Protokół nr 16/16
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Rady Miasta Piekary Śląskie
w dniu 27 stycznia 2016 roku
Komisja rozpoczęła posiedzenie o godz. 8.30 a zakończyła o godz. 11.40.
Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do Protokołu.
Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do Protokołu.
Na wstępie Przewodniczący Komisji – Łukasz Ściebiorowski powitał członków Komisji, zaproszonych gości oraz
przedstawił porządek obrad:
1. Uwagi do Protokołu nr 14/15 z dnia 16 grudnia 2015 roku.
2. Omówienie wariantów zmian w sieci piekarskich placówek oświatowych.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał zawartych w drukach nr 269 oraz 276.
4. Podsumowanie i przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w roku 2015.
5. Wnioski i sprawy bieżące radnych.
Przewodniczący Komisji zaproponował zmianę porządku obrad. Poinformował o projektach uchwał zawartych w
drukach nr 283 oraz 284, które zostaną poddane zaopiniowaniu przez członków Komisji w ramach punktu dot.
omówienia wariantów zmian w sieci piekarskich placówek oświatowych. Zaproponował także, aby rozpatrzenia
projektów uchwał zawartych w drukach nr 269 oraz 276 dokonać w punkcie 2 porządku obrad, a w punkcie trzecim
zająć się omówieniem wariantów zmian w sieci piekarskich placówek oświatowych oraz zaopiniować projekty uchwał
zawarte w drukach nr 283 oraz 284.
W związku z brakiem uwag do zmiany porządku obrad, przystąpiono do jego realizacji.
Ad. 1 Uwagi do Protokołu nr 14/15 z dnia 16 grudnia 2015 roku.
Brak uwag do Protokołu. Protokół przyjęto jednogłośnie.
Ad. 2 Rozpatrzenie projektów uchwał zawartych w drukach nr 269 oraz 276.
Zanim przystąpiono do rozpatrzenia projektów uchwał zawartych w drukach nr 269 oraz 276, Przewodniczący Komisji
oddał głos Pani Iwonie Stanulczyk – Dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 12. Złożyła ona wyjaśnienia dot.
przekazanych informacji przez Hufiec ZHP na temat utrudnionego dostępu do sal, w których mieści się ich siedziba.
Przekazała, że harcerstwo ma swobodny dostęp do sal w ciągu całego tygodnia ma w godz. 6.00 – 21.00. Gdy szkoła
nie prowadzi zajęć w godz. 6.00 – 15.00. We wszystkie pozostałe dni i godziny, harcerstwo uzyskuje dostęp w
momencie zgłoszenia potrzeby dostępu do sal.
Radna Natalia Ciupińska poinformowała, że na jednym z posiedzeń Komisji Radni otrzymali informację, że w szkole
zostały wymienione zamki.
Pani Iwona Stanulczyk, przekazała, że zamki są dwa – z jednego zamka korzysta harcerstwo, natomiast drugiego nie
zdążono jeszcze otworzyć, przez co nie można było dostać się do środka.
Przewodniczący Komisji podziękował Pani Dyrektor za złożone wyjaśnienia.
Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Piekary Śląskie do ustalania, wysokości cen i opłat
za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, pozostających w zarządzie Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich (druk nr 276, załącznik nr 3).
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – Pan Łukasz Tomczyk omówił projekt uchwały. Przedłożył także
projekt cennika boiska ze sztuczną nawierzchnią (załącznik nr 5).
Przewodniczący Komisji zapytał, czy cennik zostanie skonsultowany ze stowarzyszeniami przed obowiązywaniem.
Dyrektor Łukasz Tomczyk przekazał, że spotkanie ze stowarzyszeniami w tej sprawie jest planowane. O potencjalnym
spotkaniu poinformowano już kluby.
Przewodniczący Komisji zapytał, kiedy cennik zacząłby obowiązywać.
Dyrektor MOSiR-u przekazał, że mógłby zacząć obowiązywać już w lutym, najpóźniej w marcu.
Radny Czesław Wymysło zapytał, czy cennik w ciągu roku może ulegać zmianie, aby nie dopłacać do utrzymania
boiska.
Dyrektor Tomczyk poinformował, że obowiązujący cennik na pewno będzie mógł ulegać zmianom.
Zastępca Prezydenta Miasta – Pan Krzysztof Turzański przekazał, że jeżeli chodzi o sport, to miasto dopłaca i będzie
dopłacać do utrzymania obiektów sportowych. Należy się zastanowić nad tym, czy koszty przerzucać na użytkowników.
Idea jest taka, aby młodzież miała możliwość skorzystania z boiska, dlatego ustalono ceny z obniżoną marżą dla klubów

i stowarzyszeń. Należy wyznaczyć łatwe, proste, czytelne i równe dla wszystkich klubów zasady dostępu do obiektów,
aby na etapie dotacji mówić już o ich faktycznych potrzebach. Wysokie ceny, jeśli chodzi o kluby spoza Piekar, wzięły
się stąd, że chęć trenowania na obiekcie zgłosiły już inne kluby, dlatego celem jest zarobienie na tych klubach, aby
piekarska młodzież mogła korzystać z niego za darmo.
Radny Andrzej Wymysło zapytał, czy cena 300 zł/h za wynajęcie boiska z oświetleniem, dla klubów spoza Piekar nie
jest zbyt wysoka oraz poprosił o przedstawienie sytuacji w innych miastach.
Dyrektor Tomczyk wskazał, że ceny w ościennych miastach są porównywalne i kształtują się od 200- 500 zł. Zaznaczył,
że wysokość ceny jest dyskusyjna i można ją obniżyć.
