Protokół Nr 36/17
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
w dniu 30 sierpnia 2017 r.
Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 8.30.
Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1, lista gości – załącznik nr 2.
Ad. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Komisji rozpoczął posiedzenie, witając obecnych członków Komisji i zaproszonych gości
oraz Panią Prezydent Umińską-Duraj. Następnie stwierdził prawomocność obrad.
Ad. 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.
Przewodniczący Komisji przedstawił porządek posiedzenia. Nie wniesiono uwag. Porządek obrad został
przyjęty.
Ad. 3. Przyjęcie Protokołu Nr 34/17 z posiedzenia w dniu 20 czerwca 2017 r. oraz Protokołu Nr 35/17
z posiedzenia w dniu 26 czerwca 2017 r.
Brak uwag do Protokołu Nr 34/17 z dnia 20 czerwca 2017r. oraz Protokołu Nr 35/17 z dnia 26 czerwca
2017 r. Wobec powyższego protokoły zostały przyjęte.
Ad. 4. Omówienie działalności Izby Regionalnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piekarach Śląskich.
Przewodniczący Komisji poinformował, iż opiekunem Izby Regionalnej przy Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Piekarach Śląskich jest Pan Łukasz Żywulski. Poprosił o przedstawienie działalności Izby Regionalnej.
Pan Łukasz Żywulski przedstawił prezentację nt. działalności Izby Regionalnej MBP (załącznik nr 3).
Poinformował m.in. o profilu społecznościowym „Facebook”, realizowanym projekcie kulturalnym „Po
czcionce do książki. Śladami piekarskiego drukarza Teodora Heneczka” w ramach projektu „Patriotyzm
Jutra” (kwota dotacji 9 tys. zł), który obejmuje organizację wystawy oraz warsztatów papierniczych
i drukarskich dla uczniów, konkurs dla dzieci i młodzieży o legendzie o piekarskim drukarzu”, prace
projektowe nad krojem pisma – rekonstrukcji czcionki używanej w połowie XIX w. przez Teodora Heneczka.
Premiera projektu pisma, otwarcie wystawy oraz nadanie imienia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piekarach
Śląskich nastąpi 19 października br. o godz. 17.00. Ponadto w 2018r. zaplanowano realizację projektu
„Piekary Literackie”, który zakłada wszystkie aspekty literackie pod kątem historycznym. Dodał, że nowo
otwarta filia nr 2 zyskała charakter regionalny, a plany obejmują dalszy rozwój digitalizacji.
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na zainteresowanie mieszkańców tematami, którymi zajmuje się Izba
Regionalna. Zapytał czy na podstronie internetowej znajdzie się rozbudowana galeria zdjęć.
Pan Łukasz Żywulski wyjaśnił, iż galeria w rozbudowanej formie nie pojawi się na stronie, ponieważ
wymagana jest określona struktura (zbudowana na podstawie biblioteki cyfrowej). Mogą jednak pojawić się
zdjęcia poglądowe.
Radna Helena Warczok pogratulowała Panu Łukaszowi Żywulskiemu.
Radny Czesław Wymysło dołączył do gratulacji Pani Radnej Warczok.
Przewodniczący Komisji podziękował za udział w posiedzeniu i możliwość zapoznania się z działalnością
Izby Regionalnej.
Ad. 5. Finansowanie działalności stowarzyszeń sportowych.
Przewodniczący Komisji nadmienił, iż tematem tym Komisja zajmowała się wielokrotnie w ciągu roku
i udzielił głosu Pani Angelice Wojtachnio – Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta ds. współpracy
z organizacjami pozarządowymi.
Pani Angelika Wojtachnio poinformowała, iż temat dotacji przyznanych klubom sportowym na realizację
zadania pn. „ Prowadzenie szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym i stowarzyszeń sportowych
prowadzących działalność na terenie Piekar Śląskich” omówiony został szczegółowo w marcu br.
Przypomniała, iż łączna kwota która została przekazana to 323,5 tys. zł. Przyznano również dwa granty
(UKS „Dojo”, UKS Azaria). Z kolei plany na 2018 rok to: UKS „Dojo” w miesiącu kwietniu planuje organizację
Śląskiej Ligi Judo, KS „Piekary” planuje zorganizowanie jubileuszu 10-lecia klubu wraz z turniejem piłki
nożnej dla drużyn z Piekar Śląskich, KS Orzeł Biały Brzeziny Śląskie w miesiącu wrześniu planuje
organizację pikniku rodzinnego na pożegnanie lata, GKS Andaluzja planuje mistrzostwa Śląska do lat 20
juniorów i juniorek w podnoszeniu ciężarów, dwa turnieje Śląskiej Ligi Juniorów w podnoszeniu ciężarów,
finał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w podnoszeniu ciężarów oraz Turniej o Puchar Prezydenta Miasta
w podnoszeniu ciężarów. Konkretnych terminów jednak nie uzgodniono, więc informacje mają charakter
wstępnych zapowiedzi. Większość klubów nie ma jeszcze sprecyzowanych planów.
