BRM.0012.2.6.2018
Protokół Nr 47/18 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Rady Miasta Piekary Śląskie w dniu 27 czerwca 2018 roku
Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 8.30 i zakończyło o godz. 11.10. Listy obecności członków
Komisji oraz gości stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu.
Ad. 1 Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Na wstępie Przewodniczący Komisji Łukasz Ściebiorowski otworzył posiedzenie oraz stwierdził
prawomocność obrad.
Ad. 2 Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.
Kolejno Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie Protokołu Nr 46/18 z posiedzenia Komisji w dniu 29 maja 2018 roku.
4. Informacja na temat przygotowań do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w podnoszeniu
ciężarów oraz spotkanie z medalistką Mistrzostw Polski U23.
5. Informacja na temat działalności Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego oraz
„Programu dla młodych”, realizowanego przez Wydział Dialogu Urzędu Marszałkowskiego
oraz Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego.
6. Podsumowanie działalności Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie w kadencji 2017/2018.
7. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/185/04
Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady
Miasta Piekary Śląskie.
8. Zapoznanie się ze stanem realizacji inwestycji projektów z budżetu obywatelskiego.
9. Akcja lato – omówienie i analiza oferty.
10. Analiza potrzeb remontowych i modernizacji w placówkach oświatowych w okresie
wakacyjnym.
11. Wnioski radnych i sprawy bieżące.
Porządek obrad przyjęto bez uwag i wniosków oraz przystąpiono do jego realizacji.
Ad. 3 Przyjęcie Protokołu Nr 46/18 z posiedzenia Komisji w dniu 29 maja 2018 roku.
Protokół przyjęto bez uwag.
Ad. 4 Informacja na temat przygotowań do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w podnoszeniu
ciężarów oraz spotkanie z medalistką Mistrzostw Polski U23.
Przewodniczący Komisji poinformował o braku możliwości obecności Pani Jolanty Wiór – złotej
medalistki mistrzostw – na posiedzeniu Komisji. Następnie oddał głos Prezesowi GKS „Andaluzja”
Brzozowice-Kamień oraz trenerowi zawodniczki Panu Jackowi Mazurowi.
Pan Prezes Jacek Mazur poinformował, że Jolanta Wiór zdobyła kolejny medal w Młodzieżowych
Mistrzostwach Polski. Przekazał, że zawodniczka jest w ścisłej kadrze olimpijskiej i przygotowuje się
do igrzysk olimpijskich w Tokio. Następnie przybliżył informacje nt. finału Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży w podnoszeniu ciężarów, który odbędzie się w Piekarach Śląskich. Podziękował za pomoc
w organizacji tego wydarzenia Pani Prezydent, Urzędowi Miasta oraz Miejskiemu Ośrodkowi Sportu
i Rekreacji. Serdecznie zaprosił wszystkich obecnych na to wydarzenie.
Radny Stanisław Plajzner nadmienił, iż bez osoby Pana Prezesa Jacka Mazura impreza ta nie
odbyłaby się, wskazując na jego zaangażowanie i dobrą współpracę.
Przewodniczący Komisji potwierdził słowa Pana Plajznera przekazując, że bez pomysłu i
zaangażowania Pana trenera impreza ta nie odbyłaby się w mieście. Poprosił o informacje na temat
reprezentantów miasta w finale olimpiady.
Pan Jacek Mazur poinformował, że miasto będzie miało czterech reprezentantów - w kategorii 69 kg,
w kategorii 62 kg, w kategorii 77 kg oraz w kategorii 94 kg.
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Przewodniczący Komisji poinformował, że do udziału w olimpiadzie zgłoszonych jest prawie 200
zawodników. Czwórka zawodników biorących w niej udział to wychowankowie piekarskich szkół, który
są dumą miasta.
