Protokół Nr 2/15
z dnia 28 stycznia 2015r.
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Piekary Śląskie
Przewodniczący Komisji powitał wszystkich i otworzył II posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i
Sportu.
Na podstawie listy obecności stwierdzono, że na posiedzeniu obecnych jest 14 radnych. Lista
obecności członków stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu wraz z materiałami
dostarczono pocztą elektroniczną.
Na wstępie Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Pan Łukasz Ściebiorowski przedstawił
następujący porządek obrad:
1. Uwagi do Protokołu nr 1/15 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu z dnia 7 stycznia
2015r.
2. Rozpatrzenie projektów Uchwał zawartych w drukach nr 21,22,23,24,20.
3. Przyjęcie Planu Pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Piekary Śląskie na rok
2015.
4. Omówienie działalności Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej.
5. Omówienie działalności i oferty oraz kalendarza imprez i wydarzeń organizowanych przez
MOSiR.
6. Sprawy bieżące.
7. Wnioski radnych.
Następnie zaproponował zmianę porządku obrad na następujący:
1. Uwagi do Protokołu nr 1/15 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu z dnia 7
stycznia 2015r.
2. Przyjęcie Planu Pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Piekary Śląskie na rok
2015.
3. Omówienie działalności Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej.
4. Omówienie działalności i oferty oraz kalendarza imprez i wydarzeń organizowanych przez
MOSiR.
5. Rozpatrzenie projektów Uchwał zawartych w drukach nr 21,22,23,24,20.
6. Sprawy bieżące.
7. Wnioski radnych.
Brak uwag do zmiany porządku obrad.
Zaproponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie.
Ad.1. Uwagi do Protokołu nr 1/15 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu z dnia
7 stycznia 2015r.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu zwrócił się z korektą do Protokołu nr 1/15
polegającą na zmianie nazwy Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu na Wydział Edukacji.
Brak innych uwag do Protokołu nr 1/15.
Protokół nr 1/15 z dnia 7 stycznia 2015r. został przyjęty.
Ad.2. Przyjęcie Planu Pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Piekary Śląskie na
rok 2015.
Proponowany plan pracy przesłano do członków Komisji drogą elektroniczną.
Brak uwag do Planu pracy Komisji.
Przewodniczący Komisji Pan Łukasz Ściebiorowski poddał pod głosowanie Uchwałę nr 3/15 w sprawie
planu pracy stałej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Piekary Śląskie na rok 2015.
Uchwałę nr 3/15 przegłosowano w następujący sposób:
- głosów „za” 14,
- głosów „przeciw” 0,
- głosów „wstrzymujących się” 0.
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Do zebranych dołączył Zastępca Prezydenta Pan Krzysztof Turzański.
Ad.3 Omówienie działalności Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej.
Przewodniczący Komisji powitał dyrektora Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej Pana Zygmunta
Krawczyka. Dyrektor podziękował za możliwość zaprezentowania szkoły. Zespół Szkół mieści się w
budynku przy ulicy Bytomskiej. Edukuje 100 dzieci z umiarkowanym stopniem upośledzenia i
autyzmem. Zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę. Szkoła cieszy się sporym zainteresowaniem
miast ościennych. Placówka otrzymuje subwencję oświatową, która jednak jest niewystarczająca.
Dyrektor Krawczyk zobowiązał się jednak do ograniczenia wydatków finansowych.
Przewodniczący Komisji udzielił głosu Dyrektorowi Zakładu Finansowo-Ekonomicznej Obsługi
Placówek Oświatowych Pani Teresie Korab.
Pani Dyrektor omówiła kwestię wydatków związanych z funkcjonowaniem szkoły m.in. przyjmowania
dzieci z miast ościennych.
Dyrektor Krawczyk wyjaśnił, że wspomniane przez Panią Dyrektor koszty wygenerował m.in. urlop
zdrowotny nauczyciela.
Następnie głos zabrał Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Marek Kapica. Poruszył kwestię
przyjmowania do szkoły dzieci z miast ościennych, co może pociągnąć za sobą konieczność
utworzenia nowego oddziału. Dodatkowy oddział oznacza zwiększenie wydatków. Poza tym spore
koszty generują urlopy zdrowotne nauczycieli.
Do zebranych dołączyła Pani Prezydent Sława Umińska-Duraj.
Radny Grzegorz Zorychta zwrócił się z zapytaniem o liczbę nauczycieli przebywających na urlopach
zdrowotnych.