Przewodniczący Komisji nadmienił, że ceny zostaną zweryfikowane przez wolny rynek.
Radny Adrian Szastok przekazał, że koszty wynajęcia boiska zostaną rozłożone na dwie drużyny. W porównaniu z
cenami innych miast, ceny nie są wygórowane.
Mieszkaniec miasta obecny na posiedzeniu Komisji zapytał o zasadność tej samej wysokości ceny dla dzieci i seniorów
za wynajem boiska z oświetleniem.
Dyrektor Tomczyk zaznaczył wysoki i stały koszt oświetlenia.
Przewodniczący Ściebiorowski poprosił o zgłaszanie uwag do cennika bezpośrednio do Dyrektora MOSiR-u lub Rady
Miasta.
W wyniku braku innych uwag, przedmiotowy projekt uchwały poddano pod zaopiniowanie.
Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Piekary Śląskie do ustalania, wysokości cen i opłat za
korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, pozostających w zarządzie Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich zawarty w druku nr 276 został zaopiniowany pozytywnie (11 głosów „za”, 0
głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”).
Projekt uchwały w sprawie kryteriów przyjmowania do klasy pierwszej kandydatów zamieszkałych poza
obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum (druk nr 269, załącznik nr 6).
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Pan Marek Kapica omówił projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji zapytał o dotychczasowe regulacje kryteriów przyjmowania.
Naczelnik Marek Kapica poinformował, że dotychczas nie było urzędowych regulacji, każda szkoła miała własne kryteria
przyjmowania dzieci spoza obwodu.
Przewodniczący Ściebiorowski dopytał, czy obecnie proponowane kryteria są zbieżne z dotychczas obowiązującymi
oraz czy kryteria obowiązują również uczniów mieszkających poza Piekarami Śląskimi.
Naczelnik Marek Kapica przekazał, że kryteria były konsultowane z Dyrektorami placówek a regulacje dotyczą uczniów
spoza obwodu, a więc i tych mieszkających poza granicami gminy.
Radny Krzysztof Seweryn zapytał, czy punktacja w związku z limitem wolnych miejsc, będzie decydowała o kolejności
przyjęć. Naczelnik Marek Kapica potwierdził tę informację.
W związku z brakiem dalszych uwag, Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod zaopiniowanie.
Projekt uchwały w sprawie kryteriów przyjmowania do klasy pierwszej kandydatów zamieszkałych poza obwodem
publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum zawarty w druku nr 269 został zaopiniowany pozytywnie ( 12
głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”).
Ad. 3 Omówienie wariantów zmian w sieci placówek oświatowych oraz rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów
uchwał zawartych w drukach nr 283 i 284.
Przewodniczący Komisji przekazał, że przedmiotowe projekty uchwał dot. jednych z ważniejszych decyzji, jakie stoją
przed Komisją oraz Radą Miasta. Na początku 3 punktu porządku obrad oddał głos Wiceprezydentowi Miasta.
Zastępca Prezydenta Miasta wyjaśnił, że temat pojawił się w związku z trudną sytuacją naborową piekarskiego liceum.
Powodów, dla którego uczniowie wybierają szkoły w ościennych miastach jest bardzo dużo. Ww. temat wielokrotnie
poruszano na posiedzeniach Komisji oraz Rady Miasta. Wskazał, iż poważnym problemem jest fakt, że o piekarskich
szkołach źle mówią nauczyciele uczący w innych piekarskich placówkach. Wielką odpowiedzialność za złą sytuację
szkół ponoszą zupełnie nieodpowiedzialni nauczyciele, którzy nie zdają sobie sprawy z tego, że szkodząc jednej szkole
– szkodzą całemu systemowi edukacji. Gdy zaczynają rosnąć koszty utrzymania jednej szkoły – płacą za to wszystkie
pozostałe. Drugim problemem jest fakt, że nie najlepiej o piekarskich szkołach mówią również uczniowie. W toku kilku

miesięcy dyskusji o problemie, zaczęto się zastanawiać jak wzmocnić liceum. Omawiano kilka wariantów. Jednym z
nich było przeniesienie jednego z piekarskich gimnazjów do liceum. W grę ze względu na położenie wchodziły tylko
dwie szkoły.- Gimnazjum nr 2 i Gimnazjum nr 3. Ne temat wariantów zmian zaczęto rozmawiać z Dyrektorami szkół. Ze
względu na sytuację Zespołu Szkół Katolickich oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej, pojawiła się także opcja ich
przemieszczenia. Poinformował, że początkowo pomysł przeniesienia szkół wydawał mu się niewykonalny. Jednak
rozmowy z Dyrektorami i Radnymi pokazały, że jest to kierunek, który rozwiązuje kilka problemów. Na pewno rozwiązuje
problemy szkoły zawodowej i pozwoli na jej rozwój. W przypadku szkoły katolickiej, również zostało to zaakceptowane.
Najtrudniejsze rozmowy toczyły się z Dyrektor Miejskiego Gimnazjum nr 3. Historia tego gimnazjum jest burzliwa.
Proponowane zmiany wprowadzą także oszczędności, które szacuje się na około 100.000 zł/rok. Jednak nie chodzi o
oszczędności a rozwój. Stanęło na tym, że nie będzie oporu ze strony gimnazjum i jest ono gotowe podjąć to wyzwanie.