Prezes GKS „Andaluzja” poinformował, iż poza olimpiadą, obecnie trwa zgrupowanie w Spale,
podczas którego jego grupa przygotowuje się do Mistrzostw Świata w Uzbekistanie. Grupa wyleci na
mistrzostwa 4 lipca br. Poinformował o reprezentantce, która weźmie udział w Mistrzostwach Europy
do lat 15.
Przewodniczący Komisji dodał, że olimpiada potrwa od piątku do niedzieli. Następnie odczytał treść
gratulacji dla złotej medalistki oraz całego sztabu szkoleniowego, które przekazał na ręce Pana
Prezesa Jacka Mazura wraz z Panią Prezydent Sławą Umińską-Duraj.
Ad. 5 Informacja na temat działalności Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego oraz
„Programu dla młodych”, realizowanego przez Wydział Dialogu Urzędu Marszałkowskiego oraz
Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego.
Radna Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego Klaudia Franiel poinformowała, że pierwsza
kadencja młodzieżowego sejmiku trwa od października zeszłego roku. Do tej pory radni zorganizowali
Kongres Młodzieżowych Rad Miast Województwa Śląskiego, na którym gościł prof. Jerzy Buzek.
Tematem kongresu było sieciowanie młodzieżowych rad miast. Młodzieżowy Sejmik jest również
organizatorem Turnieju Debat Oksfordzkich Młodzieżowych Rad Miast oraz Ploggingu w Parku
Śląskim. Młodzieżowy Sejmik jako ciało doradcze Marszałka opiniuje różnego rodzaju konkursy.
Następnie przekazała, że „Program dla Młodych” został stworzony przez Zarząd Województwa
Śląskiego. Program jest kierowany do młodych osób z całego województwa. Dodała, że Młodzieżowa
Rada Miasta Piekary Śląskie jest świetnym przykładem możliwości bardzo dobrych działań przy
bardzo dobrej współpracy z władzami miasta, Urzędem Miasta, radnymi oraz jednostkami miejskimi
przy braku własnego budżetu. Wskazała, że wiele rad gmin posiada własny budżet, jednak nie
przekłada się to na ilość i jakość podjętych działań.
Przewodniczący Komisji poinformował, że radnym Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego
jest również Denis Dąbrowski – obecny Wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Piekary
Śląskie.
Radna Młodzieżowego Sejmiku Klaudia Franiel poinformowała o stałej współpracy młodzieżowych
radnych Miasta Piekary Śląskie z Młodzieżowym Sejmikiem Województwa Śląskiego.
Radna Natalia Ciupińska-Szoska wskazała, iż cieszy fakt, że młodzież jest aktywna nie tylko na polu
lokalnym, ale miasto ma także przedstawicieli w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Śląskiego.
Nadmieniła, że działania sejmiku śledzi na bieżąco i ma nadzieję, że „Program dla młodych” będzie
rozwojowym przedsięwzięciem.
Wiceprzewodniczący Piotr Papaja odnosząc się do otrzymanego materiału dot. „Programu dla
młodych” zwrócił uwagę na zapis mówiący o tym, że celem podstawowym Młodzieżowego Sejmiku
Województwa Śląskiego jest uczestnictwo młodzieży w życiu publicznym. Dodał, że segmentów życia
publicznego jest bardzo dużo. Młodzież ma swoje preferencje i skupia się na sprawach przynależnych
jej wiekowo. Nadmienił, iż chciałby wiedzieć jak młodzież postrzega pokolenie, do którego on należy.
Przewodniczący Komisji zapewnił, że młodzieżowi radni są otwarci na współpracę z różnymi grupami
wiekowymi i współpracują także z seniorami.
Radna Gabriela Kossakowska przekazała, że jest dumna z utworzenia Młodzieżowej Rady w mieście.
Poinformowała, że zawsze wierzyła w młodzież i podziękowała wszystkim działającym w radzie.
Przewodniczący Komisji dodał, iż Młodzieżowa Rada działa w mieście już od ponad 10 lat.
Podziękował Klaudii Franiel za przedstawione informacje.
