardzo
udane i zostały dopasowane do charakteru szkoły.
Wicedyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 z włączonymi oddziałami Miejskiego Gimnazjum nr 1
poinformowała, że szkoła starała się uczestniczyć we wszystkich propozycjach skierowanych do
uczniów. Uczestniczono w dniach otwartych wszystkich piekarskich szkół ponadgimnazjalnych i wielu
z uczniów wskazało, że chce się zdecydować na kontynuację nauki w mieście. Zainteresowanie
uczniów dniami otwartymi piekarskich szkół było duże.
Radna Natalia Ciupińska-Szoska zapytała, czy szkoły gimnazjalne uczestniczyły w dniach otwartych
szkół spoza miasta oraz czy zainteresowanie uczniów było podobne.
Wicedyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 z włączonymi oddziałami Miejskiego Gimnazjum nr 1
poinformowała, że zauważono zainteresowanie uczniów głównie piekarskimi szkołami. Jeśli chodzi o
promocję szkół spoza miasta, to wywieszano na korytarzach afisze, które dostarczano do szkoły.
Natomiast uczniowie nie wykazywali zainteresowania wyjazdami poza teren miasta.
Wicedyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych poinformował, że piekarskie szkoły nie mają
możliwości promować się na terenie bytomskich szkół. Podobnie jest w Tarnowskich Górach oraz w
innych ościennych miasta. Udało się dotrzeć z ofertą jedynie do gimnazjów w Radzionkowie.
Radna Natalia Ciupińska-Szoska zwróciła uwagę, że w przypadku braku możliwości promocji
piekarskich szkół w miastach ościennych, powinno się zapraszać uczniów szkół spoza miasta na
różnego typu warsztaty oraz konkursy organizowane przez piekarskie placówki. Zasugerowała pójście
w stronę organizacji konkursów wojewódzkich, ponadlokalnych oraz międzygminnych.
Pani Dyrektor Justyna Wicik poinformowała, że uczniowie Miejskiego Gimnazjum nr 3 głównie
wykazują zainteresowanie liceami bytomskimi, ale wyjazdy na dni otwarte tych szkół organizują
samodzielnie. Poinformowała, że w zeszłym roku bez jakiejkolwiek promocji do liceum przyjęto 4
mieszkańców Bytomia. W tym roku w naborze zgłosiło się już 3 mieszkańców Bytomia.
Radny Grzegorz Zorychta zasugerował promocje piekarskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez
Radio Piekary.
Wicedyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych wskazał, iż jest to dobry pomysł. W zeszłym
roku na antenie radia została wyemitowana informacja o dniach otwartych szkoły, co poskutkowało
telefonami z zapytaniem o szkołę także z Zabrza.
Przewodniczący Komisji w związku z brakiem dalszych głosów podziękował Dyrektorom za obecność
oraz przedstawienie informacji w temacie, a także życzył udanego naboru.
Następnie ogłosił 5 minutową przerwę w obradach.
Po przerwie wznowiono obrady i przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku posiedzenia.
Ad. 8 Informacja na temat sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za rok 2017 w zakresie
działalności Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
Przewodniczący Komisji powitał obecnych na posiedzeniu Skarbnika Miasta oraz Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego. Następnie oddał im glos.
Skarbnik Miasta Piekary Śląskie poinformował, że:
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- w dziale 801 oraz 854 dot. oświaty i wychowania dochody zostały wykonane na poziomie
65 035 756, 82 zł, z czego kwotę 58 962 709 zł stanowiła część oświatowa subwencji ogólnej. Wydatki
zostały poniesione w wysokości 85 528 729,92 zł. Różnica między dochodami i wydatkami wyniosła
20 500 000 zł.,
- jeśli chodzi o dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, to wydatki wykonano na
poziomie 7 043 436,50 zł,
- w dziale 926 Kultura fizyczna uzyskano dochody na poziomie 1 387 407 zł, a wydatki zostały
poniesione w kwocie 7 269 899,60 zł.
Wiceprzewodniczący Komisji Piotr Papaja wskazał, że wydatki związane z utrzymaniem placówek
edukacyjnych zostały pokazane w sposób czytelny dla każdej z jednostki. Zwrócił uwagę jednak na
problem z wykonaniem budżetu przez Miejski Dom Kultury. Poinformował, że pewne dane, które radni
otrzymali w sprawozdaniu z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury były dla
niego niejasne i nie do końca ukazywały faktyczne proporcje. Problem w przypadku MDK polega na
tym, że w jego skład wchodzą 3 instytucje – dom kultury, Kino Zacisze oraz Radio Piekary. Dodał, że
jego wątpliwości dot. wyliczenia faktycznych kosztów działalności tych 3 podmiotów. Poinformował, że
zwrócił się w tej sprawie z pismem do Miejskiego Domu Kultury, w którym poprosił o dodatkowe dane,
m.in. o informacje nt. struktury zatrudnienia w poszczególnych placówkach oraz łączne koszty
funkcjonowania radia. W uzyskanej odpowiedzi z dnia 20 kwietnia br. przedstawiono przychody
osobno dla domu kultury i radia oraz ilość zatrudnionych osób w każdej z tych placówek. Następnie
przedstawił ilość etatów w każdej z placówek oraz liczbę zatrudnionych pracowników z rozróżnieniem
zajmowanych stanowisk. Poinformował, że otrzymał inf. także na temat wpływów MDK i Radia Piekary
za lata 2015-2017. Następnie na podstawie danych z 2017 roku przedstawił informację na temat
kosztów działalności osobno dla domu kultury oraz Radia Piekary, a także informację na temat
przychodów każdej z instytucji. W jego opinii wątpliwości budzi fakt wykazania zatrudnienia w domu
kultury 10 pracowników obsługi, podczas gdy w radiu wykazuje się, że takich pracowników jest 0.