Brak uwag.
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Ad. 6. Omówienie kalendarza imprez kulturalnych miasta ze szczególnym uwzględnieniem obchodów
Dni Miasta Piekary Śląskie.
Przewodniczący Komisji udzielił głosu Panu Piotrowi Zalewskiemu – Dyrektorowi Miejskiego Domu Kultury
w Piekarach Śląskich.
Pan Dyrektor przypomniał, iż większość imprez kulturalnych wiąże się z okresem wakacyjnym zaś kalendarz
imprez jest bardzo bogaty. Podkreślił fakt, iż wszystkie imprezy były bezpieczne i cieszyły się wysoką
frekwencją. Obecnie rozpoczynają się wstępne prace nad organizacją kolejnych. Wyraził zdanie, iż
koncepcja, którą zainicjowała Pani Prezydent, a mianowicie decyzja mieszkańców co do wyboru podmiotów
artystycznych, zdała egzamin. Poinformował o planowanym remoncie Miejskiego Domu Kultury oraz
o projekcie „Autobus teatralny”, a także o zbliżających się koncertach muzycznych, m.in. w ramach Festiwalu
im. Gorczyckiego (wstęp wolny).
Kolejno Pani Ewa Sowa – pracownik Miejskiego Domu Kultury przedstawiła informację o dotychczas
zorganizowanych koncertach, takich jak: koncert Grzegorza Poloczka, Koncert karnawałowy, biesiady,
Bawarian Show, przegląd śląskich artystów wraz z Radiem Piekary, koncerty okolicznościowe i spektakle na
kanwie gwary śląskiej. Miejski Dom Kultury posiada niewielką salę, dlatego też stara się skupiać na ofertach
ciekawych, o dobrym poziomie artystycznym i niezbyt kosztownych. Placówka posiada również ofertę dla
dzieci i młodzieży szkolnej, organizuje eliminacje teatralnych konkursów regionalnych i wojewódzkich,
a także półkolonie. Należy wspomnieć również o kinie „Zacisze”, którego działalność zostanie przeniesiona
do filii Miejskiego Domu Kultury w Kozłowej Górze. Na Kopcu Wyzwolenia odbył się Festiwal „Muzyczne
Żniwa”, zaś w Kozłowej Górze V Powiatowe Dożynki.
Kolejno głos zabrał Pan Paweł Słota - Naczelnik Kancelarii Prezydenta Miasta, który poinformował
o mających miejsce imprezach, podkreślając iż środki na ich organizację pozyskano od sponsorów bądź
pochodzą z przesunięć (nie wiążą się one z dodatkowymi środkami dla miasta). Następnie wymienił
dotychczasowe wydarzenia, tj.: III Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej, II Festiwal Orkiestr Dętych, III
Piekarska Noc Spadających Gwiazd, Tour de Pologne, jubileusz 80 – lecia usypania Kopca Wyzwolenia i 70
– lecie nadania praw miejskich, Koncert Noworoczny. W najbliższym czasie odbędzie się Parada Pojazdów
Zabytkowych, Tour de Piekary, Piknik z Latawcem, obchody Święta Niepodległości, Piknik z Radiem
Piekary, Piknik rodzinny, a także I Piekarski Półmaraton połączony z Nocną Dychą, Masakrator Run.
Dla części imprez Kancelaria Prezydenta Miasta jest współorganizatorem. Realizując prośby mieszkańców w miarę możliwości - podjęto się organizacji Zlotu Food Trucków pn. „Rewia smaków” na Kopcu
Wyzwolenia, Zlot samochodów tunningowych, Freaky Moto Day. W dniu 31.08 i 01.09 odbędą się centralne
obchody Święta Wojsk Obrony Przeciwlotniczej. Podkreślił, iż przy organizacji imprez przede wszystkim
próbuje się pozyskiwać sponsorów. Zaznaczył dobrą współpracę z Miejskim Domem Kultury oraz Miejskim
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich. Dodał, iż w dniu 24 września br. odbędzie się
organizowany wspólnie z miastem Świętochłowice urodzinowy bieg miast (jubileusz 70–lecia nadania praw
miejskich), do udziału w nim serdecznie zaprasza. Ponadto zwracając się do Radnej Małgorzaty Gruszczyk
oraz Radnego Grzegorza Zorychty w kwestii utworzenia specjalnego portalu historycznego na okoliczność
jubileuszu nadania praw miejskich, poinformował, iż od czerwca br. działa portal tajemniczepiekary.pl. Na
stronie Urzędu Miasta znajduje się właściwy odnośnik.
Przewodniczący Komisji dodał, iż w dniu 16 września br. Stowarzyszenie „Kuklok” organizuje Piknik
z Latawcem.