Przekazał, że dzisiaj razem z Panią Prezydent spotkają się z gronem pedagogicznym I Liceum oraz Miejskiego
Gimnazjum nr 3. Wskazał, iż zależy im na tym, aby stworzyć ofertę, która przyciągnie młodzież do szkoły. Należy
wdrożyć taki program, który sprawi, że o szkole będzie się mówiło pozytywnie. Jeśli zaproponowany wariant zostanie
przyjęty, program należy stworzyć do końca lutego, aby od 1 marca ruszyć z promocją nowego zespołu szkół,
składającego się z gimnazjum i liceum. Przeniesienie nie będzie się wiązało z żadnymi zwolnieniami i redukcjami
etatów. Pojawił się pomysł objęcia szkoły patronatem uczelni wyższych. Oferta powinna zaskoczyć młodzież, dlatego
oprócz warsztatów pozaszkolnych (np. dziennikarskich, fotograficzno-filmowych), są plany otworzenia klasy narciarskiej.
Przedstawił także informacje na temat potencjalnych przenosin szkół oraz kwestii organizacyjnych nowo powstałego
zespołu szkół. Nadmienił, iż najbliższy rok będzie trudny. Należy przeanalizować wszystkie błędy, które doprowadziły do
dzisiejszej sytuacji i stworzyć szkołę poniekąd od podstaw, aby mogła się rozwijać w najbliższych latach.
Prezydent Miasta Sława Umińska-Duraj poinformowała, że w związku z dojściem do dwóch sprzecznych wyroków NSA,
z których jeden wskazywał, że przeniesienie siedziby szkoły powinno być traktowane w taki sam sposób jak likwidacja,
zdecydowano się pójść drogą zgodną z ustawą. Dlatego w styczniu rozpatrywane będą uchwały intencyjne, a dopiero w
przypadku ich podjęcia – w lutym uchwały „ostateczne”. Wskazała, że w przedmiotowej kwestii rozmowy podejmowano
najpierw z najbardziej zainteresowanymi, czyli Dyrektorami placówek. Z kolei oni dalej przekazywali te informacje gronu
i pracownikom. Nadmieniła, że dzisiaj wraz ze swoim Zastępcą także odbędzie rozmowy z gronem pedagogicznym i
pracownikami obu szkół. Dopiero po wszelkich ustaleniach i doprecyzowaniu powinny ukazać się informacje medialne.
Przy stopniu skomplikowania tego procesu, rzadko zdarza się, aby nikt nie ucierpiał, jednak w tym przypadku udało się
to i żaden z pracowników, czy nauczycieli pracy nie straci. Zmiany nie budzą oporu a pytania i wątpliwości są rzeczą
naturalną. Natomiast wraz ze swoim Zastępcą nie uchyla się przed odpowiedziami i bezpośrednimi spotkaniami.
Zastępca Prezydenta Miasta przekazał, że nauczyciele mówią o tym temacie, dlatego media próbowały już w tej
sprawie się kontaktować. Poproszono jednak, aby w miarę możliwości wstrzymać się z publikacją, do momentu gdy
będzie coś do powiedzenia. Na pewno w tym tygodniu należy spodziewać się pytań ze strony dziennikarzy i będzie
trzeba na nie w jakiś sposób odpowiedzieć. Dla dobra piekarskich placówek należałoby mówić jednym głosem. Miasto
ma dobrych nauczycieli, dobre szkoły i warto je wybierać. Wspomniał również o planach stworzenia toru dla rolkarzy w
miejscu przykrytej Szarlejki. Ponadto pojawiają się także pomysły rozbudowy bazy sportowej na obiekcie liceum.
Przewodniczący Komisji nadmienił, że dzisiejsza dyskusja na posiedzeniu oraz zaplanowanych spotkaniach pomoże
odpowiedzieć na kluczowe pytania dot. konsekwencji zmian dla piekarskiej oświaty. Dobrym rozwiązaniem było
rozpoczęcie konsultacji z Dyrektorami i nauczycielami, jeszcze przed podjęciem ostatecznych decyzji. Poinformował o
przygotowanej informacji na temat zamiaru połączenia szkół oraz porównania kosztów ich utrzymania przygotowanej
przez Naczelnika Kapicę oraz Dyrektor Teresę Korab, w związku z czym oddał im głos.
Naczelnik Marek Kapica przekazał, że ww. informacja została przesłana na adresy e-mail Radnych (załącznik nr 5),
dlatego prosi o ewentualne pytania.
Dyrektor Korab poinformowała, iż w związku z prośbą Prezydentów Miasta, aby nikt nie utracił pracy, na chwilę obecną
przyblokowano nowe, naturalne przyjęcia. W roku obecnym dwóch kierowników działów administracyjnogospodarczych, sprzątaczki oraz jedna sekretarka odchodzą na emeryturę. Po rozmowach z Dyrektorami placówek
dokonano analizy odejść naturalnych i przyblokowano nowe przyjęcia na stanowiska administracyjne. Dla niektórych w
związku z tym pojawiła się możliwość awansu.
Dyrektor Miejskiego Gimnazjum nr 3 zwróciła się z prośbą wstrzymania publikacji informacji na temat przeniesienia
szkoły w mediach, do czasu spotkania z rodzicami i uczniami, które zaplanowane zostało na przyszły tydzień.
Przekazała, że chciałaby podzielić się tą informacją z ww. osobami w pierwszej kolejności.
Przewodniczący Komisji nadmienił, iż prośba może być trudna w realizacji ze względu na dzisiejszą działalność mediów
– intencja apelu jest jednak, jak najbardziej zrozumiała.
Zastępca Prezydenta Miasta przekazał, że wiadomość pojawiła się już w BIP, portalu społecznościowym Facebook a
także stronie internetowej ZNP. Zapewne w przyszły piątek pojawi się również w Dzienniku Zachodnim. Przepływ
informacji może się okazać nie do powstrzymania. Nie zapadła jeszcze żadna decyzja, jednak w momencie, gdy o
informacji zaczyna rozmawiać coraz szersze grono, staje się ona informacją publiczną. Dobrze gdyby nauczyciele
poinformowali uczniów o toczących się rozmowach w tej sprawie. Zapytał, czy w tej sprawie kontaktował się już
Dziennik Zachodni.

Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta – Pani Katarzyna Nylec poinformowała, że o kwestię łączenia szkół wypytywano
ponad dwa tygodnie temu. Na tym etapie jest to nie do powstrzymania. Istotne jest, że dziennikarze dowiedzieli się o
tym od grona pedagogicznego.
Przewodniczący Komisji podkreślił jawność obrad Komisji. Ogłosił, iż posiedzenia Komisji służą także temu, aby
odpowiadać na wszelkie pytania i wątpliwości mieszkańców miasta. Poprosił o zgłaszanie uwag do przedstawionej ww.
informacji oraz zapytał, czy gmina jest przygotowana na poniesienie kosztów związanych z przenosinami.
Naczelnik Marek Kapica przekazał, że koszty przede wszystkim będą wiązały się z adaptacją pomieszczeń obecnej
siedziby Miejskiego Gimnazjum nr 3 na potrzeby pracowni zawodowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
Zarezerwowano na ten cel 1.500.000,00 zł. Pozostałe koszta natomiast będą związane z logistyką, czyli
przeprowadzką. W tym celu zostanie nawiązana współpraca z Zakładem Gospodarki Komunalnej, aby koszty transportu
były jak najmniejsze.
Przewodniczący Komisji wyraził zainteresowanie organizacją cateringu dla Akademickiego Zespołu Szkół.
Naczelnik Kapica zaznaczył, iż w Miejskim Gimnazjum nr 1 liczba obiadów jest niewielka i ma tendencję spadkową.
Dyrektor ZEFO poinformowała, że catering zostaje zapewniony w MSP nr 13 i 15. Dla szkół gotuje Miejskie Gimnazjum
nr 4. Koszt cateringu i dowozu w termosach to 43,05 zł na dzień – mnożąc tę kwotę przez 174 dni daje to koszt 7316.00
zł. Organizacja cateringu będzie wymagała zatrudnienia osoby, która będzie przyjmować jedzenia, rozkładać oraz
zwracać termosy. Mimo spadającej liczby obiadów w gimnazjum nr 1 i 3, stołówka jest utrzymywana ze względu na
pracujące tam osoby.
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu dodał, że cateringi funkcjonujące do tej pory, mają bardzo dobrą opinie.
Radna Gabriela Kossakowska poinformowała, że nie należy porównywać kosztów utrzymania Zasadniczej Szkoły
Zawodowej z pozostałymi szkołami. Odkąd sięga pamięcią zawsze wykazywała ona niższe koszty utrzymania. Jej
uczniowie uczęszczają na zajęcia tylko 3 dni w tygodniu. Poza tym wszelkie remonty, które wykonywano w jej budynku,
wykonywało rzemiosło. Wyraziła obawę, że informacja o przeniesieniu Miejskiego Gimnazjum nr 3, może skutkować
pojawieniem się doniesień o jego likwidacji.
Przewodniczący Komisji poprosił Panie Dyrektor o odniesienie się do propozycji przenosin. W pierwszej kolejności oddał
głos Pani Dyrektor Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
Dyrektor Zasadniczej Szkoły Zawodowej poinformowała, że rozmowy na temat propozycji zmian odbyła z Władzami
Miasta już w październiku lub listopadzie. Następnie na spotkaniu z gronem pedagogicznym, przedstawiła wszystkie
zalety przenosin. Właściwie rozwiązanie takie przyniesie szkole same plusy, co potwierdziło zadowolenie całego grona
nauczycielskiego. Obecny budynek szkoły jest dobrze wyremontowany i wyposażony, jednak nie posiada bazy
sportowej. Nowa szkoła posiada sale gimnastyczną, jak i boiska, co pomoże przyciągnąć dodatkową młodzież.
Poinformowała, że toczyła już rozmowy z Prezydentami na temat utworzenia kierunku technik żywienia i usług
gastronomicznych w nowym budynku. W przyszłości można pomyśleć także o innych zawodach. Wyraziła nadzieję na
rozwój szkoły i utrzymanie się obecnego naboru.
Dyrektor Miejskiego Gimnazjum nr 3 przekazała, że jeżeli wszystkie plany się spełnią, to gimnazjum może tylko na takim
rozwiązaniu skorzystać. Oczywiście szkoła ma obawy, ale wyraziła nadzieję, że część z nich zostanie rozwiana na
dzisiejszym spotkaniu z Panią Prezydent i jej Zastępcą. Zaznaczyła, że przeszłość szkoły była trudna. Natomiast
obecnie szkoła może liczyć na wsparcie ze strony nowych Władz miasta. Wskazała, że ma pod sobą wspaniałe grono
pedagogiczne, dzięki któremu szkoła się podniosła. Wypracowano pewne procedury oraz powstała oferta
pozalekcyjnych zajęć warsztatowych. Zajęcia warsztatowe funkcjonują od 6 lat i zostały zgłoszone do kuratorium
oświaty. Warsztaty dzielą się na artystyczne oraz naukowe. Młodzież może na nich poznać naukę z innej strony, dzięki
wyjazdom np. na uniwersytety. Szkoła w tym roku miała nabór na 3 klasy. W związku z czym powstała obawa, czy przez
przenosiny zostanie on utrzymany. Trzeba będzie wyjść do młodzieży z szeroką ofertą i promować wszelkie
prowadzone działania.
