Protokół Nr XVII/12
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 21 lutego 2012 roku

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

Otwarcia posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu dokonał Przewodniczący Komisji - radny
Marek Boroń witając jej członków i zaproszonych gości.
Na wstępie Przewodniczący Komisji – radny Marek Boroń przedstawił porządek posiedzenia Komisji
Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Piekary Śląskie:
1. Przyjęcie Protokołu Nr XVI/12 z dnia 24 stycznia 2012 roku Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Rady Miasta Piekary Śląskie.
2. Analiza funkcjonowania szkół ponadpodstawowych:
a) poziom zatrudnienia w poszczególnych szkołach,
b) sieć szkół ponadpodstawowych a sytuacja demograficzna,
c) działania Dyrektorów w celu uatrakcyjnienia ofert szkoły.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał zawartych w drukach nr 276, 277, 278, 279, 283.
4. Wersja robocza Statutu Piekary Śląskie miasta na prawach powiatu i regulaminu Rady
Miasta Piekary Śląskie - uwagi i wnioski.
5. Sprawy bieżące.
6. Wnioski radnych.

Przewodniczący Komisji – radny Marek Boroń wyszedł z propozycją, aby projekt uchwały nr 283
został omówiony w pierwszym punkcie posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie zmiany zaproponowane w porządku obrad.
-

15 głosów „za”,

-

0 głosów „przeciw”,

-

0 głosów „wstrzymujące się”.

Zmiany zostały wprowadzone w porządek posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
1. Przyjęcie Protokołu Nr XVI/12 z dnia 24 stycznia 2012 roku Komisji Edukacji, Kultury i
Sportu Rady Miasta Piekary Śląskie.
2. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały zawartego druku nr 283.
3. Analiza funkcjonowania szkół ponadpodstawowych:
a) poziom zatrudnienia w poszczególnych szkołach,

b) sieć szkół ponadpodstawowych a sytuacja demograficzna,
c) działania Dyrektorów w celu uatrakcyjnienia ofert szkoły.
4.

Zaopiniowanie projektów uchwał zawartych w drukach nr 276, 277, 278, 279.

5. Wersja robocza Statutu Piekary Śląskie miasta na prawach powiatu i regulaminu Rady
Miasta Piekary Śląskie - uwagi i wnioski.
6. Sprawy bieżące.
7. Wnioski radnych.

Ad. 1
Przyjęcie Protokołu Nr XVI/12 z dnia 24 stycznia 2012 roku Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Rady Miasta Piekary Śląskie.

Przewodniczący Komisji – radny Marek Boroń poddał pod głosowanie Protokół Komisji Edukacji,
Kultury i Sportu Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 24 stycznia 2012 roku.
Do protokołu z dnia 24 stycznia 2012r. nie zgłoszono uwag.
Protokół z posiedzenia Komisji z dnia 24 stycznia 2012r. został przyjęty jednogłośnie (15 głosów „za”,
0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących”).
Ad. 2
Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały zawartego druku nr 283.

Przewodniczący Komisji – radny Marek Boroń zwrócił się z prośbą do członków MOZ NSZZ
Solidarność „Piekary” o przedstawienie projektu uchwały zawartej w druku nr 283.

Głos zabrał Pan Mieczysław Jagiełło z MOZ NSZZ Solidarność „Piekary” przedstawił swoje sugestie,
szczegóły na temat pomnika Wawrzyńca Hajdy.
Pan Jagiełło przekazał, że pomnik powstać ma z inicjatywy Związku, tak jak wcześniej powstał pomnik
Jana Pawła II zlokalizowany na Kalwarii przy ulicy Bytomskiej. Pan Mieczysław ma nadzieję, że
pomimo napotkanych trudności odsłonięcie postumentu nastąpi 27 marca br. przed Miejskim Domem
Kultury w Piekarach Śląskich. Stosowne pismo w tej sprawie zostało złożone 22 grudnia 2011 roku do
Przewodniczącego Rady Miasta Piekary Śląskie – Pana Krzysztofa Seweryna, z informacji jakie
otrzymał Pan Jagiełło projekt uchwały zostanie wprowadzony pod obrady Sesji Rady Miasta dniu 23
lutego br.
Pan Mieczysław zaznaczył, że wiele osób przyczyniło się do powstania pomnika (mieszkańcy
Jastrzębia, Mysłowic, wolontariusze, osoby fizyczne, małe zakłady pracy w Piekarach Śląskich jednak
największą cześć kosztów pokrył MOZ NSZZ Solidarność „Piekary”). Przekazał zebranym, że pomnik
będzie odlany z brązu, stał będzie na czarnym granicie, wysokość odlewu to 1,80 m, napis z przodu
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będzie głosił: „Wawrzyniec Hajda urodzony 1844 roku, działacz ludowy, górnik, poeta, śląski
wernyhora. Miłość ojczyzny, pobożność, oświata niech Twoje życie w jeden węzeł splata”.
Pan Mieczysław Jagiełło zaznaczył, że uroczystość odsłonięcia poprowadzi Pan Profesor Rajmund
Tomik mieszkaniec Piekar Śląskich, rys historyczny wygłosi dr Zdzisław Janeczek (nauczyciel
akademicki, Akademii Ekonomicznej w Katowicach). W dalszej części uroczystości nastąpi
przedstawienie jednego wiersza Wawrzyńca Hajdy, odsłonięcie postumentu, odegranie przez
Orkiestrę Zakładu Górniczego „Piekary” hymnu, a ulicą Bytomską przejdzie procesja do Bazyliki NMP
w Piekarach Śląskich, aby odprawić mszę św. (godzina 10.00) poświęconą 89 śmierci Wawrzyńca
Hajdy, po mszy o godzinie 11.00 planowana jest na probostwie u Księdza Prałata Nieszporka
uroczystość przybliżającą gościom sylwetkę Hajdy (wykład na ten temat poprowadzi Pan Janeczek),
w dalszej części przewidziano wystawę poświęconą Wawrzyńcowi Hajdzie oraz poczęstunek dla
zaproszonych gości.
Pan Jagiełło wypowiedział się również w kwestii idei powstania pomnika, ale i o wcześniejszych
pomysłach Związku Solidarność „Piekary”. Przybliżył informacje na temat osoby Pana Jacka
Kicińskiego, któremu zlecono wykonanie postumentu.
Przewodniczący Rady Miasta – radny Krzysztof Seweryn zauważył, że działania podjęte przez
Przewodniczącego Rady Miasta odnośnie przedłożenia projektu uchwały, zostały podjęte w duchu
chęci godnego podsumowania i zakończenia inicjatywy Przewodniczących NSZZ Solidarność
„Piekary”. Termin, który padł wcześniej tj 22 grudnia 2011 roku obligował Przewodniczącego Rady
Miasta do zaciągnięcia opinii prawnej dotyczącej podejmowanej decyzji (powstania pomnika) jak
i stanu faktycznego, który Przewodniczący Rady zamieścił w uzasadnieniu projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Miasta pozwolił sobie, w tym miejscu odczytać uzasadnienie do projektu
uchwały.
Przewodniczący Rady Miasta – radny Krzysztof Seweryn zwrócił się również z prośbą
o przedstawienie przez przedstawicieli MOZ NSZZ Solidarność „Piekary” wizualizacji pomnika
Wawrzyńca Hajdy.
Pan Mieczysław Jagiełło stwierdził, że wizualizacja nie została przygotowana. Pan Jagiełło zaznaczył,
że niektóre osoby wraz z Przewodniczącym Rady Miasta miały możliwość zapoznania się z odlewem
pomnika, a czasami „ktoś przychodzi, chce robić zdjęcia, pokazywać” dlatego stwierdzono, że
wszyscy zaproszeni, ale i osoby zainteresowane zobaczą postument 27 marca br.