Radny Grzegorz Zorychta nadmienił, iż mieszkańcy mieli uwagi co do jednego z koncertów organizowanych
na Kopcu Wyzwolenia, a dokładnie do rodzaju prezentowanej muzyki dla młodzieży. Ponadto zwrócił się z
prośbą do Pana Dyrektora Zalewskiego, by na sesji Rady Miasta obecny był redaktor naczelny Radia
Piekary, ponieważ Radny chciałby zapytać o parę kwestii. Radio Piekary podaje informacje dotyczące
wydarzeń z miast ościennych, a w przypadku wydarzenia, które miało miejsce w Chorzowie nie było żadnych
informacji skierowanych do mieszkańców Piekar Śląskich, którzy mieli problem z ich uzyskaniem.
Przewodniczący Komisji nadmienił o skierowaniu prośby do Przewodniczącego Rady Miasta, który powinien
takie zaproszenie wystosować. Podziękował za uwagę.
Radny Czesław Wymysło odnosząc się do remontu Miejskiego Domu Kultury, zapytał o organizację
Oktoberfestu.
Pani Ewa Sowa poinformowała, iż Miejski Dom Kultury oraz Radio Piekary nie są organizatorami
tegorocznego Oktoberfestu. W roku 2016 impreza była współorganizowana z osoba prywatną. W tym roku
MDK wspomaga na podstawie umowy o współpracy. Nazwa „Oktoberfest po naszymu” została użyczona,
zaś impreza ma płatną reklamę w Radiu Piekary. W zeszłym roku było wiele uwag ze strony uczestników co
do organizacji, w tym roku Radio Piekary nie chciało być łączone z organizacją. Radio Piekary prowadzi
sprzedaż biletów, reklamę i użycza nazwę, ale nie jest organizatorem.

2

Radny Grzegorz Zorychta zapowiedział, że w trakcie obrad sesji chciałby zapytać o parę kwestii i otrzymać
odpowiedź od osoby upoważnionej, stąd wcześniejsza prośba Radnego.
W tym miejscu głos zabrała Pani Prezydent Umińska-Duraj, odnosząc się do sytuacji, która mała miejsce w
Zakładach Azotu w Chorzowie. Poinformowała, iż Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego nie
wydało komunikatu. Z kolei Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego uzyskało informację o braku
zagrożenia. Osoby kontaktujące się z MCZK otrzymały taką informację. Niezależnie od tego faktu, Komenda
Miejska Policji otrzymała od przełożonych polecenie informowania mieszkańców za pomocą komunikatów z
radiowozów. Stąd właśnie niezrozumienie. Urząd Miasta - najszybciej jak tylko było to możliwe – zamieścił
informację na stronie internetowej, a Zastępca Prezydenta – na swoim blogu. Należy zachęcić mieszkańców
do korzystania z bezpłatnej usługi powiadamiania poprzez wiadomość sms.
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że na stronach sąsiednich miast również pojawiały się różne
komunikaty.
Radny Andrzej Wymysło podziękował organizatorom I Piekarskiego Półmaratonu za organizację imprezy.
Ad. 7. Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego
2017/2018.
Informację nt. przygotowania placówek oświatowych w zakresie remontów przedstawił Pan Adam
Maruszczyk – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów (załącznik nr 4), podkreślając iż wszystkie
działania wykazane w planach i sprawozdaniach zostały wykonane. Prezentację w postaci zdjęć udostępnił
Przewodniczący Komisji.
Przewodniczący Komisji nadmienił, iż prace trwają również w Ośrodku Kultury „Andaluzja”. Zwrócił się
z pytaniem, w których placówkach będą trwać remonty w miesiącu wrześniu.
Pan Naczelnik podkreślił, iż w roku bieżącym było więcej prac remontowych i działań inwestycyjnych, niż w
roku poprzednim. W zakresie robót remontowych: MP nr 7, MSP nr 11, ZSZ. Pełny zakres prac
remontowych wykazany zostanie w sprawozdaniu obejmującym okres wakacji. W pierwszej kolejności
wykonane zostaną te najpilniejsze prace, a w miesiącu wrześniu pozostałe.
Przewodniczący Komisji dodał, iż wiele osób zaangażowało się w przenosiny szkoły. Bez wsparcia
personelu i rodziców uczniów, a także radnych i sekcji podnoszenia ciężarów byłoby trudniej przygotować
szkoły. Stąd słowa podziękowania za zaangażowanie.
Radna Natalia Ciupińska–Szoska zwróciła się z pytaniem o Miejską Szkołę Podstawową nr 1 i projekt
zgłoszony w ramach budżetu obywatelskiego.
Pan Naczelnik poinformował, iż w ramach budżetu obywatelskiego projekt boiska wielofunkcyjnego przy
MSP nr 1 znajduje się w fazie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych. W miesiącu
wrześniu powinny rozpocząć się roboty.
Przewodniczący Komisji zapytał czy wszystkie inwestycje z budżetu obywatelskiego zostaną zrealizowane w
tym roku.
