Protokół nr 5/15
z dnia 22 kwietnia 2015r.
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Rady Miasta Piekary Śląskie
Na wstępie Przewodniczący Komisji Pan Łukasz Ściebiorowski powitał członków Komisji,
władze miasta oraz zaproszonych gości.
Lista obecności członków stanowi załącznik nr 1. Lista gości stanowi załącznik nr 2.
Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji wraz z porządkiem obrad radni otrzymali pocztą
elektroniczną dnia 16 kwietnia 2015r.
Przewodniczący Komisji odczytał porządek obrad i poddał go pod głosowanie.
Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.
Uwagi do Protokołu nr 4/15 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu z dnia 24 marca
2015r.
Brak uwag do protokołu.
Protokół przyjęto.
Prezentacja działalności Zespołu Szkół Katolickich.
Przewodniczący Komisji udzielił głosu Pani Joannie Grajewskiej - Wróbel – Dyrektor Zespołu Szkół
Katolickich, która omówiła działalność placówki.
Radna Natalia Ciupińska zwróciła się z pytaniem o sposób finansowania działalności szkoły. Wyraziła
zaniepokojenie nieadekwatną wysokością opłat za faktyczne korzystanie z budynku miejskiej szkoły.
Dyrektor Grajewska - Wróbel wyjaśniła zasady finansowania działalności szkoły. Przyznała, iż szkoła
korzysta z przyznanych jej ulg. Dodała, że Zarząd Stowarzyszenia Rodzin Katolickich nie planuje
podniesienia czesnego, mimo iż jego wysokość jest kwotą symboliczną. Subwencja oświatowa, którą
otrzymuje szkoła w całości jest przeznaczana na płace. Stwierdziła, iż rozwój Zespołu Szkół
Katolickich oznacza w przyszłości partycypację w kosztach. Ponadto wyjaśniła, iż szkoła katolicka nie
jest szkołą prywatną, lecz niepubliczną mającą uprawnienia szkoły publicznej.
Radny Czesław Wymysło zapytał o koszty obiadów dla uczniów.
Dyrektor Zespołu Szkół Katolickich poinformowała, iż od 1 września 2012r. koszt obiadów wynosi 3 zł,
natomiast w miejskich szkołach wynosi on 2,50 zł. Regulamin Miejskiego Gimnazjum nr 3 co prawda
umożliwia uczniom szkoły katolickiej korzystanie ze stołówki na tych samych zasadach, co swoim
uczniom, jednakże w przypadku użytkowania innej stołówki szkolnej, koszt obiadów dla uczniów
szkoły katolickiej wynosiłby 2,50 zł. Zdaniem rodziców uczniów zasady korzystania ze stołówki i koszty
obiadów powinny być ujednolicone. W wyniku działań rodziców uczniowie szkoły katolickiej obecnie w
większości korzystają z oferty złożonej przez Wojkowice. Tylko 2 uczniów korzysta ze stołówki
gimnazjum, co musiało znaleźć odzwierciedlenie w umowach. Dyrekcja MG nr 3 wystąpiła z
propozycją obiadów w kwocie 8 zł za posiłek od dnia 1 maja br. Informacja ta przekazana została
rodzicom.
Zastępca Prezydenta Pan Krzysztof Turzański poruszył kwestię nierównego traktowania podmiotów,
w tym niepublicznych. Ponadto wyjaśnił, iż wszystkie koszty funkcjonowania szkoły katolickiej ponosi
de facto Miejskie Gimnazjum nr 3, które w statystyce pod kątem utrzymania miejskiej placówki wypada
najgorzej. Należy pamiętać o tym, że wygaszenie MG nr 3 oznacza likwidację Zespołu Szkół
Katolickich. Zdaniem Zastępcy Prezydenta sytuacja, w której placówka publiczna ponosi koszty
funkcjonowania placówki niepublicznej jest niedopuszczalna. Przyznał, iż szkoła katolicka jest
wartością dodaną, poszerzającą ofertę oświatową miasta, jednak musi ona funkcjonować według
określonych zasad. Dyrekcje obu szkół powinny wypracować zasady współdziałania i rozwiązania tej
sytuacji.
Pani Prezydent Sława Umińska – Duraj wyraziła zaniepokojenie niefrasobliwością w kwestii
dokumentacji szkoły. Ponadto zwróciła uwagę na problem komunikacji między dyrektorami szkół
i Urzędem Miasta, a także na wysokość czesnego szkoły. Zaapelowała o uczciwe przedstawianie
informacji.
Dyrektor Grajewska – Wróbel odniosła się do uwag w kwestii korzystania z sal gimnazjum oraz
stołówki.
Radny Piotr Papaja podkreślił, że Zespół Szkół Katolickich musi istnieć. Należy jednak znaleźć
rozwiązanie problemów organizacyjnych, z którymi borykają się obie szkoły. Zdaniem radnego
właścicielem budynku jest miasto i to miasto powinno ustalić zasady użytkowania budynku.