Przewodniczący Rady Miasta – radny Krzysztof Seweryn przyznał racje Panu Jagiełło, jednak
Przewodniczący Rady Miasta chciał, aby nie tylko on mógł zapoznać się z wizualizacją pomnika,
a wszyscy Radni Rady Miasta Piekary Śląskie, dlatego Przewodniczący zwrócił się z prośbą
przygotowania wizualizacji na Sesję Rady Miasta w dniu 23 luty br.

Przewodniczący Komisji – radny Marek Boroń poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty
w druku 283 – projekt stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.
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-

13 głosów „za”,
0 głosów „przeciw”,
2 głosy „wstrzymujące się”.

Projekt uchwały został przez radnych zaopiniowany pozytywnie.
Pan Mieczysław Jagiełło - MOZ NSZZ Solidarność „Piekary” podziękował za zaproszenie na Komisję
Edukacji, Kultury i Sportu.

Pan Przewodniczący Komisji – radny Marek Boroń także podziękował za udział w Komisji.
3. Analiza funkcjonowania szkół ponadpodstawowych.

a) poziom zatrudnienia w poszczególnych szkołach,
b) sieć szkół ponadpodstawowych a sytuacja demograficzna.
Jako pierwszy głos zabrał Zastępca Prezydenta Miasta – Pan Janusz Pasternak przekazał, że od roku
2000 do roku 2004/2005 w piekarskim systemie edukacji ubyło ponad 30 procent uczniów, ponad 30
procent oddziałów oraz 18,3 procenta nauczycieli. Trend spadkowy występuje w szkołach
gimnazjalnych, ale już nie długo będzie to odczuwalne w szkołach ponadgimnazjalnych. Dlatego
Zastępca Prezydenta Miasta uważa, że główną rolą władz szkoły jest przekazanie uczniów
gimnazjalnych do szkół ponadgimnazjalnych w naszym mieście. Zastępca Prezydenta Miasta
przekazał informację o spotkaniu z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych celem,
którego było ustalenie pewnych kroków mających za zadanie utrzymanie młodzieży w systemie
piekarskim.
Zastępca Prezydenta Miasta – Pan Janusz Pasternak zauważył, że władze szkół starają się
promować placówki poza naszym miastem jednak nie zawsze jest to możliwe (szkoły z miast
ościennych także starają się pozyskać nowych uczniów).
Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta – Pan Marek Kapica przedstawił informacje na temat
szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych - co stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.
radny Łukasz Ściebiorowski stwierdził, że na ostatniej Sesji Rady Miasta Piekary Śląskie
w nawiązaniu do informacji z dwutygodnika „Twoje Piekary” Radny pytał o dalsze losy Miejskiego
Gimnazjum Nr 3 i planowanego Miejskiego Gimnazjum Nr 5.
Radny Ściebiorowski zastanawia się jak będzie wyglądała struktura MG Nr 3 po ewentualnym
utworzeniu MG Nr 5, jak szkoła będzie funkcjonować i czy koszty utrzymania nie będą za wysokie na
tak małą (przedstawioną przez Naczelnika Wydziału Edukacji) liczbę uczniów.
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Przewodniczący Komisji – radny Marek Boroń poprosił o udzielenie informacji Zastępcę Prezydenta Pana Janusza Pasternaka. Zwrócił się również z prośbą do członków Komisji, aby nie odbiegać od
porządku posiedzenia, a sprawa o którą pyta radny Ściebiorowski z pewnością będzie analizowana
w przyszłości na Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
Zastępca Prezydenta Miasta - Pan Janusz Pasternak zauważył, że utworzenie gimnazjum czy też
zespołu składającego się z szkoły podstawowej i gimnazjum musi zostać uprzedzone uchwałą Rady
Miasta i na pewno zostanie ona szczegółowo omówiona. Jeżeli chodzi o MG Nr 3 to w temacie tym
nie zostały podjęte żadne decyzje natomiast do Kuratorium Oświaty zostały wysłane stosowne
dokumenty dotyczące propozycji założenia MG Nr 5 celem zaopiniowania.
radny Łukasz Ściebiorowski poprosił o informacje na temat ilości uczniów, którzy uczęszczać będą do
Miejskiego Gimnazjum Nr 5, czy Zastępca Prezydenta Miasta posiada już symulację ilu uczniów
będzie w MG Nr 5,a ilu pozostanie w MG Nr 3?
Przewodniczący Komisji – radny Marek Boroń jeszcze raz zaapelował, aby członkowie Komisji nie
odbiegali od porządku posiedzenia.
Przewodniczący Komisji zwrócił się z prośbą, aby Zastępca Prezydenta odpowiedział na pytanie
radnego Łukasza Ściebiorowskiego.
W tym miejscu głos zabrał radny Tomasz Wesołowski zaznaczył, że punkt 3 podpunkt b) dotyczy
„sieci szkół ponadpodstawowych, a sytuacji demograficznej” i zdaniem radnego Wesołowskiego,
pytanie radnego Ściebiorowskiego mieści się, w w/w punkcie.
Przewodniczący Komisji – radny Marek Boroń uważa, że podczas posiedzenia Komisji radni powinni
dyskutować na temat sytuacji bieżącej szkół, nie prowadzić rozmów na temat spraw, które jeszcze nie
zostały wprowadzone.

