PROTOKÓŁ NR 17/08
z posiedzenia Komisji ds. Społecznych
w dniu 19 lutego 2008 r.

Obecni członkowie Komisji wg listy obecności.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście.
Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Otwarcia

posiedzenia Komisji ds. Społecznych dokonał Przewodniczący Komisji radny

Andrzej Korfanty witając wszystkich jej członków i zaproszonych gości.
Na wstępie Przewodniczący Komisji przedstawił następujący porządek posiedzenia Komisji:
1.

Przyjęcie

protokołów

z

posiedzenia

Komisji

z

dnia

15

stycznia

2008

r.

oraz

29 stycznia 2008 r.
2. Informacja dyrektora na temat sytuacji finansowej Szpitala Miejskiego w Piekarach
Śląskich oraz należącego do niego lecznictwa otwartego.
3. Omówienie sprawozdania z realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych miasta Piekary Śląskie za 2007 rok.
4.

Omówienie sprawozdania z realizacji programu przeciwdziałania narkomanii miasta Piekary
Śląskie za 2007 rok.

5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał.
6. Sprawy bieżące.
Powyższy porządek posiedzenia został przez Komisję ds. Społecznych przyjęty pozytywnie
(11 głosów "za", 0 głosów przeciwnych, 3 głosy wstrzymujące).
Ad.1.
Protokół z posiedzenia Komisji z dnia 15 stycznia 2008 roku oraz z dnia 29 stycznia 2008 roku został
przyjęty pozytywnie (11 głosów „za”, 0 głosów przeciwnych, 0 głosów wstrzymujących).
Ad.2.
Informację na temat sytuacji finansowej Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich oraz
należącego do niego lecznictwa otwartego przedstawił pan Michał Ekkert – dyrektor Szpitala
Miejskiego w Piekarach Śląskich.
Na wstępie Pan Michał Ekkert przedstawił krótką informację finansową Szpitala Miejskiego
w Piekarach Śląskich. Na koniec 2007 roku przychody Szpitala wyniosły 19.483.424,00 zł, koszty –
19.407.666,69 zł, zysk – 76.000 zł. Niewielka kwota zysku zostanie przeznaczona na spłatę
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zobowiązań wymagalnych. Na dzień dzisiejszy sytuacja Szpitala Miejskiego jest stabilna,
a świadczenia zdrowotne są stale udzielane.
W dyskusji głos zabrali:
Radny Marek Boroń zwrócił się z za pytaniem jak wyglądają sprawy podwyżek dla pracowników
Szpitala.
Pan Michał Ekkert poinformował, że stawki podwyżki zostały zróżnicowane wg stopnia specjalizacji.
Wysokość podwyżki został określona w porozumieniu ze związkami zawodowymi z uwzględnieniem
środków z NFZ oraz środków własnych. Podwyżki wynagrodzenia objęły wszystkie grupy zawodowe.
Radny Krzysztof Seweryn – od którego miesiąca została zrealizowana podwyżka oraz co się stanie
z budynkiem należącym do Przychodni Rejonowej w Kozłowej Górze.
Pan Michał Ekkert wyjaśnił, że pielęgniarki i lekarze otrzymali podwyżki na przełomie grudnia 2007
roku i stycznia 2008 roku , zaś pozostałe grupy zawodowe od 1 lutego 2008 roku. W sprawie budynku
Przychodni Rejonowej w Kozłowej Górze będą

prowadzone rozmowy z Prezydentem Miasta

odnośnie jego podnajmu.
Przewodniczący Komisji radny Andrzej Korfanty zwrócił się o wyjaśnienie, dlaczego w wykazie
Ministerstwa Zdrowia dotyczącym szpitali,