Ad. 6 Podsumowanie działalności Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie w kadencji
2017/2018.
Przewodniczący Daniel Pliszka przedstawił działalność Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie w
kadencji 2017/2018 przy pomocy prezentacji multimedialnej (załącznik nr 4 do protokołu).
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Radna Helena Warczok podziękowała młodzieżowym radnym za ich działalność oraz przekazała, że
jest pod wielkim wrażeniem pasji z jaką pracują.
Radny Adrian Szastok w imieniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji podziękował młodzieżowym
radnym za pomoc w organizacji różnego rodzaju imprez.
Przewodniczący Komisji pełniący funkcję Koordynatora ds. Współpracy z Młodzieżową Radą Miasta
przedstawił frekwencję młodzieżowych radnych na sesjach w obecnej kadencji. Podziękował im za
dotychczasową współpracę i poinformował, że ostatnia sesja w tej kadencji Młodzieżowej Rady
została zaplanowana w miesiącu sierpniu br.
Radna Natalia Ciupińska-Szoska wskazała, że ważna jest ciągłość działań Młodzieżowej Rady.
Ważne jest, aby włączać również podstawówki – obecne 7 i 8 klasy do szeregów młodzieżowej rady,
aby mogli oni się wdrożyć i zobaczyć jak działa młodzieżowa rada. Rozszerzenie tej formuły jest
zasadne, tym bardziej że z taką inicjatywą wyszła młodzież.
Przewodniczący Komisji w związku z brakiem dalszych uwag radnych podziękował za przedstawione
informacje.
Ad. 7 Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/185/04
Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady
Miasta Piekary Śląskie.
Projekt uchwały zawarty w druku nr 846 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Wniosek młodzieżowej
rady stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Projekt uchwały został omówiony przez Przewodniczącego Komisji.
W związku z brakiem zapytań i uwag do przedmiotowego projektu uchwały przystąpiono do jego
zaopiniowanie.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/185/04 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 27
maja 2004 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie zawarty w druku nr 846
zaopiniowano pozytywnie (13 głosów „za”, 0 głosów „przeciw, 0 głosów „wstrzymujących się”).
W związku z brakiem możliwości omówienia w obecnej chwili punktu 8 porządku obrad,
Przewodniczący Komisji wniósł o zmianę porządku posiedzenia poprzez omówienie punktu 9
porządku obrad w punkcie 8 oraz omówienie obecnego punktu 8 w punkcie 9 porządku obrad.
Poddał wniosek o zmianę porządku obrad pod głosowanie.
Głosowanie nad wnioskiem o zmianę porządku obrad:
- 12 głosów „za”.
Wniosek o zmianę porządku obrad został przyjęty.
Ad. 9 Akcja lato – omówienie i analiza oferty.
Naczelnik Wydziału Edukacji Michał Sojka przedstawił inf. na temat organizowanych półkolonii oraz
zajęć w placówkach oświatowych w okresie wakacyjnym (załącznik nr 5 do protokołu).
Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Angelika Wojtachnio przedstawiła z
kolei informację na temat organizowanych zajęć i półkolonii w okresie wakacyjnym przez miejskie
instytucje kultury (załącznik nr 6 do protokołu).
Radna Marcelina Krawiec poinformowała, że wraz z Radnym Adrianem Szastokiem organizują
półkolonie charytatywne w dniach 23-27 lipca na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1.
Z półkolonii skorzysta 30 dzieci.
Radna Gabriela Kossakowska poinformowała o organizowanych koloniach charytatywnych w Wiśle
dla 42 dzieci. Kolonie potrwają od 14 lipca do 26 lipca.
Radny Tadeusz Wieczorek w imieniu mieszkańców Brzezin Śląskich podziękował Pani Radnej
Gabrieli Kossakowskiej za zorganizowanie wyjazdu na kolonie dla dzieci.