Głos zabrał Zastępca Prezydenta Miasta - Pan Janusz Pasternak odniósł się do kwestii związanej
z kształceniem w szkołach gimnazjalnych i zespołach szkolnych tj. połączonej szkoły podstawowej
z szkołą gimnazjalną.
Zastępca Prezydenta Miasta zaznaczył, że jeżeli chodzi o liczbę uczniów to planowany jest ten sam
obwód, co w Szkole Podstawowej Nr 1 i ewentualnie jeden oddział w planowanym MG Nr 5.
Natomiast ostatecznie ilu uczniów będzie uczęszczało do MG Nr 3 i 5 rozstrzygną sami uczniowie,
ponieważ to oni oraz ich rodzice/opiekunowie mogą zdecydować gdzie chcą się kształcić (w mieście
lub poza miastem).
Radny Łukasz Ściebiorowski odwołał się do wypowiedzi Zastępcy Prezydenta Miasta i stwierdził, że
z wypowiedzi tej wynika, iż analiza istnieje. Dlatego Radny zastanawia się czy jest możliwość
przedstawienia jej.
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Zastępca Prezydenta Miasta – Pan Janusz Pasternak przedstawił ewentualne propozycje i plany
związane z utworzeniem Miejskiego Gimnazjum Nr 5 .
Zastępca Prezydenta zauważył, że obrady dotyczą sieci istniejących szkół, Miejskie Gimnazjum Nr 5
jeżeli będzie miało zostać otwarte to z pewnością zostanie poprzedzone uchwałą Rady Miasta
i podczas posiedzeń Komisji wszystkie kwestie zostaną dokładnie i szczegółowo omówione zarówno
z radnymi jak i wszystkimi osobami zainteresowanymi.
W tym miejscu głos zabrała radna Monika Lisińska - Kotowicz zwróciła się z pytaniem dotyczącym
zatrudnienia osób na stanowiskach obsługi w placówkach oświatowych.
Radna Lisińska - Kotowicz zastanawia się z czego wynika różnica (w MG Nr 1 - 12 etatów obsługi,
natomiast w MG Nr 4 prawie 23 etaty) w zatrudnieniu w Miejskim Gimnazjum Nr 1 i Miejskim
Gimnazjum Nr 4, w których to jest porównywalna liczba uczniów.

Zastępca Prezydenta - Pan Janusz Pasternak odpowiadając na pytanie radnej Lisińskiej – Kotowicz
poinformował o przeprowadzanych cyklicznie kontrolach w placówkach oświatowych. Wspomniał
również o spotkaniu w dniu 20 lutego 2012 roku z Dyrektor Zakładu Ekonomiczno-Finansowej Obsługi
Placówek Oświatowych - Panią Teresa Korab podczas, którego poruszona została w/w kwestia.
Zastępca Prezydenta Miasta zaznaczył, że zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w dużej
mierze uwarunkowane jest od kubatury budynku, w którym mieści się placówka.
Głos zabrał Naczelnik Wydziału Edukacji - Pan Marek Kapica przekazał, że większa ilość
pracowników obsługi w Miejskim Gimnazjum Nr 4 spowodowana jest faktem, iż w szkole tej
przygotowywane są posiłki także dla uczniów Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 13 i Miejskiej Szkoły
Podstawowej Nr 15.

c) działania Dyrektorów w celu uatrakcyjnienia ofert szkoły.

Przewodniczący Komisji – radny Marek Boroń poprosił o zabranie głosu Dyrektorów Szkół
zaproszonych na obrady Komisji.
Jako pierwszy głos zabrał Pan Zygmunt Krawczyk – Dyrektor Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej
w Piekarach Śląskich przedstawił działalność placówki. Wspomniał także o zadaniach szkoły i pracy
w środowisku, które interesują sprawy dzieci upośledzonych umysłowo tj. Poradnia Katowice,
poradnie ościenne pedagogiczno-psychologiczne które kierują dzieci do szkoły oraz Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna w Piekarach Śląskich. Pan Krawczyk przedstawił informację na temat
przeprowadzonych remontów, wspomniał o zalaniu budynku szkoły – problemie, który dzięki Urzędowi
Miasta i sponsorom został w odpowiednim czasie rozwiązany.
Pan Zygmunt Krawczyk zaprosił członków Komisji do swojej placówki, aby mogli oni zobaczyć
placówkę ale i uczestniczyć w aukcji laleczek „UNICEF” w dniu 23 luty br.
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W tym miejscu Zastępca Prezydenta Miasta przekazał, że budynki w których znajduje się Zespół
Szkół im. Marii Grzegorzewskiej, to budynki bardzo stare i ciężkie w utrzymaniu. Zastępca Prezydenta
Miasta dopowiedział, że placówka jest pod szczególnym nadzorem Wydziału Inwestycji i Remontów
Urzędu Miasta.