które mogą mieć problem z udzielaniem świadczeń

zdrowotnych znalazł się Szpitala Miejski w Piekarach Śląskich.
Pan Michał Ekkert wyjaśnił, że jest zaskoczony tą listą, gdyż na niej znalazły się najlepiej prosperujące
szpitale marszałkowskie. Poinformował również, że wystosuje pismo do Ministerstwa Zdrowia
o udzielenie wyjaśnienie w tej sprawie.
Radny Marek Boroń zwrócił się z prośbą o przedstawienie wykazu zadeklarowanych pacjentów
w przychodniach rejonowych na terenie miasta.
Pan Michał Ekkert poinformował, że aktualne dane dotyczące liczby zdeklarowanych pacjentów
w przychodniach znajdują się w Biurze ds. Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta.
Do przedstawionej informacji dotyczącej Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich członkowie nie
zgłosili uwag.
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Ad.3.
Sprawozdanie z realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
miasta Piekary Śląskie za 2007 rok przedstawiła pani Jadwiga Musialik – Kierownik Biura ds.
Zdrowia i Spraw Społecznych.
Sprawozdanie z realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych miasta
Piekary Śląskie za 2007 rok stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Do przedstawionego sprawozdania członkowie Komisji nie zgłosili uwag.
Powyższe sprawozdanie zostało przez Komisje przyjęte.
Ad.4.
Sprawozdanie z realizacji programu przeciwdziałania narkomanii miasta Piekary Śląskie za
2007 rok przedstawiła pani Jadwiga Musialik – Kierownik Biura ds. Zdrowia i Spraw Społecznych.
Sprawozdanie z realizacji programu przeciwdziałania narkomanii miasta Piekary Śląskie za 2007 rok
stanowi załącznik nr 4 do protokołu
Do przedstawionego sprawozdania członkowie Komisji nie zgłosili uwag.
Powyższe sprawozdanie zostało przez Komisje przyjęte.
Ad.5.
W tym punkcie Komisja przystąpiła do rozpatrzenia i zaopiniowania projektów uchwał.

1.

Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Miejskiego Przedszkola nr 8 w Piekarach
Śląskich, ul. ks. J. Czempiela 5 w związku z jego przekształceniem w przedszkole
niepubliczne.

Projekty uchwał nr 1, 2 i 3 dotyczące likwidacji Miejskich Przedszkoli nr 8, 10 i 13 w związku z ich
przekształceniem w przedszkola niepubliczne omówiła pani Jolanta Gottwald – Zastępca Prezydenta
Miasta
Projekt uchwały nr 1 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Pani Jolanta Gottwald poinformowała, że zamiarem trzech pierwszych projektów uchwał jest
przekształcenie 3 placówek publicznych tj. Miejskiego Przedszkola Nr 8, Miejskiego Przedszkola Nr 10
i Miejskiego Przedszkola Nr 13 w przedszkola niepubliczne. Gmina Piekary Śląskie zobowiązuje się
przyznawać dotację w wysokości 75% na utrzymanie przedszkola niepublicznego. W roku szkolnym
2008-2009 gmina proponuje dotację w wysokości 100%. Przejmujący przedszkole zobowiązany
będzie do prowadzenia placówki w standardzie nie gorszym niż przedszkole niepubliczne.
Nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi, jeśli będzie taka wola, mogliby zostać zatrudnieni
w przedszkolu niepublicznym. W przypadku braku ich zgody, zostaliby przeniesieni do innych
placówek publicznych na terenie Piekar Śląskich.
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W pierwszym roku funkcjonowania niepublicznego przedszkola zysk gminy wynosiłby tylko tyle, ile
wynosiłaby opłata za dzierżawę obiektu.
Prezydent Miasta pan Stanisław Korfanty poinformował, że gmina powinna korespondować do
możliwości finansowych i potrzeb rynku w strukturę tego typu placówek. Na posiedzeniu Komisji
Budżetowo-Gospodarczej Pani Joanna Śmieszek - Dyrektor MP Nr 8 potrzymała deklarację
o gotowości poprowadzenia przedszkola niepublicznego. Pozostałe panie dyrektor tj. MP Nr 10 i MP
Nr 13 podeszły do tego sceptycznie.
W dyskusji nad projektem nr 1, 2 i 3 dotyczącymi przedszkoli głos zabrali:
Radny Leszek Podzimski zwrócił się z zapytaniem, jak będzie oszczędność dla miasta w związku
z przekształceniem przedszkoli w placówki niepubliczne.
Pani Jolanta Gottwald – poinformowała, że oszczędności będą głównie zależeć od liczby dzieci
w przedszkolu. Przedszkola niepubliczne jeżeli mają szeroką ofertę, mogą przyciągnąć dzieci spoza
terenu miasta. Gmina przyznaje również dotację w wysokości 75% dla dzieci spoza terenu Piekar
uczęszczających do piekarskiego przedszkola niepublicznego. W przedszkolach może być jeszcze
mniej dzieci, gdy wejdzie obowiązek uczęszczania 6-latków do pierwszej klasy.
Radny Leszek Podzimski przedstawił w tym miejscu wyliczenia dotyczące oszczędności wynikające
z przekształcenia ww. przedszkoli. Podkreślił, że oszczędności te będą niewielkie w stosunku do
wysokiego czesnego.
Prezydent Miasta pan Stanisław Korfanty - stwierdził, że wskazane przez radnego dane dotyczą roku
poprzedniego, w związku z czym trudno rokować, jaka będzie sytuacja przy naborze 1 września 2008
roku. Podkreślił, że zasadniczym celem niniejszych projektów uchwał jest stworzenie nowej jakości na
rynku.
Dyrektor MP Nr 13 – poinformowała, że na dzień dzisiejszy nie posiada merytorycznej wiedzy, aby
poprowadzić przedszkole niepubliczne.
Dyrektor MP Nr 10 – wyraziła opinię, aby MP nr 10 pozostało na dzień dzisiejszy przedszkolem
publicznym.
Dyrektor MP Nr 8 – wyraziła opinię , że chce spróbować poprowadzić przedszkole niepubliczne.
Radny Tomasz Wesołowski poprosił radnego Leszka Podzimskiego o wyjaśnienie w jaki sposób
dokonał wyliczeń co do oszczędności wynikających z przekształcenia przedszkoli.
Następnie zwrócił się z zapytaniem, kto będzie ustalał opłatę za dzierżawę i jaka to będzie kwota.
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Prezydent Miasta pan Stanisław Korfanty poinformował, że celem na dzień dzisiejszy nie jest szukanie
oszczędności i kalkulowanie, które przedszkole byłoby najefektywniejsze do przekształcenia. Ponadto
poinformował, iż drugą alternatywą będzie użyczenie obiektu, które jest formą nieodpłatną.
W pierwszy roku działania placówki niepublicznej proponuje się pokrycie 100% dotacji. W kolejnych
latach samorząd rozstrzygnie przy ocenie funkcjonowania danej placówki czy utrzymać ten poziom
finansowania czy go zmniejszyć. Na dzień dzisiejszy gmina musi zagwarantować minimum 70%
dofinansowania.
Radna Sława Umińska zwróciła się z zapytaniem, czy były przeprowadzone konsultacje
z pracownikami oraz jaka jest opinia związków zawodowych.
Pani Jolanta Gottwald – wyjaśniła, że pisma zostały również skierowane do związków zawodowych
„Solidarność” oraz do Związku Nauczycielstwa Polskiego. Na chwilę obecną związki nie przygotowały
jeszcze pisemnej odpowiedzi w tej sprawie. Opinie związków zawodowych zostaną przedstawione na
sesji RM.
Radny Marek Boroń uważa, że o zamiarze przekształcenia tego a nie innego