Dyrektor Krawczyk wyjaśnił, że zgodnie z Kartą Nauczyciela nauczyciel może wnioskować o urlop
zdrowotny po 7 latach pracy. Jednakże w Zespole Szkół im. M. Grzegorzewskiej taki wniosek jest
przyjmowany po 3 latach ze względu na trudne warunki pracy nauczyciela.
Naczelnik Wydziału Edukacji poinformował, że dwa lata temu nastąpiło nasilenie zjawiska urlopów
zdrowotnych nauczycieli. Wtedy też wprowadzono zasadę odwołań do Wojewódzkiego Ośrodka
Medycyny Pracy i badania zasadności urlopów zdrowotnych. W tej chwili liczba nauczycieli
przebywających na urlopach zdrowotnych zmniejszyła się. Urlopy te są zasadne.
Radny Krzysztof Seweryn podkreślił, że w przypadku Zespołu Szkół poruszone zostały dwa problemy:
niewystarczający budżet na rok 2015 oraz przyjmowanie dzieci spoza Piekar Śląskich. Poprosił
dyrektora placówki o określenie brakującej kwoty w budżecie na rok 2015.
Dyrektor Krawczyk podał kwotę ok. 300 tys. zł z zastrzeżeniem, że kwota ta może być mniejsza.
Dyrektor Korab wyjaśniła, że do 31.01 - na podst. art. 30a Karty Nauczyciela - miasto zobowiązane
jest do wypłaty dodatku dla nauczycieli za rok 2014. Dodatek ten jest jednak mniejszy w stosunku do
roku 2013.
Radna Gabriela Kossakowska zaproponowała, by miasta ościenne współfinansowały kształcenie
dzieci w szkole.
Radny Czesław Wymysło zwrócił się z pytaniem o wynagrodzenie nauczyciela podnoszącego
kwalifikacje.
Dyrektor Krawczyk wyjaśnił, że podstawową płacę określono w Karcie Nauczyciela. Kwoty bazowe
określane są przez organ prowadzący. Do płacy podstawowej należy doliczyć dodatek za pracę w
trudnych warunkach.
Przewodniczący Komisji zapytał o szkołę przysposabiającą do pracy, która wchodzi w skład Zespołu
Szkół im. M. Grzegorzewskiej, a także o warunki lokalowe szkoły.
Dyrektor Krawczyk poinformował, że szkoła przysposabiająca zawodowo zwiększa szanse
zatrudnienia do 50%. Szkoła współpracuje z miastem Bytom. Jeśli chodzi o warunki lokalowe - na
dzień dzisiejszy są one wystarczające dla aktualnej liczby uczniów.
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Ad.4 Omówienie działalności i oferty oraz kalendarza imprez i wydarzeń organizowanych przez
MOSiR.
Przewodniczący Komisji powitał dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach
Śląskich Pana Łukasza Tomczyka, który następnie omówił zakres i kierunki działania Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji. Przedstawił sprawozdanie z działalności w roku ubiegłym i kalendarz
imprez sportowych na rok 2015. Objaśnił także plan remontów obiektów sportowo – rekreacyjnych w
roku bieżącym. Dyrektor podkreślił współpracę piekarskiego MOSiR-u z ośrodkami sportowymi z
innych miast.
Radny Andrzej Wymysło zapytał o biegaczy uczestniczących w „Biegach” w Lęborku i Krakowie.
Wyjaśniono, iż w biegach odbywających się w Lęborku wystartował Pan Emanuel Trefon, natomiast w
Krakowie zgłoszono jednego uczestnika, który ostatecznie nie wystartował w zawodach.
Radna Natalia Ciupińska zapytała o dostępność ścianki wspinaczkowej.
Dyrektor Tomczyk wyjaśnił, że ścianka wspinaczkowa już działa. Zajęcia prowadzi instruktor.
Harmonogram jest dostępny na stronie internetowej.
Radny Grzegorz Zorychta zwrócił się z pytaniem o finalizację remontu dachu sali przy ulicy Drzymały.
Dyrektor Tomczyk poinformował, iż kompleksowy wniosek wraz z załącznikami, skierowany do
Ministerstwa Sportu i Turystyki, przygotowano w ubiegłym roku, jednak nie zyskał on akceptacji.
W chwili obecnej dokonuje się aktualizacji wniosku, zwłaszcza kosztorysu kompleksowego remontu
i termomodernizacji. Szanse na otrzymanie dofinansowania są spore.