Jeszcze raz głos zabrał Dyrektor Zygmunt Krawczyk podziękował w tym miejscu Pani Dyrektor
Aleksandrze Wiśniewskiej – Wylenżek za współpracę Zasadniczej Szkoły Zawodowej z Zespołem
Szkół im. Marii Grzegorzewskiej. Dyrektor Krawczyk stwierdził, że absolwenci z upośledzeniem lekkim
przechodzą do ZSZ, co pomaga im w objęciu różnych stanowisk pracy i zatrzymaniu uczniów
w naszym mieście.
Dyrektor Krawczyk w swojej wypowiedzi wspomniał również o Szkole Przysposabiającej do życia.
Przewodniczący Komisji – radny Marek Boroń podziękował za wypowiedź Dyrektorowi placówki
i poprosił o zabranie głosu Dyrektor Miejskiego Gimnazjum Nr 1 w Piekarach Śląskich – Panią Lucynę
Głowienkowską.

Pani Lucyna Głowienkowska – Dyrektor Miejskiego Gimnazjum Nr 1 przedstawiła działalność
placówki. Przekazała, iż szkoła posiada oddziały integracyjne.
Pani Dyrektor w swojej wypowiedzi wspomniała o komunikacji pomiędzy gimnazjum, a innymi
placówkami w naszym mieście. Poruszyła kwestię związaną z trudnościami z jakimi boryka się szkoła.
Zwróciła uwagę na dostosowanie budynku MG Nr 1 do uczniów z upośledzeniem ruchowym
uczęszczających do szkoły oraz o wymianie stolarki okiennej, udało się bowiem wymienić okna na
drugim i pierwszym piętrze budynku, jednak na parterze środki finansowe już na to nie pozwoliły,
dlatego też opłaty za ciepło są dość wysokie.

Przewodniczący Komisji – radny Marek Boroń zapytał Panią Dyrektor Głowienkowską ile MG Nr 1
posiada oddziałów integracyjnych.
Dyrektor Lucyna Głowienkowska przekazała, że szkoła posiada cztery oddziały integracyjne, a do
każdego oddziału uczęszcza pięcioro dzieci niepełnosprawnych (w tym 2 niepełnosprawnych ruchowo
i jeden poruszający się tylko na wózku inwalidzkim).

Kolejno głos zabrała Pani Anna Marszałek – Dyrektor Miejskiego Gimnazjum Nr 2 w Piekarach
Śląskich zaznaczyła, że placówka osiąga wysokie efekty kształcenia, jednym z dowodów na ten fakt
są liczne konkursy, w których uczniowie zdobywają wysokie miejsca (15 finalistów konkursu).
Pani Dyrektor Marszałek poruszyła również kwestię związane z kartą nauczyciel, wspomniała
o prowadzonych klasach sportowych piłki ręcznej w szkole. Przekazała zebranym, iż w placówce
realizowane są trzy innowacje pedagogiczne (geografia w języku angielskim, język polski o profilu
dziennikarski, połączenie języka niemieckiego z językiem angielskim) w przyszłym roku planuje się
otwarcie czwartej (rozszerzony poziom języka angielskiego). Szkoła korzysta z wielu obiektów Miasta
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m.in. obiektu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Wczoraj został podpisany wniosek do programu
„Sokrates- Comenius” Pani Dyrektor ma nadzieję, że wniosek ten zostanie przyjęty i w przyszłym roku
młodzież będzie mogła wyjechać na zagraniczne wymiany.
Pani Marszałek poinformowała o organizowanych półkoloniach, remontach (nowo wyremontowane
łazienki)i problemach szkoły (brakuje termomodernizacji).
Przewodniczący Komisji - radny Marek Boroń zwrócił uwagę, iż przedstawione przez Panią Dyrektor
Marszałek innowacje pedagogiczne dotyczą podpunktu posiedzenia c) działania Dyrektorów w celu
uatrakcyjnienia ofert szkoły.
Pani Anna Marszałek stwierdziła, że wszystkie gimnazja starają się pozyskać jak najwięcej uczniów
szkół podstawowych, tak aby nie przechodzili oni do innych miast.

Przewodniczący Komisji – radny Marek Boroń poprosił o zabranie głosu Panią Justynę Wicik –
Dyrektor Miejskiego Gimnazjum Nr 3 w Piekarach Śląskich.
Pani Justyna Wicik – Dyrektor Miejskiego Gimnazjum Nr 3 na początku swojej wypowiedzi
poinformowała, że gimnazjum to jest najmniejsze w Piekarach Śląskich (posiada 9 klas). Kłopoty
szkoły zaczęły się 2006 roku kiedy przygotowano projekt uchwały w sprawie likwidacji gimnazjum i od
tego czasu rodzice boja się czy w najbliższym czasie szkoła nie zostanie zlikwidowana, wygaszona.
Dyrektor Wicik wspomniała także o wysokich osiągnięciach uczniów, o remontach placówki,
termomodernizacji, ale i o warsztatach (fotograficzne, geograficzne, logicznego myślenia,
informatyczne) prowadzonych w klasie integracji naukowej.