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Wnioskuje, by powołać zespół w celu rozwiązania problemu, tj. ustalenia zasad regulujących
współdziałanie obu szkół. Poprosił członków Komisji o ustosunkowanie się do wniosku.
Przewodniczący Komisji poprosił radnego o pisemne złożenie wniosku. Ponadto sprostował
informację dot. właściciela budynku Miejskiego Gimnazjum nr 3.
Zastępca Prezydenta Pan Krzysztof Turzański nawiązał do wypowiedzi radnego Piotra Papaji,
wyjaśniając, iż jego wniosek jest słuszny, jednakże oznacza on likwidację szkoły katolickiej. Mówiąc
o porozumieniu pomiędzy szkołami i oczekiwaniach organu nadzorującego, miał na myśli
harmonogram działań, które musi podjąć szkoła katolicka, by sprostać zasadom rynkowym.
Następnie głos zabrał Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Pan Marek Kapica zgłaszając
uwagi formalno-prawne do omawianych kwestii. Podkreślił znaczenie trwałego zarządu nad
budynkiem szkoły.
Pani Prezydent Umińska – Duraj zwróciła uwagę, iż rozwój szkoły katolickiej oznacza zwiększenie
potrzeb lokalowych kosztem Miejskiego Gimnazjum nr 3.
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych oraz sprawozdania finansowe
samorządowych instytucji kultury za rok 2014.
Przewodniczący Komisji udzielił głosu Dyrektorowi Ośrodka Kultury „Andaluzja” Panu Piotrowi
Zalewskiemu, a następnie głównej księgowej Pani Beacie Pełka, która omówiła sprawozdania
finansowe za rok 2014.
Przewodniczący Komisji zapytał o rodzaj działalności przynoszący placówce zysk.
Dyrektor Zalewski wskazał biletowane imprezy okolicznościowe oraz sekcje. Ponadto poinformował
o zaleceniach pokontrolnych Sanepidu i konieczności remontu Ośrodka.
Zastępca Prezydenta Pan Krzysztof Turzański podkreślił, iż potrzeby remontowe dotyczą wszystkich
placówek kulturalnych. Poinformował, iż powołany został nowy zespół ds. pozyskiwania środków
finansowych z zewnątrz, który może pomóc w pozyskaniu funduszy. Zaproponował, by do czasu ich
uzyskania wystąpić do Sanepidu z wnioskiem o prolongatę terminu wykonania zaleceń pokontrolnych i
jednocześnie zwrócić się do Zespołu o pomoc w ubieganiu się o dofinansowanie. Apeluje o bardzo
ostrożne wydatkowanie środków, dopóki nie zostanie rozwiązany problem z inwestycją rozbudowy
szpitala i pozyskania dofinansowania.
Radna Małgorzata Gruszczyk poprosiła o podanie kwoty, którą potrzebuje Ośrodek.
Dyrektor Zalewski podał kwotę ok. 50 tysięcy zł.
Kolejno głos zabrała Pani Ewa Wieczorek – główna księgowa Dzielnicowego Domu Kultury
przedstawiając sprawozdanie finansowe za rok 2014.
Przewodniczący Komisji zapytał o rodzaj działalności przynoszącej dochody.
Pani Ewa Wieczorek wyjaśniła, iż są to głównie sekcje.
Radny Czesław Wymysło zapytał o miejsce tegorocznych Dożynek.
Pani Ilona Ogiołda – Dyrektor Dzielnicowego Domu Kultury oraz koordynator ds. organizacji Dożynek
wyjaśniła, iż tegoroczne dożynki odbędą 6 września w Kozłowej Górze.
Radny Tadeusz Wieczorek zapytał o podwyżki dla pracowników Dzielnicowego Domu Kultury.
Dyrektor Ogiołda poinformowała, iż ostatnie podwyżki dla pracowników placówki miały miejsce w 2011
roku. Zatrudnienie Dzielnicowego Domu Kultury stanowi 12 osób.
Radny Piotr Papaja zapytał czy Dzielnicowy Dom Kultury posiada odrębne sprawozdanie dla każdej z
filii.
Pani Ewa Wieczorek poinformowała, iż placówka opracowuje dla każdej z filii odrębne sprawozdania,
lecz nie są one ujęte w bilansie.
Radna Helena Warczok poprosiła obecnych dyrektorów jednostek kulturalnych o przygotowanie
zestawienia średniego wynagrodzenia z podziałem na pracowników obsługi i merytorycznych bez
uwzględnienia wynagrodzenia dyrektora.
Kolejno głos zabrał Pan Marcin Jurkowski – główny księgowy Miejskiej Biblioteki Publicznej
przedstawiając sprawozdanie finansowe, następnie Pani Aleksandra Bem – główna księgowa
Miejskiego Domu Kultury.