Pan Naczelnik wyjaśnił, iż wszystkie inwestycje zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego znajdują się na
etapie ogłoszenia przetargu bądź przygotowania procedury przetargowej. Zadania powinny być zakończone
w tym roku, jednak doświadczenie pokazuje, że na różnych etapach pojawiają się różne rzeczy.
Kolejno głos zabrała Pani Teresa Korab – Dyrektor Zakładu Obsługi Finansowo-Ekonomicznej Placówek
Oświatowych, która poinformowała iż dyrektorzy poszczególnych placówek również wykonali sporo prac.
Wyrazy podziękowania skierowała do pracowników Miejskiego Gimnazjum nr 4 oraz pracowników Wydziału
Inwestycji i Gospodarki Komunalnej. Zapowiedziała, iż Pani Dyrektor ZSP nr 1 zwróci się z prośbą
o wykonanie przyłącza do klasopracowni chemicznej w pilnym trybie. Podkreśliła bardzo dobrą współpracę
z dyrektorami i spory odzew osób chętnych do pomocy.
Radny Grzegorz Zorychta nawiązując do dodatkowej sesji Rady Miasta, zapytał o Miejskie Przedszkole nr 4
i przyczynę zwiększenia limitu wydatków o kwotę 400 tys. zł.
Pan Naczelnik wyjaśnił proces inwestycyjny z punktu widzenia jego realizacji. Dokumentacja projektowa
i kosztorys inwestorski sporządzany na etapie opracowania dokumentacji projektowej stanowi wyliczenie
wskaźnikowej wartości robót. Sposób kreowania wartości robót przez rynek nie jest dziwnym zjawiskiem.
Roboty nie kosztują tyle, ile wskazuje wartość kosztorysu inwestorskiego (ile przewidział projektant czy
kosztorysant). Rynek w danym momencie może zareagować inaczej na określone roboty budowlane. Zdarza
się również, że złożone oferty są poniżej wartości kosztorysowych. Problem jest także z wykonawcami na
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etapie projektowania i realizacji robót budowlanych. W sprawozdaniach wykazano sporą liczbę kar
umownych. Projektanci i wykonawcy mają problem z dochowaniem terminów. Te czynniki mają wpływ na
proces inwestycyjny i wpływa na cenę. W przypadku Miejskiego Przedszkola nr 4 w przetargu
nieograniczonym nie złożono żadnej oferty. Po rozeznaniu rynku kwota ta została podwyższona. Procedura
zostanie ponowiona.
Przewodniczący Komisji zapytał jak wygląda nabór do szkół ponadgimnazjalnych.
Pan Michał Sojka – Naczelnik Wydziału Edukacji poinformował, iż nabór do szkół został zamknięty.
Na ostateczną informację jednak należy zaczekać, ponieważ mają miejsce jeszcze przeniesienia i egzaminy
poprawkowe. W MSP nr 1 otwierane są 2 oddziały, MSP nr 5 – 3 oddziały, MSP nr 9 – 3 oddziały, MSP nr
11 – 4 oddziały, MSP nr 12 – 2 oddziały, MSP nr 13 – 3 oddziały, MSP nr 14 – 1 oddział, MSP nr 15 – 1
oddział, ZS-P nr 1 – 2 oddziały, ZS-P nr 2 – 2 oddziały, Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych – 5
oddziałów, AZS – 3 oddziały, ZS nr 1 – 6 oddziałów, Zespół Szkół im. M. Grzegorzewskiej – klasy są
łączone, 6 uczniów w klasie pierwszej. W szkołach podstawowych w klasach pierwszych łącznie jest 444
uczniów, a w szkołach ponadgimnazjalnych – 320. Podkreślił, iż dopiero w miesiącu październiku znana
będzie ostateczna liczba dzieci, a także stan zatrudnienia nauczycieli i liczba godzin nauczania
indywidualnego. Ponadto Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest w trakcie wydawania orzeczeń.
Wzrasta liczba dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera, zgodnie z przepisami Gmina zobowiązana jest
zapewnić takim uczniom nauczycieli wspomagających.
Przewodniczący Komisji przypomniał, iż na miesiąc październik zaplanowany został temat „Informacja
o stanie realizacji zadań oświatowych”. Dyskusja możliwa będzie po ostatecznie zakończonym naborze.
Zapytał czy plany związane z naborem do szkół ponadgimnazjalnych spełniły oczekiwania.
Pan Naczelnik powiedział, że wspólnie z dyrektorami AZS uznali, że nabór do szkoły był udany. Z kolei dla
Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych ten rok będzie kluczowy, trwają remonty, placówka będzie jedną z
najnowocześniejszych. Promocja tej szkoły rozpocznie się od 1 września br.