przedszkola

publicznego w przedszkole niepubliczne powinien zadecydować sondaż.
Radny Krzysztof Seweryn zwrócił się z zapytaniem do dyrektorów przedszkoli, jak prowadzą
przedszkole niepubliczne, na czym zarobią oraz jak poszerzą miejsca pracy.
Odpowiedzi udzieliła pani Joanna Śmieszek – dyrektor MP Nr 8 – która poinformowała, że rodzice
dzieci ponoszą 20 % opłaty stałej, pozostałe 80 % płacone jest przez gminę. Wszystkie zajęcia
dodatkowe są całkowicie opłacone przez rodziców.
Radny Tomasz Wesołowski zwrócił się do Prezydenta Miasta z zapytaniem, co stanie się
z nauczycielami

likwidowanych przedszkoli publicznych, którzy nie zgodzą się na pracę

w przedszkolu niepublicznym.
Odpowiedzi udzielił Prezydent Miasta pan Stanisław Korfanty, który poinformował, że w przypadku
pracowników nie mających miejsca zatrudnienia, zostanie rozwiązana im umowa o pracę.
Głos zabrała pani Mirosława Jonek – mieszkanka Piekar Śląskich i matka 2-latka – wyraża
zaniepokojenie losem MP Nr 13 w Brzezinach Śląskich.
W wyniku braku głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji przystąpił do głosowania ww. projektów
uchwał.
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Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Miejskiego Przedszkola nr 8 w Piekarach Śląskich,
ul. ks. J. Czempiela 5 w związku z jego przekształceniem w przedszkole niepubliczne został przez
Komisję zaopiniowany pozytywnie (8 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 3 głosy wstrzymujące).

2.

Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Miejskiego Przedszkola nr 10 w Piekarach
Śląskich, ul. M. Curie-Skłodowskiej 61 w związku z jego przekształceniem w przedszkole
niepubliczne omówiła pani Jolanta Gottwald – Zastępca Prezydenta Miasta.

Ww. projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Do treści projektu uchwały Komisja nie wniosła uwag.
Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Miejskiego Przedszkola nr 10 w Piekarach Śląskich,
ul. M. Curie-Skłodowskiej 61 w związku z jego przekształceniem w przedszkole niepubliczne Komisja
zaopiniowała pozytywnie (7 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 4 głosy wstrzymujące).
3.

Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Miejskiego Przedszkola nr 13 w Piekarach
Śląskich, ul. Kotuchy 32 w związku z jego przekształceniem w przedszkole niepubliczne
omówiła pani Jolanta Gottwald – Zastępca Prezydenta Miasta.

Ww. projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Do treści projektu uchwały Komisja nie zgłosiła uwag.
Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Miejskiego Przedszkola nr 13 w Piekarach Śląskich,
ul. Kotuchy 32 w związku z jego przekształceniem w przedszkole niepubliczne Komisja zaopiniowała
pozytywnie (7 głosów „za”, 3 głosy „przeciw”, 2 głosy wstrzymujące).
4.

Projekt uchwały w sprawie zmiany siedziby Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 15 z siedzibą
w Piekarach Śląskich, przy ul. F.Kotuchy 40 omówiła szczegółowo zgodnie z uzasadnieniem
pani Jolanta Gottwald – Zastępca Prezydenta Miasta.

Ww. projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
W dyskusji nad projektem głos zabrali:
Radny Leszek Podzimski – zwrócił się z zapytaniem, czy dzisiejsze projekty uchwał są efektem tego,
że w ubiegłym miesiącu nie udało się zracjonalizować sieci placówek oświatowych.
Prezydenta Miasta pan Stanisław Korfanty zaprzeczył takiemu twierdzeniu. Poinformował, że
samorząd poszukuje racjonalnych rozwiązań. Mając na uwadze wszystkie potrzeby oraz strukturę
demograficzną w Brzezinach Śląskich dzieci i uczniów jest na jedną szkołę i jedne przedszkole.
Pani Jolanta Gottwald poinformowała, że przeniesienie MSP Nr 15 do MSP Nr 14 spowoduje że
w jednym budynku będą funkcjonowały dwie podstawówki. Zaznaczyła, że nie jest to likwidacja szkoły.
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Następnie głos zabrała pani Mariola Polak – przedstawiciel Rady Rodziców MSP Nr 15 – zwróciła się
z zapytaniem co stanie się z naszymi dziećmi. Poinformowała, że ważne jest bezpieczeństwo naszych
dzieci. Jeżeli zostanie zabrana nam szkoła to wówczas zostanie nam zabrane wszystko.
Prezydent Miasta pan Stanisław Korfanty wyjaśnił, że kwestia zorganizowania placu zabaw bądź
boiska na osiedlu w Brzezinach Śląskich jest do zrealizowania.
Przez Radę miasta była podjęta uchwała intencyjna o stworzeniu zespołu szkolno-przedszkolnego
złożonego ze MSP Nr 15 i MP Nr 13. Dla tego projektu wykonano koncepcję adaptacyjną tylko dla
pomieszczeń znajdujących się na parterze i piwnic. Koszt adaptacji tych pomieszczeń wynosi
1.375.000,00 zł. Obydwie placówki wymagają w perspektywie najbliższych lat dofinansowania. Na
dzień dzisiejszy miasto nie ma możliwości finansowania zespołów szkolno-przedszkolnych.
Pani Ewa Jaruga – mieszkanka Piekar Śląskich i matka ucznia MSP Nr 15 – wyjaśniła, że w roku
2004 były zamierzenia przeniesienia MSP Nr 14 do MSP Nr 15 z powodu postępujących szkód
górniczych. Gdy MSP Nr 14 znajdzie się w złym stanie technicznym, to wówczas, gdzie zostaną
przeniesione wszystkie dzieci.
Prezydent Miasta pan Stanisław Korfanty wyjaśnił, że szkody górnicze się uspokoiły w rejonie
MSP Nr 14 na tyle, że nie stanowią dziś żadnego zagrożenia dla funkcjonowania tej placówki.
W wyniku braku głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji przystąpił do głosowania ww. projektów
uchwał.
Projekt uchwały w sprawie zmiany siedziby Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 15 z siedzibą
w Piekarach Śląskich, przy ul. F.Kotuchy 40 Komisja zaopiniowała pozytywnie (6 głosów „za”,
5 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących).

5.

Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji I Liceum Profilowanego wchodzącego w skład
Zespołu Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich ul. Marii Curie Skłodowskiej 49 omówiła pani
Jolanta Gottwald – Zastępca Prezydenta Miasta.