Zastępca Prezydenta Miasta nadmienił o pojawiającej się koncepcji likwidacji gimnazjów. De facto na chwilę obecną nie
wiadomo, jakie decyzje ostatecznie zapadną na szczeblu rządowym. Nawet gdyby doszło do takiego wariantu, idea
szkoły przy liceum pozostałaby żywa. Wcześnie w kraju stosowano już takie rozwiązania – w kilku różnych szkołach
powstawała niepełna szkoła podstawowa, która stanowiła zaplecze dla liceum. Jeżeli chodzi o promocję – w mieście i
poza nim wszyscy muszą wiedzieć, że jest to zespół szkół, który ma być czymś wyjątkowym, a nie sposobem na
szukanie oszczędności. Wszystkie atuty należy wykorzystać, aby wyeliminować ewentualne słabości. Przeniesienie jest
początkiem drogi, która potrwa pewnie 2-3 lata.
Wicedyrektor Miejskiego Gimnazjum nr 3 przekazała informacje na temat organizowanych warsztatów pozalekcyjnych w
szkole. Podkreśliła również, że niestety nadal w innych placówkach oświatowych w mieście źle mówi się o Miejskim
Gimnazjum nr 3.

Przewodniczący Komisji zapewnił, że gdy powstanie Akademicki Zespół Szkół przejęte zostaną najlepsze cechy
zarówno gimnazjum, jak i liceum – m. in. właśnie wymienione warsztaty.
Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego nadmieniła, że Miejskie Gimnazjum nr 3 przenoszone
jest na bardzo dobre warunki. Szkoła z zewnątrz i wewnątrz jest odnowiona, dobrze wyposażona w pomoce naukowe i
sprzęty a także ma bogate zaplecze sportowe. Od strony technicznej gimnazjum dużo zyskuje. Sprawy organizacyjne
połączenia będą uzgadniane i dyskutowane. Aby przeniesienie przyniosło korzyść dla uczniów obu szkół, należy ustalić
system klasopracowni, ponieważ nie da się podzielić szkół piętrami. Liczba uczniów w liceum spada i o szkole krążą
raczej niepochlebne opinie. Przekazała, że stanowisko Dyrektora objęła 2 lata temu i przez ten czas wiele się zmieniło.
W szkole bardzo dużo się dzieje, wszystkie informacje zamieszczone są na stronie internetowej i facebook’u. Liceum
posiada bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Utworzono klasę z językiem hiszpańskim, pozyskano nowy sprzęt
komputerowy. W szkole uczy się także języka chińskiego. Przekazała, iż uczniowie liceum raczej nie będą zgłaszać
sprzeciwu wobec przyjęcia gimnazjalistów.
Zastępca Prezydenta Miasta pochwalił pomysł nie dzielenia szkół piętrami. Zamiarem jest integracja szkół i tworzenie
całości. Dobrze, gdyby również zintegrowali się nauczyciele. Język hiszpański oraz chiński to bardzo dobra oferta, która
zostanie uwypuklona w promocji szkoły. Obecnie dużą popularnością cieszą się dwujęzyczne gimnazja. Zaproponował,
aby wprowadzić takie rozwiązanie od przyszłego roku. Zaznaczył, że w każdej ze szkół są podmioty zewnętrzne i
rozmowy z nimi dopiero nastąpią. Wstępnie można stwierdzić, że szkoły pomieszczą się bez przenosin. Wyjątkiem jest
Zespół Szkół Katolickich, w przypadku której planuje się przeznaczyć osobny budynek – co jest zgodne z postulatami.
Radna Helena Warczok przekazała, że przedstawiona informacja kierując się zdrowym rozsądkiem, wydaje się być
doskonała, ponieważ żadna ze szkół nie ucierpi. Rozumie obawy Pani Dyrektor Gimnazjum nr 3, jednak z uwagi na fakt
wspaniałego grona pedagogicznego i tego, czego dokonano przez lata – szkoła na pewno nie ucierpi a na dodatek
wspomoże liceum.
Radny Grzegorz Zorychta podniósł kwestię przepływu informacji w mieście tzw. „drogą pantoflową”, co nie jest dobre.
Nadmienił również, że w całym szeregu zdarzeń, poszkodowane zostało Miejskie Gimnazjum nr 3. Bowiem poprzez
wyciek tej wiadomości, mieszkańcy odbierają przeniesienie szkoły, jak likwidację. Pracownicy natomiast zgodnie z
zaleceniem Pana Prezydenta niekomentowania obecnej sytuacji, nie bronią się. Zapytał, czy szkoły będą prowadzone
odrębnie. Zaznaczył, iż obecność dwóch gospodarzy na terenie jednego budynku, z biegiem czasu może doprowadzić
do nieporozumień i konfliktów.
Zastępca Prezydenta Miasta poinformował, że nie mówił o niekomentowaniu obecnej sytuacji w mieście, lecz aby nie
mówić źle o piekarskich szkołach. Odnośnie przepływu informacji wskazał, że zaczynając rozmowy od dołu, zawsze
pojawiają się dyskusje. Całą procedurę przyspieszono właśnie w związku z pojawiającymi się negatywnymi głosami, aby
móc dać jasny i czytelny przekaz. Jeżeli chodzi o zespół szkół, to nie ma mowy o niezależnych szkołach. Będzie to
jedna szkoła, która posiada Dyrektora i Zastępcę Dyrektora. Kwestią przyszłości jest podział obowiązków. Im bardziej
zintegrowani będą nauczyciele, tym bardziej szkoła stanie się jednym organizmem. Jeśli Panie Dyrektor nie będą w
stanie ze sobą współpracować, nikt ich do tego nie zmusi. Ten miesiąc będzie trudnym okresem, bowiem trzeba
wypracować wspólną ofertę.