Radny Grzegorz Zorychta zapytał czy wydarzenie „Dni otwartych” Akademickiego Zespołu Szkół
nadzorowane jest przez pracowników Wydziału Edukacji. Do Radnego dotarły informacje, iż nabór
prowadzony był przez nauczycieli gimnazjum. Nauczyciele liceum byli nieuchwytni.
Pan Naczelnik wyjaśnił, iż nie leży to w kompetencjach Wydziału Edukacji. Za nabór w szkole i proces
rekrutacji odpowiada dyrektor danej placówki. Zdaniem Naczelnika nabór był przeprowadzony bardzo
dobrze. Wszyscy nauczyciele zaangażowali się w rekrutację, która była prowadzona dwuetapowo.
Oczywiście można skierować prośbę o informację w tym temacie do dyrektora placówki, który jest osobą
kompetentną do udzielenia odpowiedzi.
Radna Natalia Ciupińska–Szoska podkreśliła, iż w wydarzenie zaangażowani byli wszyscy nauczyciele.
W trakcie „Dni otwartych” odbyły się różnego rodzaju pokazy, konkursy, atrakcje. Poszczególne klasy były
efektowanie udekorowane. Młodzieży udostępniono ściankę do zdjęć. Dyrekcja także była mocno
zaangażowana. Radna stwierdziła, że „Dni otwarte” były bardzo dobrze przygotowane, o czym świadczy
nabór do trzech klas. Jeśli nawet przygotowana byłaby tylko przez jedną grupę nauczycieli, to jest to jedna
szkoła. Cała szkoła i całe grono pedagogiczne było zaangażowane w przedsięwzięcie.
Przewodniczący Komisji przypomniał, iż w poprzednich latach był podkreślany brak zaangażowania
nauczycieli gimnazjów w piekarskich szkołach. Jeśli ta promocja była w tym roku, to należy cieszyć się
z tego powodu. Jeśli w ocenie Radnego Zorychty, to zaangażowanie było mniejsze, to uwaga zostanie
przyjęta.
Radny Grzegorz Zorychta odnosząc się do wypowiedzi Radnej Ciupińskiej – Szoska, wyraził żal z powodu
nieobecności na „Dniach otwartych”, dodał jednak, że jego wypowiedź nie stanowiła oskarżenia, lecz pytanie
podyktowane troską o tę szkołę. Zapowiedział, że zwróci się z prośbą do Pani Dyrektor o informację nt.
udziału i organizacji tego wydarzenia.
Radna Anna Gałbas zapytała, czy szkoły wyposażone zostały w pracownie przedmiotowe, jak wygląda ten
proces i czy pojawiają się problemy z tego tytułu.
Pani Teresa Korab przypomniała o prośbie o zwiększenie budżetu dla poszczególnych placówek.
Po uzyskaniu zgody środki na klasopracownię otrzymały w wysokości 69,5 tys. zł: MSP nr 1, MSP nr 9,
MSP nr 11, MSP nr 12, MSP nr 14. Podobnie ZS-P nr 1 oraz MSP nr 15 i ZS-P nr 2. MSP nr 13 otrzymała
dodatkowo 20 tys. – szafki, 45 tys. – drobne remonty, z przeznaczeniem na przygotowanie całego skrzydła,
oraz kwotę 5 tys. zł na przeprowadzkę i archiwizację oraz MSP nr 5 – 40 tys. zł. Łączna kwota przyznanych
środków obejmująca również zakup szafek i drobne remonty w niektórych placówkach to 1 mln 25 tys. zł.
Podkreśliła, iż to dyrektorzy odpowiadają za przygotowanie placówki do rozpoczęcia roku szkolnego.
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Jedynym problemem jest brak firm na rynku, które przeprowadziłyby terminowo remonty w placówkach.
Nadmieniła, iż niektóre szkoły przejęły wyposażenie innych i w ten sposób doposażyły placówkę.
Przewodniczący Komisji zwrócił się z pytaniem czy środki finansowe pochodziły tylko z budżetu miasta czy
także ze źródeł zewnętrznych.
Pani Dyrektor wyjaśniła, iż wszystkie środki finansowe pochodzą z budżetu miasta. W tej chwili Urząd Miasta
i dyrektorzy szkół aplikują o tablice multimedialne wykazując, iż zakup tabletów dla klas pierwszych stanowi
udział miasta.
Radny Piotr Papaja odnosząc się do wypowiedzi Naczelnika Wydziału Edukacji o naborze, zwrócił uwagę na
pozytywną tendencję w poszczególnych segmentach. Temat gimnazjów jest zamknięty. Ważną kwestią
w reformie edukacji są szkoły ponadpodstawowe (liceum ogólnokształcące) i szkoła branżowa. Obecny
kształt sieci nie jest z pewnością ostateczny. Poruszył kwestię zwolnień wśród nauczycieli. Zarówno służby
miejskie jak i Ministerstwo Edukacji Narodowej informują o wolnych etatach. Wiadomości o zwolnieniach
grupowych nie potwierdziły się. Radny podziękował władzom oświatowym oraz Pani Prezydent za działania,
dzięki którym możliwe było spokojne przeprowadzenie reformy oświaty. Przedstawione informacje wskazują,
iż nie ma zagrożenia i są miejsca pracy.