Ww. projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Pani Jolanta Gottwald poinformowała, że zasadniczym celem projektów uchwał dotyczących likwidacji
szkół wchodzących w skład ZS Nr 1 i ZS Nr 2 jest usystematyzowanie szkolnictwa
ponadgimnazjalnego. Ze względu na tendencję w kraju oraz wskazówki ze strony Kuratorium Oświaty
licea profilowane na dzień dzisiejszy nie mają naboru i poddawane zostają natychmiastową likwidacją
w formie wygaszania. W związku z powyższym proponuje się zamknięcie i likwidację Liceum
Profilowanego w ZS Nr 1 z dniem 31 sierpnia 2008r. Pomimo promowania szkoły i odpowiednio
przygotowanej bazy dydaktycznej, szkoła nie potrafiła otworzyć ani jednej klasy ww. szkoły. Likwidacja
nie spowoduje obniżenia ofert edukacyjnej w Piekarach Śląskich.
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Zamiar likwidacji szkół wchodzących w skład ZS Nr 2 obejmuje:
- II Liceum Profilowane z dniem 31 sierpnia 2010r.,
- Technikum Uzupełniające dla Dorosłych z dniem 31 sierpnia 2008r.,
Zamiar likwidacji ww. szkoły jest wynikiem braku od trzech lat naboru uczniów.
- Szkoła Policealna z dniem 31 sierpnia 2008r.
Zamiar likwidacji ww. szkoły jest wynikiem zakończenia w niej cyklu kształcenia. Pomimo promowania
placówki i posiadania odpowiedniej bazy dydaktycznej nie udało się zainteresować młodzieży nauką
w tej szkole.
W dyskusji nad projektami głos zabrali:
Radny Krzysztof Seweryn zwrócił się z zapytaniem, czy uchwała likwidująca określony typ szkoły nie
zachęci akcji naborowej i nie ograniczy działalności szkoły. Czy została przedstawiona oferta
naborowa dla szkoły policealnej.
Pani Jolanta Gottwald wyjaśniła, że dyrektorzy mają obowiązek złożenia zadań naborowych do końca
lutego br. Na dzień dzisiejszy wszystkie szkoły złożyły pisemnie w terminie zadania naborowe. Z kolei
ofertę danej szkoły zawsze można poszerzyć.
Radna Sława Umińska zasugerowała, aby dać szansę Szkole Policealnej ZS Nr 2 na funkcjonowanie
przez jeszcze jeden rok. Jednocześnie zgłosiła wniosek o wykreślenie w projekcie uchwały w sprawie
zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Janusza Korczaka w Piekarach
Śląskich ul. Roździeńskiego 1 w § 1 punktu 3 oraz dodanie w § 2 punktu 5 – Szkoła policealna.
Prezydent Miasta pan Stanisław Korfanty wyjaśnił, że powinniśmy się skoncentrować na tych
zawodach w naszym mieście na które jest zapotrzebowanie na rynku. Jednocześnie zwrócił się do
naczelnika Wydziału Edukacji o przedstawienie protokołów z przeprowadzonej kontroli ZS Nr 2
w Piekarach Śląskich.
Pan Marek Kapica – naczelnik Wydziału Edukacji odczytał protokoły z kontroli przeprowadzonej
w dniu 4 lutego 2008 roku oraz 8 lutego 2008 roku w Zespołu Szkół nr 2 w Piekarach Śląskich.
Protokół z kontroli przeprowadzonej 4 lutego 2008 roku w Zespole Szkół nr 2 w Piekarach Śląskich
stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Protokół z kontroli przeprowadzonej 8 lutego 2008 roku w Zespole Szkół nr 2 w Piekarach Śląskich
stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Pani Dorota Smętowska – dyrektor ZS Nr 2 – wyraziła, że czuje się upokorzona. Poinformowała, że
nie otrzymała protokołów z przeprowadzonej kontroli w jej szkole. Wyjaśniła, że w innych szkołach nie
było tak szczegółowej kontroli.
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Prezydent Miasta pan Stanisław Korfanty wyjaśnił, że kontrolę w ZS Nr 2 nie należy traktować jako
nagonkę. Samorząd realizuje obowiązek organu. Obecnie kontrole w szkołach będą przeprowadzone
rutynowo na każdym poziomie.
Pan Dariusz Pietrucha – Zastępca Dyrektora ZS Nr 2 – poinformował, że zgadza się z likwidacją
Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych. ZS Nr 2 posiada 2-letnie Liceum dla Dorosłych, jest
bardziej popularne niż technikum. Pan Dariusz Pietrucha nie zgadza się na likwidację Szkoły
Policealnej w ZS Nr 2. Wyjaśnił, że w ZS Nr 1 szkoła policealne istnieje szkoła policealna tylko na
papierze, gdyż nie ma tam żadnej klasy. W ZS Nr 2 na dzień dzisiejszy istnieje klasa druga szkoły
policealnej licząca 19 osób oraz został przeprowadzony nabór do klasy pierwszej.
Główną przyczyną brak naboru do klasy pierwszej była amnestia maturalna, która dała możliwość
uczniom skorzystania z oferty płatnych uczelni. Opinia Kuratorium Oświaty wykazała, że szkoła
policealna ucząca w zawodzie technik obsługi turystycznej jest potrzebna. Dlaczego likwiduje się
szkołę, która funkcjonuje i istnieje, a nie likwiduje się szkoły istniejącej na papierze. Wyjaśnił, że
ZS Nr 1 wówczas nie mógłby być zespołem szkół, a jedynie technikum.
Wyjaśnień udzieliła pani Jolanta Gottwald, która przypomniała, że informowała radnych o tym, że nie
zostanie specjalnie uruchomiony nabór do ZS Nr 1, tylko dlatego żeby był nabór do ZS Nr 2.
W wyniku braku głosów dyskusji Przewodniczący Komisji radny Andrzej Korfanty przystąpił do
głosowania wniosku zgłoszonego przez radną Sławę Umińską.
Wniosek o wykreślenie w projekcie uchwały nr 6 w § 1 punktu 3 o brzmieniu Szkoła policealna oraz
dopisanie w § 2 punktu 5 – Szkoła policealna.
Wniosek nie uzyskał wymaganej akceptacji (6 głosów „za”, 6 głosów przeciw, 0 głosów
wstrzymujących).