Przewodniczący Komisji – radny Marek Boroń zwrócił się do członków komisji i zapytał, czy mają oni
pytania do władz szkół Miejskiego Gimnazjum Nr 2 i 3.

radny Czesław Wymysło w budynku MG Nr 3 ma powstać Szkoła Katolicka czy prowadzenie nowej
szkoły nie wpłynie negatywnie na funkcjonowanie gimnazjum.
Pani Justyna Wicik – Dyrektor Miejskiego Gimnazjum Nr 3 poinformowała, że w temacie odbyły się
spotkania, w których m.in. ustalone kwestie związane z pomieszczeniami (trzy klasy na drugim piętrzę
z własnymi toaletami).

Głos zabrała radny Gabriela Kossakowska wypowiedziała się w kwestii młodzieży uczęszczającej do
MG Nr 3. Radna wspomniała również o remontach, które zostały przeprowadzone w placówce.
Kolejno głos zabrała Pani Iwona Kusz - pedagog Miejskiego Gimnazjum Nr 4 w Piekarach Śląskich
w zastępstwie za Panią Dyrektor.
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Pani Kusz przekazała, że szkoła skupia cztery różne środowiska, rozszerza swoją ofertę kształcenia
(w przyszłym roku planowane jest otwarcie dwóch klas sportowych piłki nożnej i koszykówki),
sukcesach młodzieży, wymieniła również problemy placówki (specjalne potrzeby edukacyjne dzieci).

Przewodniczący Komisji – radny Marek Boroń zapytał Panią Kusz jakich języków uczy szkoła.
Pani Pedagog przekazała, że w szkole kształcą w dwóch językach: niemieckim i angielskim.
radny Łukasz Ściebiorowski zapytał, czy do szkoły uczęszcza młodzież z innych miejscowości.
Pani Kusz Iwona przekazała, że są to uczniowie głównie z miasta Wojkowice, Bobrowniki,
Siemianowice Śląskie.
radna Monika Lisińska- Kotowicz poprosiła władze szkół gimnazjalnych o informacje na temat
promowania, reklamy placówek.
W imieniu wszystkich gimnazjów głos zabrała Pani Anna Marszałek poinformowała, że od pierwszego
września szkoły walczą o uczniów akcją promocyjną, przygotowują foldery, plakaty informujące
o dniach otwartych, organizowane są szeregi konkursów, wyjeżdża się do szkół podstawowych i tam
przedstawiane są prezentacje multimedialne, odbywają się spotkania z rodzicami uczniów.
Pani Marszałek podkreśliła, iż działań jest wiele, władze szkół bardzo starają się o pozyskanie nowych
uczniów.
Głos zabrał także Dyrektor - Zygmunt Krawczyk zaznaczył, że do Zespołu Szkół im. Marii
Grzegorzewskiej przyjmowane są dzieci już w wieku czterech-pięciu lat (wczesne wspomaganie).
Dyrektor zaprosił wszystkich zainteresowanych do placówki.

radny Tadeusz Wieczorek zapytał o wspominanych przez Panią Iwonę Kusz problemach z młodzieżą
w Gimnazjum Nr 4.
Odpowiadając na pytanie radnego Tadeusza Wieczorka, Pani Iwona Kusz poinformowała, że
najczęstszym problemem występującym wśród nastolatków jest nieprawidłowe funkcjonowanie rodzin,
w których wychowują się małoletni, co przekłada się na ich problemy dydaktyczne.

radny Tadeusz Wieczorek poprosił, aby Pani Kusz przedstawiła problemy młodzieży pod względem
ilościowym.
Pani Iwona Kusz przekazała, że w szkole jest sześćdziesięciu uczniów objętych szczególną opieką
pedagogiczną m.in. ze względu na problemy wychowawcze i zaburzenia w funkcjonowaniu w rodzinie.
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Przewodniczący Komisji – radny Marek Boroń zapytał czy ze względu na pomoc pedagogiczną
uczniowie klas drugich lepiej funkcjonują, czy ulegają zmniejszeniu ich problemy dydaktyczne.
Pani Iwona Kusz poinformowała, że zdarzają się takie sytuacje dość często, jednak bardzo ważnym
elementem w poprawie funkcjonowania młodzieży jest kontakt i współpraca z rodzinami.
radny Łukasz Ściebiorowski dopytał Panią Kusz czy problemy, które występują wśród MG Nr 4 to
alkoholizm, narkomania.
Pani Iwona Kusz zaprzeczyła i dopowiedziała, że nie są to problemy wymienione przez radnego
Ściebiorowskiego, tymi problemami są np. wagary, złe zachowanie, palenie papierosów – typowe
zachowania, które mogą świadczyć o zagrożeniu demoralizacji przez danego ucznia.
Reasumując radny Łukasz Ściebiorowski zwrócił w tym miejscu uwagę, iż Komisja Edukacji, Kultury
i Sportu zajmuje się m.in. aspektem sportu, który często poruszany jest na posiedzeniach, dlatego też
Radny zwrócił się z zapytaniem do Pani Kusz czy „trudna młodzież” z MG Nr 4 uprawia sport, czy są
członkami stowarzyszeń sportowych. Radny Ściebiorowski zastanawia się czy poprzez sport można
pomóc w/w nastolatkom.
Pani Iwona Kusz zauważyła, że na terenie placówki funkcjonuje wiele zajęć pozalekcyjnych, w głównej
mierze sportowe, a szkoła stara się zachęcać do korzystania z nich.
Przewodniczący Rady Miasta – radny Krzysztof Seweryn uważa, że hasło „wychowanie poprzez
sport” w tak trudnej grupie jaką są gimnazjaliści nie jest łatwe.
W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji – radny Marek Boroń poprosił o zabranie głosu
władze szkół ponadgimnazjalnych.