W tym miejscu głos zabrała Pani Prezydent Umińska – Duraj przypominając, iż pół roku temu gmina złożyła
odwołanie od decyzji Śląskiej Kurator Oświaty, nie zgadzając się na uniemożliwienie przeniesienia w całości
Miejskiego Gimnazjum nr 1 do Miejskiego Gimnazjum nr 2 i pozostawienie budynku dla Zespołu Szkół im.
Grzegorzewskiej. Do dnia dzisiejszego nie ma odpowiedzi ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego trzy gminy złożyły protest dotyczący decyzji administracyjnej,
w tym Dąbrowa Górnicza (dwie gminy wygrały sprawę, trzecia czeka na rozprawę). Ponadto Pani Prezydent
zwróciła się z pytaniem do Wojewody Śląskiego o środki finansowe na reformę oświaty, jednak nie otrzymała
odpowiedzi. Poprosiła, by przy składaniu wniosków do nowego budżetu, radni pamiętali o tym, że miasto
musi udźwignąć ten ciężar.
Radny Piotr Papaja odnosząc się do informacji o kwocie przeznaczonej na przygotowanie placówek
(w kontekście reformy), przypomniał, iż na początku roku nastąpiła zmiana w budżecie miasta
prawdopodobnie o kwotę ok. 900 tys. zł z przeznaczeniem właśnie na ten cel. Radny był wówczas
przekonany, że jest to kwota, którą przeznacza MEN na taki cel. Wystosuje zatem prośbę do resortowego
ministerstwa o przedstawienie powodu nieprzekazania tej kwoty. W 2015 r. subwencja oświatowa dla miasta
wynosiła ok. 41 mln 698 tys. zł, natomiast w 2016 r. - 46 mln 692 tys. zł.
Pani Dyrektor Korab zwróciła uwagę, iż środki te nie obejmują m.in. urlopów na poratowanie zdrowia
nauczycieli. Miasto wypłaca wynagrodzenie zasadnicze i wysługę lat. Na etapie projektu budżetu MG nr 1
zaplanowało odprawę emerytalną dla jednej osoby, zaś w lipcu br. wpłynęła prośba dyrektora placówki o
zabezpieczenie kwoty w wysokości 90 tys. zł (rezerwa nie obejmuje mające miejsce wydatki). Ponadto
informacje o liczbie dzieci bądź nauczaniu indywidualnym pojawiają się z dnia na dzień. Wczoraj podjęto
decyzję o utworzeniu dodatkowego oddziału w MSP nr 13, ponieważ zgłoszono troje dzieci. Koszt
utworzenia jednego oddziału to 70 tys. zł. Niektórych tematów nie można przewidzieć na etapie
projektowania budżetu. Na dzień dzisiejszy założenia rządowe nie są znane. Zapowiadana jest wysokość
najniższego wynagrodzenia w wysokości 2100,00 zł od 01.01.2018r.
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, iż jeśli uda się przeprowadzić reformę oświaty, to przy sporym
zaangażowaniu samorządów.
Ad. 8. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał zawartych w drukach nr 642 i 643.
Przewodniczący Komisji przystąpił do rozpatrzenia i zaopiniowania projektów uchwał w kolejności:
- projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Zakładu Ekonomiczno-Finansowej Obsługi Placówek
Oświatowych w Piekarach Śląskich (druk nr 642, załącznik nr 4);
Projekt uchwały omówiła Pani Teresa Korab - Dyrektor Zakładu Ekonomiczno-Finansowej Obsługi Placówek
Oświatowych w Piekarach Śląskich.
Brak uwag. Projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
- projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/331/16 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 29
września 2016 r. w sprawie organizacji obsługi ekonomiczno-finansowej Placówek Oświatowych, dla których
organem prowadzącym jest Miasto Piekary Śląskie (druk nr 643, załącznik nr 5);
Projekt uchwały omówiła Pani Teresa Korab - Dyrektor Zakładu Ekonomiczno-Finansowej Obsługi Placówek
Oświatowych w Piekarach Śląskich.
Przewodniczący Komisji zapytał czy zakres działania nie uległ zmianie.
Pani Korab wyjaśniła, iż dokonano jednej zmiany, mianowicie z zadań wykreślono kwestię spraw
organizacyjnych, która zgodnie z przepisami podlega Wydziałowi Edukacji.
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Brak innych uwag. Projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
Ad. 9. Informacja na temat rozstrzygnięcia konkursów na stanowiska dyrektorów placówek
oświatowych.