Do treści projektu uchwały Komisja nie zgłosiła uwag.
Następnie Przewodniczący Komisji przystąpił do głosowania projektu uchwały.
Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji I Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu
Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich ul. Marii Curie Skłodowskiej 49 Komisja zaopiniowała pozytywnie
(11 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących).

6.

Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 2
im. Janusza Korczaka

w Piekarach Śląskich ul. Roździeńskiego 1 omówiła pani Jolanta

Gottwald – Zastępca Prezydenta Miasta.
Ww. projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
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Do treści projektu uchwały Komisja nie zgłosiła uwag.
Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 2 im.
Janusza Korczaka

w Piekarach Śląskich ul. Roździeńskiego 1 Komisja zaopiniowała pozytywnie

(8 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 3 głosy wstrzymujące).

7.

Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Piekarach
Śląskich ul. Bytomska 159 omówiła pani Jolanta Gottwald – Zastępca Prezydenta Miasta.

Ww. projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Pan Marek Kapica – naczelnik Wydziału Edukacji przedstawił ofertę zajęć pozalekcyjnych dla dzieci
i młodzieży oferowanych przez miasto. Poinformował, że na terenie 19 szkół funkcjonuje 75 kółek
zainteresowań we wszystkich piekarskich szkołach. Profile, które są dodatkowo finansowane przez
Urząd Miasta to sportowe 25, informatyczne 12, teatralnych 12, muzyczne 8, plastyczne 3, artystyczne
3, językowe, język angielski 3, turystyczne 3, dziennikarskie 2, taneczne 1, regionalne 1,
zawodoznawcze 1, ekologiczne 1. Oprócz tego każda placówka szkolna oferuje zajęcia pozalekcyjne
we własnym zakresie z funduszu z budżetu, który posiada. Przedstawiła oferty zajęć pozalekcyjnych
oferowanych przez poszczególne szkoły.
MSP nr 1 – kółko artystyczne, informatyczne, matematyczne, językowe, techniczne, MSP nr 5
informatyczne, chór dla młodszych, dla starszych, kółko polonistyczne, taneczne dla młodszych,
plastyczne, MSP nr 9 muzyczne, teatralne, plastyczne, literackie, harciarsko –poetyckie, MSP nr 11
oferuje zespół wokalny, kółko teatralne, językowe, sportowo – rekreacyjne, MSP nr 12 kółko języka
polskiego, angielskiego, matematyczne, muzyczne, teatralne, taneczne, rekreacyjno- sportowe,
plastyczne, języka migowego, informatyczne, historyczne, turystyczne, MSP nr 14 artystyczne,
regionalne,