Przewodniczący Komisji wskazał, iż rozmowy w pierwszej kolejności były prowadzone z Dyrektorami i nauczycielami.
On sam również z każdą Pań Dyrektor spotkał się w tej sprawie. Pozytywne, wstępne deklaracje pozwoliły dojść do
obecnego etapu i była to dobra droga dyskusji.
Zastępca Prezydenta Miasta podkreślił, że to właśnie spotkania z Dyrektorami pokazały, że wariant ten jest do
zrobienia. Ciężar odpowiedzialności tak naprawdę spoczywa na Dyrektorach szkół, którzy muszą wypracować
przyszłość dla szkoły. Podkreślił w tym rozwiązaniu szansę dla gimnazjum.
Radny Grzegorz Zorychta przekazał, że jego uwagi nie miały na celu przedstawienia negatywnego postrzegania
sprawy. Chciał zwrócić uwagę, że szkoły nie mogą zostać pozostawione same sobie, w każdej chwili powinno się
zostawić otwarte drzwi do pomocy.
Przewodniczący Komisji poinformował, że szkoły na pewno w pierwszych dwóch latach działalności zostaną objęte
szczególną opieką.
Pani Małgorzata Morawiak-Szysler – Prezes Zarządu Oddziału ZNP przekazała, że każdy Dyrektor i każde grono
pedagogiczne zna swoje obowiązki w oparciu o istniejące prawo. Wszystko zostało uregulowane poprzez ustawę o
systemie oświaty i kartę nauczyciela. Każda grupa zawodowa tworzona jest przez ludzi i na pewne rzeczy nie ma się
wpływu. Ciągle zmieniające się prawo nie pozwala ustalić jednego kierunku, chociażby np. w kwestii sześciolatków.
Wyraziła nadzieję, że klasa sportowa, z której odeszło 4 uczniów, nie zostanie rozwiązana.
Zastępca Prezydenta Miasta wskazał, iż jeżeli chodzi o etaty, to nikt nie straci pracy. Licealna klasa sportowa również
nie zostanie rozwiązana, dlatego, że zaszkodziłoby to przyszłym naborom do liceum. Bez względu na koszty, ww. klasa
zostanie utrzymana.

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego przekazała, że ww. klasa na dzień dzisiejszy liczy 14 osób. Klasa sportowa 1A
liczy natomiast 34 uczniów, więc średnio wychodzi 24 uczniów.
Dyrektor Teresa Korab poinformowała, że klasa nie została zgłoszona jako sportowa, dlatego nie będzie obowiązku
zwrotu subwencji. Godziny będą płacone z budżetu miasta. Poza tym w mieście nie rozwiązano jeszcze żadnej z klas.
Radna Natalia Ciupińska zaznaczyła, że Gimnazjum nr 3 nigdy nie miało takiego wsparcia ze strony władz miasta, jak w
obecnej kadencji. Nie dziwi się obawom Dyrekcji szkoły, bowiem ryzyko jest spore. Mimo wszystko gimnazjum zyska na
przenosinach. Krzywdzące są jednak krążące opinie o szkole i głosy, które mówią, że przez przenosiny zniszczone
zostanie liceum. Tym bardziej przykro, jeśli są to głosy nauczycieli innych szkół. Nie mniej jednak nowy twór powinien
czerpać z jednej i drugiej szkoły. Zapytała, czy nadane imienia szkołom zostaną zachowane.
Zastępca Prezydenta Miasta ogłosił, że ryzyko istnieje, jednak ryzyko nic nie robienia jest chyba większe. Nie chodzi to,
że któraś ze szkół chce być lepsza od innej. Problem polega na tym, że nie mówi, że dana szkoła jest gorsza od innej,
ale że jest beznadziejna. Niektórzy źle zrozumieli zasady zdrowej konkurencji. W sprawie nazw szkół nic się nie zmieni,
wszystkie tradycje będą nadal kultywowane.
Radna Natalia Ciupińska wyraziła również zainteresowanie finałem WOŚP, który organizowało Miejskie Gimnazjum nr
3. Zapytała, czy będzie to kontynuowane.
Prezydent Miasta zapewniła, że wszystko, co wypracowali pracownicy gimnazjum nr 3 i robili to dobrze, jeśli tylko
będzie taka wola, będzie kontynuowane.
Radny Czesław Wymysło nawiązując do informacji przekazanych przez Dyrektor Miejskiego Gimnazjum nr 3 o
planowanym spotkaniu z rodzicami uczniów poprosił, aby informować o takich spotkaniach Radę Miasta.
Przewodniczący Komisji również poprosił o oficjalną informacje na temat ww. spotkań.
Radna Gabriela Kossakowska nadmieniła, iż zważając na podejście Pań Dyrektor, na pewno znajdą wspólny język.
Zaznaczyła, że gdyby w liceum dzięki gimnazjum przybyła chociaż 1 klasa więcej, to będzie to ogromny sukces.
Poruszyła również kwestię rozchodzącej się wieści o nauce języka chińskiego w liceum a także wymarzonym budynku,
jaki otrzyma Zasadnicza Szkoła Zawodowa, dzięki czemu będzie można otworzyć nowe kierunki kształcenia. Wszystkim
Dyrektorom życzyła cierpliwości i dalszego zaangażowania. Zapewniła o pomocy ze strony Radnych i Władz Miasta.
Przewodniczący Komisji poprosił Naczelnika Marka Kapice o przedstawienie kolejnych etapów działania.