Pan Michał Sojka – Naczelnik Wydziału Edukacji poinformował, iż konkursy rozstrzygnięte zostały
w miesiącu maju i lipcu br. Na jutrzejszej sesji Rady Miasta wręczone zostaną powierzenia stanowisk
z dniem 1 września 2017r. Sprawy finansowe i majątkowe zostaną przekazane pomiędzy dyrektorami
poprzez stosowne protokoły zdawczo-odbiorcze. Dyrektorzy obejmujący stanowisko w poszczególnych
placówkach to: MSP nr 13 z włączonymi oddziałami MG nr 4 – Pani Bogusława Hanzel, Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr 1 – Pani Aldona Iskanin, MP nr 2 – Pani Ewa Roman, MP nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
– Pani Sabina Góra, ZS nr 1 – Pani Jolanta Gottwald, Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 – Pani Małgorzata
Pogoda, Zespół Szkół Specjalnych – Pan Zygmunt Krawczyk.
Radny Grzegorz Zorychta zapytał czy przekazanie spraw odbędzie się w sposób płynny.
Pani Korab powiedziała, że placówki są przygotowane, jedyny problem dotyczy Miejskiego Gimnazjum nr 1.
Wyraziła nadzieję, że Pani Dyrektor w dniu jutrzejszym zakończy niezałatwione sprawy.
Pan Naczelnik Sojka dodał, iż od 28 sierpnia br. odbywają się spotkania z dyrektorami przekazującymi sobie
nawzajem poszczególne sprawy. Kwestie majątkowe są już uregulowane, a w dniu jutrzejszym podpisane
zostaną protokoły zdawczo-odbiorcze. Kwestia archiwizacyjna, a dokładnie składnice akt zostały prawidłowo
przygotowane przez dyrektorów przekazujących placówkę.
Przewodniczący Komisji podał przykład dobrej współpracy dyrektorów MSP nr 13 oraz MG nr 4.
Pan Naczelnik Sojka odnosząc się do przytoczonego przykładu, dodał, iż pełniąca obowiązki dyrektora Pani
Katarzyna Miroszczuk i Pani Bogusława Hanzel bardzo sprawnie przeprowadziły przeprowadzkę szkół (ok. 3
dni). Przypomniał o wyremontowanym całym segmencie szkoły. Wszystkie prace wykonane zostały własnym
sumptem przy udziale pracowników administracji. Podobna sytuacja miała miejsce w Zespole Szkół
Specjalnych.
Radny Stanisław Plajzner zapytał kto mógłby podpisać protokół zdawczo-odbiorczy w sytuacji, gdy nie
pojawi się Pani Dyrektor Miejskiego Gimnazjum nr 1 w dniu jutrzejszym.
Pani Dyrektor ZEFO poinformowała, iż od miesiąca na terenie placówki nie ma dyrektora ani wicedyrektora.
Pracownicy Zakładu Obsługi Finansowo-Ekonomicznej Placówek Oświatowych przygotowują listę płac
administracji i obsługi. Nie ma jednak osoby mogącej podpisać listę. Problem dotyczy także faktur, których
wstrzymanie naraża miasto na dodatkowe koszty. Dyrektor Ir przygotowuje wszystkie arkusze organizacyjne
Miejskiego Gimnazjum nr 1 oraz aneksy. Wszystkie sprawy majątkowe z mocy prawa przechodzą na miasto.
Pan Naczelnik Sojka powiedział, że w miesiącu lipcu wpłynęło pismo Dyrektora Miejskiego Gimnazjum nr 1
informujące o urlopie i fakcie, że w dniu 31 sierpnia br. nastąpi przekazanie szkoły. Kontakt z placówką był
utrudniony. Nie udostępniono numeru kontaktowego dyrektora ani wicedyrektora szkoły. Wyraził nadzieję, że
w dniu jutrzejszym nastąpi przekazanie placówki. Skierował słowa uznania w stronę Pani Dyrektor Ir, która
przygotowuje obie szkoły i jako jedna z pierwszych oddała nam aneksy i całą pełną dokumentację.
Radny Stanisław Plajzner zapytał jakie konsekwencje mogą być wyciągnięte wobec Pani Dyrektor
w przypadku jej nieobecności w dniu jutrzejszym.
Pani Teresa Korab poinformowała, iż w takim przypadku nie zostanie wydane świadectwo pracy
i wstrzymana zostanie odprawa emerytalna, ewentualnie droga sądowa. Podkreśliła, iż Pani Dyrektor to
bardzo dobry pedagog, który uczynił dużo dla piekarskiej oświaty. Z dniem 1 września Pani Dyrektor
przechodzi na emeryturę, a wicedyrektor przebywa na świadczeniu kompensacyjnym.
Radny Grzegorz Zorychta zwrócił uwagę, iż organ będzie musiał zmierzyć się z ewentualnością dostarczenia
zwolnienia lekarskiego. Radny zainteresowany jest wyglądem budynków po opuszczeniu Zespołu Szkół
Specjalnych, w których ma mieć swoją siedzibę Młodzieżowy Dom Kultury.