Radny Czesław Wymysło zwrócił się z pytaniem o koszty utrzymania filii MDK w Kozłowej Górze.
Pani Bem poinformowała, iż koszty utrzymania filii wynoszą 243 tys.zł.
Radny Piotr Papaja poprosił o sprecyzowanie pojęcia ”działalność podstawowa” oraz „dodatkowa
działalność”, które zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym MDK-u, a także o podanie wysokości
salda w dniu 31 grudnia 2014r.
Pani Aleksandra Bem wyjaśniła, iż pojęcie „działalności podstawowej” obejmuje wszelką działalność
kulturalną, tj. imprezy kulturalne, sekcje, koncerty. Natomiast „działalność dodatkowa” to działalność
gospodarcza, z której uzyskuje się przychody np. z wynajmu pomieszczeń, wpływu ze sprzedaży
reklam nadawanych w radiu, organizacji biesiad. Stan salda na dzień 31 grudnia ubiegłego roku
wynosił 895 913,12 zł.
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Rozpatrzenie projektów uchwał zawartych w drukach 121, 122, 123.
Przewodniczący Komisji przedstawił następujące projekty uchwał:
- projekt uchwały w sprawie oddelegowania dwóch przedstawicieli do składu Kapituły tytułu
„Zasłużony dla Miasta Piekary Śląskie” w kadencji 2014-2018 (druk nr 121).
Nie wniesiono uwag. Projekt uchwały przyjęto do wiadomości.
- projekt uchwały w sprawie oddelegowania czterech przedstawicieli do składu Komisji ds. Nagrody
Miasta Piekary Śląskie w dziedzinie kultury im. Wawrzyńca Hajdy w kadencji 2014-2018 (druk nr 122).
Nie wniesiono uwag. Projekt uchwały przyjęto do wiadomości.
- projekt uchwały w sprawie oddelegowania dwóch przedstawicieli do składu Komisji ds. nagrody za
najlepsze prace końcowe studentów szkół wyższych poszerzających wiedzę o Piekarach Śląskich
w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w kadencji 2014-2018 (druk
123).
Nie wniesiono uwag. Projekt uchwały przyjęto do wiadomości.
Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji poinformował zebranych, iż wpłynęło pismo Górnośląskiego Związku
Metropolitalnego. Pismo było rozpatrywane przez pozostałe komisje.
Głos zabrał radny Piotr Papaja proponując, by temat GZM omówić w ramach klubów radnych
i przygotować wstępne stanowisko, tak by poszczególne komisje mogły przystąpić do analizy.
Zastępca Prezydenta Pan Krzysztof Turzański naświetlił możliwości, które daje akces do GZM.
Radny Krzysztof Seweryn podkreślił, iż członkami GZM są miasta na prawach powiatu. Zdaniem
radnego obecność w strukturach dwóch największych związków, tj. Górnośląskiego Związku
Metropolitalnego i Związku Miast Polskich, daje możliwość poznania problemów i próby ich
rozwiązania.
Przewodniczący Komisji podał wstępne terminy posiedzeń komisji tj, 13 maja br. o godz. 9.00 oraz 26
maja br. o godz. 12.00.
Radny Piotr Papaja zawnioskował, by powołać zespół ds. opracowania projektu zasad organizacyjnofinansowych regulujących funkcjonowanie Zespołu Szkół Katolickich i zasady współpracy z dyrekcją
Miejskiego Gimnazjum nr 3.
Przewodniczący Komisji poprosił, by dać stronom czas na dojście do porozumienia i wypracowania
zasad współdziałania.
Pan Krzysztof Turzański podziękował za zainteresowanie tematem. Zobowiązał Panią Dyrektor
Zespołu Szkół Katolickich do przedstawienia harmonogramu działań. W przypadku nie wywiązania się
z zobowiązania, wdrożony zostanie plan równego traktowania szkół niepublicznych, a to może
oznaczać likwidację szkoły katolickiej.
Po wyjaśnieniach radny Piotr Papaja wycofał wniosek. Ponadto zwrócił uwagę na konieczność analizy
struktury organizacyjnej miejskich jednostek kultury, sprawozdań merytorycznych i finansowych.
Radna Małgorzata Gruszczyk zasugerowała, by posiedzenie Komisji w tym temacie odbyło się
znacznie wcześniej niż zaplanowano, co ułatwi dyskusję nad budżetem przyszłego roku. Dopytała
o odpowiedź na wniosek o przygotowanie zestawienia jednostek, które otrzymały prolongaty.
Przewodniczący Komisji wyjaśnił, iż odpowiedź na taki wniosek jeszcze nie wpłynęła.
Wobec braku dalszych uwag i wniosków posiedzenie Komisji zamknięto.

Przewodniczący
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Protokołowała:
Mariola Grajcar

Łukasz Ściebiorowski
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