Jako pierwsza głos zabrała Pani Ewa Adamiec – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III
Sobieskiego w Piekarach Śląskich. Przekazała, że reprezentuje najstarszą szkołę na terenie naszego
miasta. Pani Adamiec poinformowała, że placówka ma dwa cele pierwszym z nich jest wysoka jakość
nauczania, drugim jest istnienie szkoły w środowisku edukacyjnym (liceum włącza się w wszelkiego
rodzaju imprezy, uroczystości, programów, akademii). Liceum kształci młodzież w kierunkach:
humanistycznym, dziennikarskim, (współpracuje z telewizją „Sfera”), biologicznym, sozologicznym,
politechnicznym, a w nowym roku planuje się otwarcie nowego profilu humanistyczno-filmowego.
Niedawno przeprowadzony został gruntowy remont placówki, termomodernizacja i wybudowanie
boiska „Orlik”. Pani Adamiec wspomniała także o sukcesach swoich uczniów, ale i konkurencji
kształcenia Zespołu Szkół Nr 1.
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Przewodniczący Komisji – radny Marek Boroń zapytał Panią Ewę Adamiec kiedy zostanie otwarty
„Orlik” przy Liceum.
Pani Dyrektor - Ewa Adamiec przekazała, że otwarcie „Orlika” planowane jest na dzień 21 marca br.
Głos zabrał Zastępca Prezydenta Miasta - Pan Janusz Pasternak przedstawił szczegóły dotyczące
budowy „Orlika” oraz bieżni pełnowymiarowej.
Zastępca Prezydenta wspomniał o organizowanych w Liceum debatach ekonomicznych.

Przewodniczący Komisji – radny Marek Boroń zwrócił uwagę na fakt, iż pełnowymiarowa bieżnia
wynosi 400 metrów. Dlatego też zapytał Zastępcę Prezydenta Miasta czy przekazana informacja jest
prawdziwa.
Zastępca Prezydenta Miasta potwierdził i przekazał, że bieżnia będzie pełnowymiarowa.
Przewodniczący Komisji – radny Marek Boroń wyraził swoje ogromne zadowolenie w/w faktem.

radny Czesław Wymysło zapytał o parking przy Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego
w Piekarach Śląskich.
Przewodniczący Rady Miasta – radny Krzysztof Seweryn zapytał o asfalt na boisku przy piekarskim
Liceum.
Dyrektor I LO – Pani Ewa Adamiec przekazała, że boisko asfaltowe przy placówce pozostanie.
Przewodniczący Komisji – radny Marek Boroń poprosił o zabranie głosu Panią Jolantę Gottwald –
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Piekarach Śląskich.
Pani Jolanta Gottwald – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Piekarach Śląskich przedstawiła działalność
placówki wspomniała o osiągnięciach uczniów i ogromnych sukcesach szkoły. Zwróciła również
uwagę na kwestie bezpieczeństwa uczniów, bardzo dobrze wyszkolonej kadrze nauczycielskiej, ale
i środowisku, w którym znany jest Zespół Szkół. Dyrektor uważa, że baza dydaktyczna jest na bardzo
wysokim poziomie, szkoła posiada około 120m komputerów, 8 sal informatycznych, wszystkie sale
wyposażone są w komputery, korzysta się z dziennika elektrycznego, rzutniki w każdej sali, telewizor,
sprzęt audiowizualny na wysokim poziomie, niedawno zakupiono „X-boxa”.
Pani Gottwald zwróciła również uwagę na programy unijne, z których skorzystała szkoła, gronie
pedagogicznym, które planuje założyć stowarzyszenie „Przyjaciół Zespołu Szkół Nr 1”, rewizycie
uczniów z miasta partnerskiego Piekar Śląskich: Kromeriż. Odniosła się również do spraw związanych
z kibicowaniem poszczególnym klubom piłki nożnej, ale i osiągnięciach uczniów, zajęciach, kursach
pozalekcyjnych, jak i planowanym w najbliższym czasie otwarciu w placówce strzelnicy.
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radny Czesław Wymysło zapytał o pomoc administracyjną i obsługi w szkołach gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych, czy placówkom potrzebni są nowi pracownicy.
Przewodniczący Komisji – radny Marek Boroń zauważył, że to władze szkoły decydują o ilości
zatrudnianych osób, aby funkcjonowały one „tanio i dobrze”.
Głos zabrał radny Łukasz Ściebiorowski wyraził swoją aprobatę co do funkcjonowania ZS Nr 1.
Zapytał również o termomodernizację budynku szkoły.

Zastępca Prezydenta -

Pan Janusz Pasternak zauważył, że według opracowanych audytów to

w placówkach gdzie ubytek jest największy przeprowadzana jest termomodernizacja.

Kolejno głos zabrała Pani Dyrektor Aleksandra Wiśniewska – Wylenżek przedstawiła działalność
Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Ligonia w Piekarach Śląskich, ofertę szkoły, kursy na
które wysyłani są uczniowie, funkcjonujących w placówce klasach integracyjnych, osiągnięciach
młodzieży, wymianie integracyjnej, wyjazdach do miasta partnerskiego Kromeriż, remontach
poszczególnych pomieszczeń, wymianie okien, projektach unijnych, w których uczestniczy

m.in.

„Piekarska Szkoła Zawodowa górą!”, organizowanych festynach, konkursach, uroczystościach.
radny Łukasz Ściebiorowski poprosił o informację na temat festiwalu „Piosenki Obcojęzycznej”, który
przeprowadzane był w Zespole Szkół Nr 2, czy któraś z piekarskich szkół planuje kontynuować
festiwal.