Ad. 10. Wnioski Radnych i sprawy bieżące.
Radna Natalia Ciupińska-Szoska zapytała o sprawę wprowadzenia elektronicznego dziennika. Miały być
prowadzone szkolenia, stąd pytanie czy wszystko jest przygotowane i czy w każdej placówce zostaną
uruchomione tego typu dzienniki.
Pan Michał Sojka poinformował, iż część szkół wybrała dziennik elektroniczny firmy „Librus” (szczegółowe
dane przedstawi na następnej posiedzeniu). W większości szkół odbyły się szkolenia. Rady Pedagogiczne
zostały przeszkolone w ramach obsługi tego dziennika. W tym tygodniu Dyrektorzy podejmują decyzje co do
sposobu prowadzenia systemu od dnia 1 września br. Decyzja o wyborze tylko dziennika w systemie
elektronicznym obwarowana jest określonymi warunkami zgodnie z rozporządzeniem w sprawie druków
szkolnych. Przepis ten zawiera punkty dotyczące przechowywania i archiwizowania danych z dziennika
elektronicznego. Wówczas dyrektor placówki musi zwrócić się do organu prowadzącego - Pani Prezydent -
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z prośbą o wyrażenie zgody na prowadzenie tylko i wyłącznie wersji elektronicznej dziennika. Zdaniem Pana
Naczelnika w pierwszym tygodniu września te systemy zostaną uruchomione. Na następnym posiedzeniu
poda wykaz szkół, które wybrały elektroniczne dzienniki.
Przewodniczący Komisji zapytał czy szkoły są przygotowane na dziennik elektroniczny pod względem
infrastruktury, internetu.
Pan Naczelnik poinformował, iż konieczne było wzmocnienie sieci Wi-Fi. Sporo prac wykonano w Miejskim
Gimnazjum nr 4. Konieczny był zakup sprzętu komputerowego (dziennik elektroniczny wymaga dla
nauczyciela prowadzącego dostępu do komputera ze względu na szereg czynności związanych
z rozpoczęciem lekcji). Pomimo tego, iż system „Librus” jest systemem mocnym, to wzmocniono sieć
internetową i zmieniono operatora.
Pani Dyrektor Korab dodała, że przyłącze Wi-Fi w MG nr 4 to koszt 28,5 tys. zł. Na dzień dzisiejszy dokonuje
się przesunięć, by znaleźć środki na to zadanie. Problem pojawił się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1,
ponieważ zachodzi konieczność zakupu laptopów dla nauczycieli. Z kolei w MSP nr 14, która sama
wykonała Wi-Fi, koszt to tylko 4 tys. zł. ZEFO przekazuje 4 własne komputery nieodpłatnie do szkół.
Dzienniki elektroniczne z pewnością zostaną uruchomione, ale pojawiają się nieoczekiwane zdarzenia np.
w wyniku przeprowadzki niektórych placówek (światłowód w bloku przy Zespole Szkół Specjalnych,
zakłócenie sieci Młodzieżowego Domu Kultury nr 1, brak monitoringu w budynku po MG nr 1).
Pan Naczelnik nadmienił, że zgodnie z ustaleniami z Dyrektorem Zespołu Szkół Specjalnych i Zastępcą
Prezydenta, zakup dziennika elektronicznego dla tej szkoły nastąpi w przyszłym roku szkolnym. Natomiast
w MG Nr 4 należało w każdym segmencie i na każdym piętrze umieścić specjalne routery z Wi-Fi, które
wzmacniają sygnał. Urząd Miasta przymierza się również do wprowadzenia elektronicznego naboru
w przedszkolach (od nowego roku). Dyrektorzy szkół zapoznali się z prezentacją i szkoleniem firmy
,,Vulkan”, która przedstawiła elektroniczny nabór do przedszkoli. Kolejne szkolenie zorganizowane zostanie
we wrześniu (firmy ,,Progman”) dla porównania ofert.
Pani Prezes Morawiak - Szysler powiedziała, że program „Librus” jest bardzo dobry. Podziękowała Pani
Prezydent za wszystkie podjęte działania samorządu na rzecz reformy oświaty. Dodała, że w kwestii
zwolnień lekarskich Piekary Śląskie podjęły działania z ogromnym sukcesem. Nie zgodziła się z opinią
Wiceprzewodniczącego Komisji, ponieważ zatrudnienie nauczycieli i wymiar pracy nauczyciela, to dwie
różne kwestie i podkreśliła, iż nowy rok szkolny rozpoczyna z ogromnym optymizmem. Reforma oświaty
i opieka finansowa, która spadła na samorządy budzi wyrazy współczucia i podziw dla działań samorządów.
W tym miejscu Przewodniczący Komisji poinformował, że następne posiedzenie Komisji odbędzie się we
wrześniu. Podziękował Pani Prezydent, Radnym oraz gościom za obecność na obradach.
Na tym zakończono posiedzenie Komisji.
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