Nadmienił, iż według niego koszty utrzymania radia są wpisywane w koszty utrzymania domu kultury,
przy jednoczesnym zaniżaniu kosztów utrzymania radia. W związku z tym zwrócił się z dodatkowym
pismem do Miejskiego Domu Kultury o wyjaśnienie pozycji, które są dla niego niezrozumiałe.
Poinformował, że nie zostawi tej sprawy, ponieważ niejasności muszą zostać wyjaśnione.
Przewodniczący Komisji zapytał Radnego Papaję, czy miał trudności z uzyskaniem danych, o które
wnioskował.
Wiceprzewodniczący Komisji poinformował, że nie miał żadnych trudności i odpowiedź otrzymał w
terminie.
Radna Helena Warczok wskazała, że z pewnością informacje zaprezentowane przez Pana Radnego
Papaję są ważne i potrzebne, jednak nie jest to czas i miejsce, aby rozmawiać na ten temat. Przy
omawianiu tego tematu powinien być obecny kompetentny przedstawiciel MDK, który mógłby wyjaśnić
podnoszone wątpliwości. Jeśli chodzi o pracowników obsługi zatrudnionych w MDK, to radio znajduje
się w tym samym budynku, więc można się domyślać, że obsługują oni zarówno dom kultury, jak i
radio. Podkreśliła, że do tej sprawy należy podejść kompetentnie i rzeczowo.
Przewodniczący Komisji wyjaśnił, że nie był uprzedzony, że Pan Radny Papaja poruszy ten temat.
Podniósł, iż jeśli radio ma funkcjonować na pewnym poziomie, to należy liczyć się z kosztami. Dodał,
że dane dot. kosztów utrzymania instytucji nie są ukrywane i takie informacje można pozyskać.
Radna Helena Warczok poinformowała, że od wielu lat pełni funkcję dyrektora samorządowej
jednostki i ma do czynienia z finansami publicznymi. Podniosła, że instytucja musi rozliczyć się z
każdej otrzymanej złotówki, z uwagi na kontrole wszelakich służb. Kary za uchybienia są ogromne.
Każdy rzetelny dyrektor stara się, aby każdy wydatek był udokumentowany.
Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego poinformowała, że w sprawozdaniu z wykonania
budżetu miasta znajdują się jedynie informacje nt. dotacji podmiotowej przekazanej na bieżącą
działalność MDK. Radio Piekary znajduje się bowiem w strukturze MDK. W 2017 r. MDK otrzymał na
działalność dotację w wysokości 1 853 695 złotych. Poza tym przekazano środki z budżetu miasta na
dotacje celowe przeznaczone na konkretne cele (10 000 zł na organizację imprezy „Powitanie Lata z
Radiem”, 10 000 zł na organizacje Festiwalu Muzyczne Żniwa, 10 000 zł na organizację V
Powiatowych Dożynek). Przeznaczono również dotację celową na modernizację i rozbudowę MDK w
wysokości 1 000 500 zł.
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Radny Grzegorz Zorychta zaapelował, aby powstrzymywać się od nieprzyjemnych komentarzy
podczas wypowiedzi kogokolwiek w jakiejkolwiek sprawie.
Radna Natalia Ciupińska-Szoska zaapelowała, aby nie przedstawiać swoich wniosków na
posiedzeniach Komisji. Poprosiła także, aby powstrzymać się w swoich wypowiedziach od
sformułowań typu : „będzie sprawa wyjaśniona”, „ do tego dojdzie”, „będzie to ukazane”, które
wskazywałyby, że dostęp do informacji jest ograniczany.
Przewodniczący Komisji dodał, że sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta szczegółowo było
omawiane na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetowo-Gospodarczej. Temat finansów
związanych z edukacją został omówiony szczegółowo również wcześniej. Cieszą wydatki poniesione
na obiekty sportowe, prawie 3,5 mln zł na rozbudowę bazy sportowej na terenie MOSiR. Potrzeby
szkół oraz obiektów sportowych są ogromne. W związku z brakiem dalszych uwag podziękował za
omówienie tematu Skarbnikowi Miasta oraz Naczelnikowi Wydziału Finansowo-Budżetowego.
Ad. 9 Wnioski radnych i sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji przytoczył treść odpowiedzi na pismo Komisji w sprawie możliwości
przyznawania stypendiów sportowych zawodnikom piekarskich klubów sportowych, którzy nie są
mieszkańcami Piekar Śląskich (załącznik nr 9 do protokołu). Przypomniał, że zgodnie z przyjętym
planem pracy Komisji na rok 2018, radni mieli odwiedzić siedzibę Zespołu Szkół TechnicznoZawodowych, jednak z uwagi na niedawno odbywające się dni otwarte szkoły i w zgodzie z wyrażoną
wolą członków Komisji nie zaplanowano tego w porządku obrad. Następnie przybliżył informacje na
temat czerwcowego posiedzenia Komisji.
W związku z brakiem dalszych uwag, zakończono posiedzenie Komisji.
Protokołowała:
Patrycja Zyta-Majdanik
Przewodniczący
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Rady Miasta Piekary Śląskie
radny Łukasz Ściebiorowski
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