Naczelnik Marek Kapica poinformował, że podejmowane dzisiaj uchwały są uchwałami intencyjnymi. Sama uchwała o
utworzeniu Zespołu Szkół jest uchwałą zwykłą. Przygotowując uchwałę na luty, zaczęto czytać orzeczenia sądu. M. in.
natknięto się na orzeczenie NSA w Warszawie dot. zmiany siedziby jednej ze szkół. Przy tworzeniu Zespołu Szkół swoje
siedziby zmienią dwie szkoły. Zgodnie z wyrokiem NSA przeniesienie szkoły, traktowane jest jak likwidacja, stąd
uchwały intencyjne, które nie dot. utworzenia Zespołu Szkół, a jedynie zmian siedziby.
Zastępca Prezydenta Miasta wskazał, iż przenosząc liceum do liceum, faktycznie można mówić o likwidacji jednego z
nich. W sytuacji naszego miasta, jednak mowa o łączeniu zupełnie innych szkół. Podmiot, jakim jest gimnazjum nie
zostanie wchłonięty przez liceum. Poinformował o tworzeniu dwóch zespołów szkół – Akademickiego Zespołu Szkół
poprzez połączenie gimnazjum z liceum oraz Zespołu Szkół, poprzez otworzenie w szkole zawodowej technikum
gastronomicznego.
Naczelnik Kapica kontynuując przekazał, że w przypadku przyjęcia uchwał intencyjnych, na lutowej sesji będzie można
przyjąć uchwały właściwe.
Przewodniczący Komisji zapytał, czy rodzice zostaną poinformowani o zmianach przed podjęciem właściwych uchwał.
Naczelnik Marek Kapica potwierdził tę informację.
Dyrektor Zespołu Szkół Katolickich pochwaliła proponowane zmiany oświatowe. Przekazała jednak, że czuje się trochę
pominięta w tej dyskusji. Poprosiła o spotkanie z Władzami Miasta w dniu dzisiejszym, ponieważ chciałaby przekazać
oficjalne informacje gronu pedagogicznemu.
Zastępca Prezydenta Miasta wskazał, że nadal nic nie jest jasne, ponieważ uchwały intencyjne będą rozpatrywane na
sesji Rady Miasta w dniu 28 stycznia br. Formalnie dopiero wtedy, będzie można przekazać jasny komunikat. Decyzja
tak naprawdę zapadnie w lutym. Zespół Szkół Katolickich jest podmiotem zewnętrznym i rozmowy te planowano w
terminie późniejszym, jednak bardzo chętnie przedstawia dzisiaj informacje w szkole.
Dyrektor Zespołu Szkół Katolickich podziękowała za zapowiedź dzisiejszego spotkania.
Wiceprzewodniczący Komisji Piotr Papaja przekazał, że docelowy strategiczny zamysł zmian jest dobry. Oprócz
regulacji istniejących zagrożeń, ureguluje również kwestie organizacyjne i ekonomiczne. Pomysł ten jest szansą , aby
Zespół Szkół uzyskał nowa dynamikę rozwojową na terenie miasta, które boryka się ze zła sytuacją demograficzną. W

całej tej sprawie istnieje tylko jedno zagrożenie związane z zapowiedziami ministerialnymi dot. likwidacji gimnazjów.
Jeśli taka reforma edukacji nastąpi, będzie należało pochylić się nad problemem na nowo.
Zastępca Prezydenta Miasta przekazał, że w lutym będzie należało się skupić na stworzeniu oferty szkoły. Poprosił o
zgłaszanie potencjalnych pomysłów.
Przewodniczący Komisji podkreślił, że proponowane zmiany są szansą na rozwój szkół.
Projekt uchwały w sprawie zamiaru zmiany siedziby Miejskiego Gimnazjum nr 3 w Piekarach Śląskich ( druk nr
283, załącznik nr 6).
W wyniku braku uwag radnych do projektu uchwały, Przewodniczący Komisji poddał projekt pod zaopiniowanie
Radnych.
Projekt uchwały w sprawie zamiaru zmiany siedziby Miejskiego Gimnazjum nr 3 w Piekarach Śląskich zawarty w druku
nr 283 został zaopiniowany pozytywnie (13 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”).
Projekt uchwały w sprawie zamiaru zmiany siedziby Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Ligonia w
Piekarach Śląskich (druk nr 284, załącznik nr 7).
W wyniku braku uwag radnych do projektu uchwały, Przewodniczący Komisji poddał projekt pod zaopiniowanie radnych.
Projekt uchwały w sprawie zamiaru zmiany siedziby Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Ligonia w Piekarach
Śląskich zawarty w druku nr 284 został zaopiniowany pozytywnie (13 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
„wstrzymujących się”).
W tym miejscu Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za cenny głos w dyskusji oraz ogłosił 5 minutową
przerwę w obradach.
Po zakończonej przerwie, Przewodniczący Łukasz Ściebiorowski wrócił do porządku obrad.
Ad. 4. Podsumowanie i przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w roku 2015.
Przewodniczący Komisji przekazał, że sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w roku 2015
zostało przesłane na adresy e-mail Radnych.
Brak uwag radnych do sprawozdania.
Sprawozdanie z prac Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Piekary Śląskie w roku 2015 zostało przez radnych
przyjęte (załącznik nr 8).
Ad.5 Wnioski i sprawy bieżące radnych.
Przewodniczący Komisji poinformował o rozesłaniu do ośrodków kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej wytycznych
do opracowania sprawozdania z działalności instytucji kultury w celu zgłaszania uwag. Po przeanalizowaniu
zgłoszonych uwag, wytyczne zostaną o nie uzupełnione. Ostateczna wersja wytycznych ponownie zostanie wysłana do
zainteresowanych, aby na ich podstawie przygotować merytoryczne sprawozdania. Poinformował także o planach
Przewodniczącego Rady Miasta dot. poświęcenia jednej z sesji Rady Miasta kulturze w mieście.