Radny Tadeusz Wieczorek nawiązał do kwestii zamknięcia sali. Zapytał o miejsca treningów sekcji
gimnastycznej UKS Orzeł Biały, a także o przybliżony termin zakończenia remontu sali, przede
wszystkim pod kątem zajęć wychowania fizycznego uczniów Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 14.
Dyrektor Tomczyk wyjaśnił, iż zajęcia sekcji gimnastycznej są prowadzące na bieżąco. Mając na
uwadze ciągłość treningów grup naborowych i ogólnorozwojowych, wynajęto odpłatnie sale w
Miejskiej Szkole Podstawowej nr 12 oraz w Miejskim Gimnazjum nr 4. Grupy trenujące korzystają
również z sali wyposażonej w sprzęt specjalistyczny, która znajduje się w Katowicach. Sala przy ulicy
Drzymały musi być wyłączona z użytkowania do czasu zakończenia remontu.
Radny Czesław Wymysło zapytał, czy możliwe jest włączenie grupy nordic walking do grupy biegowej
uczestniczącej w imprezach biegowych.
Dyrektor Tomczyk stwierdził, iż grupa nordic walking może wziąć udział w Piekarskim Grand Prix
Biegowym współorganizowanym z Młodzieżową Radą Miasta.
Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Marek Kapica zaproponował skorzystanie z sali w byłym Zespole
Szkół nr 2, obecnie Parku Przemysłowym. Pozostaje jednak problem odpłatności za wynajem sali.
Skarbnik Miasta Pan Ireneusz Dzięcioł doprecyzował kwestię remontu sali przy ulicy Drzymały.
Harmonogram rzeczowo – finansowy określi realizację poszczególnych etapów robót. W tej chwili
trudno wskazać termin zakończenia prac remontowych. Realizacja projektu obejmuje 24 miesiące, to
oznacza, że dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki może „przejść” na rok następny.
Przewodniczący Komisji Pan Łukasz Ściebiorowski zwrócił się z pytaniem o remont kortów tenisowych
i boiska na osiedlu Wieczorka.
Dyrektor Tomczyk wyjaśnił, iż wnioski o dotację Ministerstwa Sportu i Turystyki na remont trybun
kortów składane są od roku 2010, jednak bez akceptacji. W przypadku boiska na osiedlu Wieczorka
złożono wniosek o dotację na przebudowę boiska sztucznego.
Przewodniczący Komisji poinformował zebranych, że zwrócił się z wnioskiem do Pani Prezydent
Umińskiej – Duraj o informację nt. godzin otwarcia i udostępniania obiektów sportowych MOSiR-u oraz
placówek oświatowych. Odpowiedź na wniosek do wglądu.
Radna Natalia Ciupińska poprosiła Dyrektor Zakładu Obsługi Finansowo – Oświatowej Panią Teresę
Korab o dodatkowe wyjaśnienia w kwestii poruszanej na poprzednim posiedzeniu Komisji, tj.
podwyżek dla pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych.
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Radny Piotr Papaja stwierdził, że brakuje odpowiedniego systemu płac zasadniczych. Jego zdaniem
dyrektorzy placówek oświatowych powinni opracować taki system. Należy więc zobowiązać
dyrektorów do stworzenia odpowiedniej siatki płac.
Radny Krzysztof Seweryn zwrócił się z pytaniem, czy dyrektorzy szkół w swych projektach budżetu
założyli podwyżki płacy minimalnej.
Dyrektor Korab wyjaśniła, że nie było takiego założenia. Do każdej placówki należy podejść
indywidualnie. Podniesienie płacy minimalnej każdemu pracownikowi spowoduje w efekcie końcowym
nierówną podwyżkę, dlatego też to dyrektorzy placówek powinni stworzyć taki system płac.
Głos zabrała Pani Małgorzata Morawiak - Szysler – Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa
Polskiego w Piekarach Śląskich – która przyznała, że obecny system płac w placówkach oświatowych
wywołuje poczucie niesprawiedliwości społecznej.
Ad.5 Rozpatrzenie projektów Uchwał zawartych w drukach nr 21, 22, 23, 24, 20.
Przewodniczący Komisji Pan Łukasz Ściebiorowski omówił projekty Uchwał w sprawie powołania Rad
Programowych działających przy Miejskim Domu Kultury (druk nr 21), Dzielnicowym Domu Kultury
(druk nr 22), przy Ośrodku Kultury Andaluzja (druk nr 23).