W tym miejscu głos zabrała Pani Anna Marszałek - Dyrektor Miejskiego Gimnazjum Nr 2 przekazała,
że szkoła kontynuuje festiwal „Piosenki Obcojęzycznej”.
Przewodniczący Komisji – radny Marek Boroń zapytał o audycje radiowe, w których szkoły promują
swoje oferty kształcenia.
Zastępca Prezydenta Miasta - Pan Janusz Pasternak przekazał informację na temat spotkania
wszystkich władz szkół ponadgimnazjalnych z Rzecznikiem Prasowym Urzędu Miasta, które dotyczyło
m.in. reklamy szkół, ale i audycji, która została wyemitowana w piątek 17 lutego br., w której to
Dyrektor Jolanta Gottwald przedstawiła swoją placówkę - Zespół Szkół Nr 1 w Piekarach Śląskich.
Zastępca Prezydenta zapewnił, w tym miejscu iż audycja ta nie była jedyną i z pewnością będzie ich
więcej.
Przewodniczący Komisji – radny Marek Boroń wyraził swoją aprobatę, co do podjętych działań
dotyczących promocji szkół.
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Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim dyrektorom za obecność na posiedzeniu i ogłosił
pięciominutową przerwę w obradach.

Przewodniczący Komisji – radny Marek Boroń wznowił posiedzenie Komisji.
Ad.4
Zaopiniowanie projektów uchwał zawartych w drukach nr 276, 277, 278, 279, 283.

- projekt uchwały zawarty w druku nr 276 w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Nr 2 z
siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 49,

W tym miejscu głos zabrał Zastępca Prezydenta Miasta - Pan Janusz Pasternak w temacie trzech
projektów uchwał zawartych w drukach 276,277, 279.
Zastępca Prezydenta - Pan Janusz Pasternak wyjaśnił, że na wniosek Rady Pedagogicznej, po
uzyskaniu pozytywnej opinii Związków Zawodowych, zarówno ZNP jak i „Solidarności” proponują
Radzie Miasta podjęcie w/w projektów uchwał. W tej chwili w budynku przy ulicy Marii Curie Skłodowskiej funkcjonują Zespół Szkół Nr 1 oraz Technikum Nr 2, aby uporządkować sytuacje Rada
Pedagogiczna proponuje dokonać likwidacji Technikum Nr 2 wraz z przeniesieniem kierunków
kształcenia, które są w Technikum Nr 2 do Technikum Nr 1, czyli do szkoły wchodzącej w skład ZS
Nr 1. Działania te mają charakter porządkujący. Zastępca Prezydenta Miasta stwierdził, iż sytuacja ta
jest spowodowana brakiem uczniów.
Zastępca

Prezydenta

dopowiedział

również

szczegóły

dotyczące

przeniesienia

kształcenia

w zawodach technik obsługi turystycznej i technik mechanik z Technikum nr 2 z siedzibą w Piekarach
Śląskich do Technikum Nr 1 wchodzącego w skład ZS Nr 1.
Zastępca Prezydenta Miasta - Pan Janusz Pasternak powiadomił zebranych o likwidacji Liceum
Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład ZS Nr 1. Likwidacja jest uzasadniona
zaprzestaniem przez szkołę w roku szkolnym 2011/2012 jej statutowej działalności z powodu braku
uczniów oraz wejściem w życie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zamianie ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, które stanowią, że na rok szkolny 2012/2013 nie
prowadzi się rekrutacji kandydatów dla klasy pierwszej tego typu szkół.

Przewodniczący Komisji – radny Marek Boroń zapytał, czy do przedstawionych informacji i projektów
uchwał są zapytania.

Brak uwag.
Przewodniczący Komisji – radny Marek Boroń poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty
w druku 276 – projekt stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

-

13 głosów „za”,

13

-

0 głosów „przeciw”,

-

0 głosów „wstrzymujące się”.

Projekt uchwały został przez radnych zaopiniowany pozytywnie, jednogłośnie.
- projekt uchwały zawarty w druku nr 277 w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Uzupełniającego
dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 z siedziba w Piekarach Śląskich przy
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 49,

Przewodniczący Komisji – radny Marek Boroń poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty
w druku 277 – projekt stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

-

13 głosów „za”,

-

0 głosów „przeciw”,

-

0 głosów „wstrzymujące się”.

Projekt uchwały został przez radnych zaopiniowany pozytywnie, jednogłośnie.
- projekt uchwały zawarty w druku nr 278 w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej
Szkoły Zawodowej im. Stanisława Ligonia w Piekarach Śląskich przy ul. Bytomskiej 207 o
dwuletnim i trzyletnim cyklu kształcenia w trzyletnie Zasadniczą Szkołę Zawodową,
Głos zabrał Zastępca Prezydenta Miasta - Pan Janusz Pasternak oświadczył, że wprowadzona
została nowelizacja uchwały nakazująca organom prowadzącym, zasadnicze szkoły zawodowe
o okresie nauczania krótszym niż 3 lata przekształcić z dniem 1 września 2012 roku w trzyletnie
zasadnicze szkoły zawodowe.
Zastępca Prezydenta zwrócił również uwagę na fakt, iż przepisy te wejdą w życie z dniem 1 września
2012 roku jednakże z uwagi na terminy wynikające z art. 59 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty postanawia się podjąć niniejsza uchwałę intencyjną.
Przewodniczący Komisji – radny Marek Boroń poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty
w druku 278 – projekt stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

-

13 głosów „za”,

-

0 głosów „przeciw”,

-

0 głosów „wstrzymujące się”.