kóło

zainteresowań

matematyczne,

języka

polskiego,

angielskiego,

świetlica

środowiskowa, MSP nr 15 kółko artystyczne, wokalne, instrumentalne, informatyczne, paszport dla
Europy, koło miłośników Unii Europejskiej, Zespół Szkolno – przedszkolny nr 2 koło wokalne,
instrumentalne, informatyczne, plastyczne, muzyczne, teatralne, europejskie, MG nr 2 kółko
artystyczne, chór szkolny, koło poetyckie, teatralne, informatyczne, historyczne, chemiczne,
matematyczne, językowe, klub europejski, gazetka szkolna, ZS nr 2 kółko internetowe, turystyczne,
geograficzne, poetyckie, mini przedsiębiorstwo. Ponadto dyrektorzy mają możliwość przydzielania
własnych godzin dyrektorskich na dodatkowe kółka.
Pani Jolanta Gottwald poinformowała, że na terenie miasta działają dwa Młodzieżowe Domy Kultury.
Koszt utrzymania każdego z domów zamyka się w granicy 420.000 zł. Wspomniała również
o subwencji, która nie przechodzi na Młodzieżowe Domy Kultury jednostkowo tylko rozdzielana
pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego w sposób jednolicie zryczałtowany bez
analizowania istniejącej sieci placówek, form i zakresu realizowanych przez nie zadań oraz ich
systemu organizacyjnego podporządkowania. Najważniejszą z przesłanek która decyduje o likwidacji
Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 jest jego lokalizacja i stan techniczny budynku. Podkreśliła, że nie
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ma zastrzeżeń do pracy dyrektora MDK Nr 1 oraz pracowników. Część oszczędności w wyniku
likwidacji MDK Nr 1 będzie można przeznaczyć na wsparcie konkretnych kółek zainteresowań
w Spółdzielczym Domu Kultury.
W dyskusji nad projektem głos zabrali:
Radny Andrzej Skiba zwrócił się z zapytaniem, co stanie z zatrudnieniem w MDK nr 1.
Odpowiedzi udzielił pan Marek Kapica – Naczelnik Wydziału Edukacji, który poinformował, że w MDK
nr 1 zatrudnionych jest 11 pracowników w tym, 3 osoby mają cały etat, 1 osoba zatrudniona jest na ½
etatu oraz pracownicy z administracji i obsługi. Pozostałe 9 osób zatrudnione są na cały etat
w szkołach, a w MDK nr 1 prowadzą zajęcia dodatkowe.
Pani Jolanta Gottwald zapewniła, że pracownicy pełnozatrudnieni w MDK nr 1 będą mieli pracę po
podjęciu niniejszej uchwały.
Radny Leszek Podzimski wyjaśnił, że w MDK nr 1 prowadzone są unikatowe zajęcia rozwijające
zdolności i umiejętności w takich dziedzinach jak język polski, język niemiecki, język angielski,
matematyka, technika, informatyka, kolaż artystyczny, haft, krój i szycie, zespół wokalny. Zajęcia te
w znacznym stopniu rozwijają naukę.
Prezydent Miasta pan Stanisław Korfanty poinformował, że oferta na rynku jest bardzo bogata i jeżeli
cześć z tych środków przeznaczymy na podobnego typu koła zainteresowań ale w innych miejscach
np. w Spółdzielczym Domu Kultury. Pomieszczenia znajdujące się w MDK nr 1 są stosunkowe łatwe
w adaptacji. Planuje się te pomieszczenia zaadaptować na lokale mieszkalne lub lokale dla organizacji
pozarządowych.
Następnie głos zabrała pani Małgorzata Pogoda - Dyrektor MDK nr 1, która poinformował, że rozumie
powody zamiaru likwidacji MDK nr 1, ale należy pamiętać o tym, że ta placówka wychowania
pozaszkolnego ma wiele konkursów, cyklicznych imprez, koncertów i spotkań. Pomimo skromnych
warunków MDK nr 1 stara się sukcesywnie remontować pomieszczenia. Pani dyrektor stwierdziła, że
oszczędności wynikające z likwidacji MDK nr 1 będą niewielkie, w porównaniu ze szkodliwością
społeczną.
Radny Krzysztof Seweryn wyjaśnił, że działalność Młodzieżowych Domów Kultury zasługuje na
powagę, gdyż jest to reprezentacja uczniów całego miasta. Zaproponował, by w miejscu budynku
MDK nr 1 znajdowało się centrum organizacji pozarządowych. Dobrym pomysłem jest wzmocnienie
roli MDK nr 1 poprzez rozszerzenie jego oferty o działalność stowarzyszeń pozarządowych.
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Radna Gabriela Kossakowska zwróciła się z zapytaniem czy dyrekcja MDK nr 1 ma inną propozycję
zajęć dla dzieci i młodzieży.
Pani Małgorzata Pogoda - Dyrektor MDK nr 1 wyjaśniła, że jeżeli budynek znajduje się w złym stanie
technicznym, to wówczas można go przenieść do innego budynku.
Prezydent Miasta pan Stanisław Korfanty wyjaśnił, że Młodzieżowy Dom Kultury może zostać
przeniesiony do innych placówek takich jak miejskie domy kultury. Prezydent uważa, że ich
pomieszczenia nie są w pełni wykorzystane.
Radny Andrzej Skiba stwierdził, że atmosferę młodzieżowych domów kultury tworzą ludzie, a nie
miejsce. Zwrócił uwagę, że należy pamiętać o osobach, które kreują tę placówkę.
W wyniku braku głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji przystąpił do głosowania ww. projektów
uchwał.

Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Piekarach Śląskich
ul. Bytomska 159

Komisja zaopiniowała pozytywnie (7 głosów „za”, 4 głosy „przeciw”, 1 głos

wstrzymujący).
8.

Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Gustawa
Morcinka w Piekarach Śląskich przy ul. ks. kpt. Gerarda Waculika 10 omówiła pani Jolanta
Gottwald – Zastępca Prezydenta Miasta.

Ww. projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Do treści projektu uchwały Komisja nie zgłosiła uwag.
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Gustawa Morcinka
w Piekarach Śląskich przy ul. ks. kpt. Gerarda Waculika 10 Komisja zaopiniowała pozytywnie
(11 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących).

9.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli, stanowiącego
załącznik do uchwały nr XVII/196/07 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 20 grudnia
2007 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piekary Śląskie omówił
pan Marek Kapica – Naczelnik Wydziału Edukacji.

Ww. projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Do treści projektu uchwały Komisja nie zgłosiła uwag.
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Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli, stanowiącego załącznik
do uchwały nr XVII/196/07 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie
ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Piekary Śląskie Komisja zaopiniowała pozytywnie (9 głosów „za”,
0 głosów „przeciw”, 2 głosy wstrzymujące).
10. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika
Konsumentów dla Miasta Piekary Śląskie omówiła pani Dorota Prus – Miejski Rzecznik
Konsumentów.
Ww. projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Do treści projektu uchwały Komisja nie zgłosiła uwag.
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika
Konsumentów dla Miasta Piekary Śląskie Komisja zaopiniowała pozytywnie (8 głosów „za”, 0 głosów
„przeciw”, 0 głosów wstrzymujących).
11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przestępczości oraz
ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2008-2010 omówił pan
Tomasz Skowronek – Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego.
Ww. projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Do treści projektu uchwały Komisja nie zgłosiła uwag.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przestępczości oraz ochrony
Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2008-2010 Komisja zaopiniowała
pozytywnie (9 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących).
12. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad najmu lokali użytkowych należących do zasobu
nieruchomości Gminy Piekary Śląskie organizacjom pozarządowym

prowadzącym

działalność pożytku publicznego omówiła pani Barbara Gruszka – Pełnomocnik ds. współpracy
z organizacjami pozarządowymi.
Ww. projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Do treści projektu uchwały Komisja nie zgłosiła uwag.
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad najmu lokali użytkowych należących do zasobu
nieruchomości Gminy Piekary Śląskie organizacjom pozarządowym

prowadzącym działalność

pożytku publicznego Komisja zaopiniowała pozytywnie (9 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
wstrzymujących).
13. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Piekary Śląskie w 2008 roku omówiła pani
Urszula Ruska – Skarbnik Miasta.
Ww. projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
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Do treści projektu uchwały Komisja nie zgłosiła uwag.
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Piekary Śląskie w 2008 roku Komisja zaopiniowała
pozytywnie (11 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących).

Ad.6.
Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji radny Andrzej Korfanty przedstawił pisemną odpowiedź dyrektora Szpitala
Miejskiego w Piekarach Śląskich – pismo nr L.dz.Szp.M/504/2008 z dnia 18.01.2008 roku, dotyczące
problemu czasu pracy lekarzy w Szpitalu Miejskim w Piekarach Śląskich.
Powyższe pismo stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
Członkowie Komisji przyjęli pismo do wiadomości.
Jednocześnie Przewodniczący Komisji zwrócił się do członków Komisji o przedstawienie propozycji
tematyki najbliższego posiedzenia Komisji ds. Społecznych.
Radny Tomasz Wesołowski zwrócił się ponownie, aby na najbliższym posiedzeniu Komisji zająć się
tematem aktualizacji przepisów dotyczących statutu i ordynacji wyborczej Młodzieżowej Rady Miasta.
Radny Krzysztof Seweryn zaproponował temat najbliższego posiedzenia Komisji – Organizacje
pozarządowe, zasady udzielania dotacji i ich działalność na terenie miasta.
Ponadto Przewodniczący Komisji zaproponował drugi temat posiedzenia Komisji – Sprawozdanie
z działalności Młodzieżowej Rady Miasta, które przygotuje i przedstawi radny Leszek Podzimski –
koordynator ds. współpracy z Młodzieżową Radą Miasta.

Na tym porządek posiedzenie Komisji ds. Społecznych zakończono.
Przewodniczący
Komisji ds. Społecznych
dr n.med. Andrzej Korfanty
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