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu przyjęła do wiadomości wymienione projekty Uchwał.
Następnie przedstawił projekt Uchwały w sprawie kryteriów przyjmowania do publicznych przedszkoli
(druk nr 24) wraz ze sprawozdaniem z przeprowadzonych konsultacji społecznych i poprosił o
omówienie tegoż projektu Naczelnika Wydziału Edukacji Pana Marka Kapicę.
Brak uwag do projektu Uchwały.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu zaopiniowała pozytywnie projekt Uchwały w następujący sposób:
- 14 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.
Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił projekt Uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet
radnym Rady Miasta Piekary Śląskie oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych
(druk nr 20). Projekt Uchwały omawiała Komisja Budżetowo – Gospodarcza.
Radny Maciej Czempiel poinformował członków Komisji, że zgłoszona zostanie autopoprawka
dotycząca m.in. § 3.
Brak innych uwag do projektu Uchwały.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu zaopiniowała pozytywnie projekt Uchwały w następujący sposób:
- 14 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.
Ad.6. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji poinformował członków, że wraz z wiceprzewodniczącym odbyli spotkania
z dyrektorami szkół pod kątem kolejnego punktu planu pracy Komisji, tj. analizy zakresu działalności i
kierunków kształcenia oraz promocji piekarskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Dyrektorów zapoznano z tematyką prac Komisji. W dniu 26 stycznia br. w
I Liceum Ogólnokształcącym w Piekarach Śląskich odbyło się spotkanie z uczniami klas sportowych
Miejskiego Gimnazjum nr 2 i 4. W spotkaniu uczestniczył radny Adrian Szastok. Tematem spotkania
była kontynuacja nauki w klasach sportowych w piekarskim liceum. W dniu 9 stycznia br.
Przewodniczący stałych Komisji Rady Miasta gościli w audycji „Nasze sprawy” w Radio Piekary. W
dniu 25 marca odbędą się Targi Edukacji, zaś w dniu 26 marca Targi Pracy w Ośrodku Kultury
Andaluzja. W związku z powyższym posiedzenie Komisji odbędzie się wyjątkowo 24 marca, tj. we
wtorek. Kwietniowe posiedzenie Komisji planuje się na dzień 28 kwietnia br. (wtorek), ze względu na
test wiedzy obywatelskiej organizowany dla gimnazjalistów.
Przewodniczący Komisji poprosił Pana Mateusza Ludygę – pracownika Wydziału Promocji, Rozwoju
i Funduszy Europejskich o wyjaśnienie kwestii konkursu na dotacje dla klubów sportowych.
Pan Mateusz Ludyga poinformował, że konkurs ogłoszony zostanie w pierwszej połowie lutego, ze
względu na wymóg złożenia przez kluby sprawozdań z rozliczenia dotacji za rok 2014. Termin
składania sprawozdań to 30 stycznia 2015r. Kwota przeznaczona na dotacje to ok. 273 tys.zł.

4

Przewodniczący Komisji zakomunikował, że wpłynęło pismo mieszkanki Piekar Śląskich w sprawie
urządzeń sportowych. Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ad.7 Wnioski radnych.
Radny Tadeusz Wieczorek zwrócił się z prośbą o przyspieszenie terminu ogłoszenia konkursu ofert
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Radny Adrian Szastok poparł prośbę radnego Wieczorka.
Przewodniczący Komisji wyjaśnił, że prowadzone są rozmowy nt. możliwości ogłoszenia konkursu
ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej jeszcze przed złożeniem sprawozdań
z realizacji tych zadań przez kluby wykonujące je w poprzednim roku.
Radna Gabriela Kossakowska poinformowała, że w dniu 14 lutego odbywa się Bal Charytatywny.
Dochód zostanie przeznaczony na organizację kolonii dla potrzebujących dzieci. Podziękowała Panu
Maciejowi Czempielowi za wieloletnią pomoc w organizacji balu.
Radna Małgorzata Gruszczyk wyraziła opinię nt. nieregulowanego przepisami wymogu składania
sprawozdań składanych przez kluby sportowe.
Przewodniczący Pan Łukasz Ściebiorowski w imieniu członków komisji zobowiązał się do
wystosowania pisma z prośbą o wyjaśnienia w ww. temacie.
Wobec braku dalszych wniosków, posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu zostało zamknięte.

Protokół sporządziła:
Mariola Grajcar
Przewodniczący
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Łukasz Ściebiorowski
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