Radny Maciej Czempiel wyraził wątpliwość odnośnie tego, czy Komisja może występować do instytucji kultury. Wskazał,
że powinna to robić Rada Miasta.
Przewodniczący Komisji wskazał, iż Komisja wielokrotnie w różnych tematach ze względu na zakres działalności
prowadziła korespondencję z tymi instytucjami. Pismo nie miało formy nakazowej, zawierało jedynie pewne propozycje
sporządzenia sprawozdania. Przekazał, że w sprawie tej można zasięgnąć opinii prawnej.
Radny Maciej Czempiel powołując się na Statut miasta przekazał, że Radę Miasta na zewnątrz prezentuje
Przewodniczący Rady Miasta.
Przewodniczący Komisji przekazał, że Przewodniczący Rady został o tym fakcie poinformowany. Radny Maciej
Czempiel dopytał, czy było to uczynione w formie pisemnej. Przewodniczący Komisji przekazał, że nie zostało to
uczynione pisemne, jednakże Przewodniczący Rady informował Komisję, że taki raport o stanie kultury w mieście
powstanie. Wskazał, że zostało to uczynione w zgodzie z oczekiwaniami Przewodniczącego Rady. Takie spójne
sprawozdania ułatwią przygotowanie tematu na sesję Rady Miasta.
Radny Maciej Czempiel nawiązał do działań Komisji Rewizyjnej, która jest upoważniona do kontroli, jednak zawsze
informuje o niej Przewodniczącego Rady, Prezydenta oraz Dyrektora kontrolowanej jednostki.
Przewodniczący Komisji przekazał, że instytucje kultury również przygotowują sprawozdania finansowe, które w
pierwszej kolejności zostają przedstawiane na posiedzeniu Komisji. Wytyczne są jedynie propozycjami Komisji do
sporządzenia sprawozdania. Wola współpracy przez placówki została wykazana, ponieważ wpłynęły pierwsze uwagi.
Radna Helena Warczok nadmieniła, iż wytyczne będą pomocne również Dyrektorom, bowiem ułatwią sporządzenie
sprawozdań, będą także łatwiejsze do czytania.

Wiceprzewodniczący Komisji Piotr Papaja ogłosił, że Przewodniczący Rady Miasta planuje sesję poświęconą
tematycznie problemowi kultury w mieście. Wcześniejsze sprawozdania merytoryczne były zróżnicowane i nie można
było ich porównać. Przekazał, że wytyczne zostały zaproponowane przez niego, następnie przedstawił je na
posiedzeniu członkom Komisji w celu wniesienia uwag. Sesja poświęcona stanie kultury w mieście odbędzie się nie
wcześniej jak w kwietniu, aby instytucje mogły przedstawić także sprawozdania finansowe.
Przewodniczący Komisji zaznaczył, że na posiedzenia Komisji często zapraszani są Dyrektorzy placówek, więc trudno,
aby nie mógł on występować do nich z pismem – tym bardziej jeśli dot. to tematów Komisji.
Radny Maciej Czempiel zaznaczył, że nie kwestionuje on sensu działań stworzenia wytycznych, a chodzi o procedurę.
Pismo powinno zostać wysłane przez Przewodniczącego Rady, a pozostali Radni powinni zostać o tym fakcie
powiadomieni. Inicjatywa jest słuszna.
Wiceprzewodniczący Komisji Piotr Papaja poinformował, że Przewodniczący Rady zwrócił się do niego i
Przewodniczącego Komisji, aby przygotować temat funkcjonowania placówek kultury w mieście, w związku z planowaną
sesją. W porozumieniu z Przewodniczącym Rady przygotował projekt ewentualnego sprawozdania. Na Komisji także
uzgodniono, że taki projekt powstanie, zostało to skonsultowane z Przewodniczącym Komisji, który rozesłał wytyczne do
placówek. Niektóre z nich już odpowiedziały, uwagi są merytoryczne i zostaną uwzględnione. Gdy projekt zostanie
zatwierdzony, Radni zapewne zostaną o tym poinformowani.
Przewodniczący Komisji przekazał, że o wysłaniu pism poinformowany był Przewodniczący Rady oraz Naczelnik
Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.
Radna Natalia Ciupińska wskazała, że członkowie Komisji byli o wszystkim poinformowani, ponieważ informacja ta
pojawiła się na wcześniejszych posiedzeniach. Przewodniczący Rady wyraził aprobatę a poza tym póki co, nie jest to
wersja ostateczna.
Przewodniczący Komisji dodał, iż Przewodniczący Rady otrzymał projekt wytycznych, jeżeli nie przekazał go reszcie
Radnych, musiał uznać, że na tym etapie jest to sprawa Komisji. W następnej kolejności Przewodniczący Ściebiorowski
przedstawił inf. na temat lutowego posiedzenia Komisji. Przekazał, że Komisję czeka również posiedzenie „wyjazdowe”,
dlatego może nastąpić potrzeba organizacji dwóch posiedzeń w miesiącu.
Radny Krzysztof Seweryn zaproponował, aby posiedzenie wyjazdowe w siedzibie MOSiR przenieść na marzec, ze
względu na ferie zimowe. Przewodniczący Komisji przychylił się do propozycji.
Radna Helena Warczok poprosiła, aby w miarę możliwości w miesiącu odbywało się tylko 1 posiedzenie Komisji ze
względu na obowiązki zawodowe Radnych. Przewodniczący Komisji przychylił się do prośby.
W związku z brakiem innych uwag Radnych i wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Komisji zakończył
posiedzenie Komisji.
Protokołowała:
Patrycja Zyta-Majdanik
Przewodniczący
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
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