Projekt uchwały został przez radnych zaopiniowany pozytywnie, jednogłośnie.
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W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Rady Miasta – radny Krzysztof Seweryn oznajmił, że jest
w trakcie analizowania Opinii Prawnej odnośnie kolejności podejmowany projektów uchwał
i najprawdopodobniej na Sesji Rady Miasta członkom Rady zostanie zaproponowana zmiana
kolejności rozpatrywania projektów uchwał, tak aby przekształcenie było pierwsze, a likwidacja
w drugiej kolejności.
Zastępca

Prezydenta

Miasta

–

Pan

Janusz

Pasternak

potwierdził

przekazaną

przez

Przewodniczącego Rady Miasta informację.
- projekt uchwały zawarty w druku nr 279 w sprawie przeniesienia kształcenia w zawodach
technikum obsługi turystycznej i technik mechanik z Technikum Nr 2 z siedzibą w Piekarach
Śląskich przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 49.

Przewodniczący Komisji – radny Marek Boroń poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty
w druku 276 – projekt stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

-

13 głosów „za”,

-

0 głosów „przeciw”,

-

0 głosów „wstrzymujące się”.

Projekt uchwały został przez radnych zaopiniowany pozytywnie, jednogłośnie.
Przewodniczący Komisji – radny Marek Boroń podziękował za udział w posiedzeniu Komisji
Naczelnikowi Wydziału Edukacji - Panu Markowi Kapicy i Zastępcy Prezydenta Miasta - Panu
Januszowi Pasternakowi.
Ad. 5
Wersja robocza Statutu Piekary Śląskie miasta na prawach powiatu i regulaminu Rady Miasta
Piekary Śląskie - uwagi i wnioski.
Przewodniczący Komisji – radny Marek Boroń zapytał o ewentualne uwagi i wnioski do wersji roboczej
Statutu. Stwierdził również, że Statut ten został stosunkowo wcześniej przesłany wszystkim Radnym
Rady Miasta Piekary Śląskie.
Przewodniczący Rady Miasta – radny Krzysztof Seweryn zauważył, iż podobnie jak wczoraj tj 20
lutego br. podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Piekary Śląskie chciał
poinformować członków Komisji, że jest to etap konsultacyjny, zbieranie informacji i wniosków.
Głos zabrał radny Łukasz Ściebiorowski zapytał o treść Regulaminu Rady, pojawia się tam § 19 punkt
7 o treści: „adresat zobowiązany jest do udzielenia pisemnej odpowiedzi w terminie 14 dni od
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wystąpienia”. Radny zastanawia się jak będzie to wyglądało w praktyce, czy radni otrzymają
odpowiedzi na złożone podczas Sesji Rady Miasta wnioski w przeciągu 14 dni. Należy również
zwrócić uwagę na fakt, iż dotychczas pisma te wpływały dopiero po okresie miesiąca – czyli na
kolejnej Sesji Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta – radny Krzysztof Seweryn zadeklarował, że w dniu dzisiejszych
Przewodniczący Rady Miasta chciał zebrać dodatkowe materiały, łącznie z Opinią Nadzoru Prawnego.
Natomiast szczegółom dotyczącym Statutu poświęcone będzie specjalnie zorganizowane spotkanie
z Radnymi.
Ad. 6
Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji – radny Marek Boroń poprosił o zabranie głosu Koordynatora Młodzieżowej
Rady Miasta Piekary Śląskie, aby przedstawił informacje na temat Sesji Inauguracyjnej Młodzieżowej
Rady Miasta Piekary Śląskie, która odbyła się w dniu 20 lutego br.
Koordynator Młodzieżowej rady Miasta – radny Grzegorz Adamczyk powiadomił, że Inauguracyjna
Sesja Młodzieżowej Rady Miasta rozpoczęła swoje obrady od ślubowania młodzieżowych radnych.
Następnie wybrano prezydium MRM wśród młodzieżowych radnych połowę stanowią dziewczyny, a
drugą połowę chłopcy. Radny Adamczyk przekazał, że na stronie internetowej naszego miasta
zostanie stworzona zakładka, w której osoby zainteresowane będą mogły zapoznać się z
działalnością, ale i uzyskać dodatkowe informacje na temat Młodzieżowej Rady Miasta. Radny
Adamczyk poinformował, że kolejna Sesja młodzieżowych Radnych planowana jest na dzień 26
marca br. tj. poniedziałek poprzedzający Sesję Rady Miasta.

W tym miejscu głos zabrał radny Krzysztof Turzański zwrócił uwagę, iż w Młodzieżowej Radzie Miasta
przeważają dziewczyny.
Radny Łukasz Ściebiorowski wyraził swoje uznanie faktem, że Młodzieżowa Rada Miasta Piekary
Śląskie rozpoczęła swoje działania. Zwrócił się również z pytaniem, dlaczego nikt z poza miasta
Piekary Śląskie nie zgłosił się do Młodzieżowej Rady Miasta. Czy próbowano dotrzeć do młodzieży
uczącej się po za naszym miastem. Czy informacje na temat wyborów do MRM zostały nagłośnione.

Przewodniczący Rady Miasta – radny Krzysztof Seweryn powiadomił, ze informacja na temat
wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie została przekazana przez środki masowego
przekazu, ale i do środowisk uczniowskich - poprzez wysłanie ogłoszeń do szkół.
Przewodniczący Komisji – radny Marek Boroń przedstawił korespondencję, która wpłynęła na Komisję
– pisma stanowią załącznik do protokołu Nr 9,10,11.
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Ad. 7
Wnioski radnych.

Brak wniosków radnych.
Przewodniczący Komisji – radny Marek Boroń podziękował za udział w posiedzeniu i zamknął obrady.

Przewodniczący Rady Miasta
Piekary Śląskie
Krzysztof Seweryn
Przewodniczący Komisji
Edukacji, Kultury i Sportu
Rady Miasta Piekary Śląskie
Marek Boroń

Protokół sporządziła:
Anna Skutela
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