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Radny Adrian Szastok poinformował, że MOSiR również w ramach Akcji Lato organizuje zajęcia dla
dzieci od dnia 1 lipca do końca sierpnia br. Zajęcia będą rozpoczynać od godz. 10.00 i nie ma
obowiązku zapisów.
Ad. 8 Zapoznanie się ze stanem realizacji inwestycji projektów z budżetu obywatelskiego.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej poinformował, że:
- w tym roku zrealizowano zadanie pn.: „Droga do samodzielności” w siedzibie Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 5,
- w trakcie realizacji jest zadanie zw. z budową boisk wielofunkcyjnych na terenie Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 1 oraz Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 5. Do wykonania pozostał niewielki zakres
prac,
- zakończone zostało zadania dot. budowy oświetlenia przy łączniku drogi między ulicą Ziętka i
Popiełuszki,
- na ukończeniu jest zadania dot. budowy parkingu samochodowego wraz z chodnikiem w rejonie
cmentarza w Kozłowej Górze,
- jeśli chodzi o zadanie dot. instalacji monitoringu i doposażenia placu zabaw przy Miejskiej Szkole
Podstawowej nr 15, to monitoring został już wykonany, a do końca sierpnia wykonawca powinien
zakończyć prace zw. z placem zabaw,
- zadanie pn.: „Tajemniczy ogród pod Topolą” w Miejskim Przedszkolu nr 10 zostało zakończone.
Przetargi, które są w toku dot. zadania związanego z poprawą infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
przy obiekcie sportowym MOSiR przy ul. Szymanowskiego 2b. Za niedługo zostanie także ogłoszony
przetarg na doposażenie zaplecza kuchennego w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 14. Następnie
przekazał, iż jeśli chodzi o tegoroczną edycję Budżetu Obywatelskiego, to realizowane jest zadanie
dot. budowy wodnego placu zabaw na terenie MOSiR. Ogłoszono także przetarg na budowę placu
zabaw i siłowni zewnętrznej w Dąbrówce Wielkiej. Dla pozostałego zakresu trwa przygotowanie
postępowań przetargowych.
Wiceprzewodniczący Komisji Piotr Papaja zapytał o etap inwestycji dot. budowy amfiteatru i muszli
koncertowej w Parku Donnersmarcków w Kozłowej Górze.
Naczelnik Adam Maruszczyk poinformował, że na chwilę obecną otrzymano dokumentację projektową
i zadanie to należy do grupy projektów, które są w przygotowaniu do procedury przetargowej. Koszty
realizacji tej inwestycji okazały się większe niż planowano, dlatego należy pochylić się nad jej
etapowaniem.
Radny Czesław Wymysło podziękował za pracę na rzecz realizacji oświetlenia przy łączniku drogi
ulicy Ziętka i ulicy Popiełuszki.
Naczelnik Maruszczyk zastrzegł, że nie była to prosta inwestycja z uwagi na jakość wykonawców,
terminy realizacji i problemy, które aktualnie mają miejsce w przypadku postępowań przetargowych.
Wiceprzewodniczący Komisji dopytał, czy dobrze rozumie, że wykonany został projekt na realizację
projektu w Parku Donnersmarcków, natomiast brakuje środków finansowych na realizację całej
inwestycji.
Naczelnik Adam Maruszczyk poinformował, że dokumentacja projektowa została opracowana.
W tytule dokumentacji projektowej zadanie streszczono jako budowa amfiteatru i muszli koncertowej.
Wykonanie zadania niesie za sobą szereg innych dodatkowych kosztów związanych z całą
infrastrukturą i dostosowaniem do obowiązujących przepisów. W związku z tym wymuszono na
projektancie, aby zaprojektował to w taki sposób, by inwestycja mogła być realizowana etapowo, ale
mogła być kompletna. Stąd opracowano dokumentację, która jest droższa niż przewidywano. W chwili
obecnej należy ustalić z projektantem sposób etapowania realizacji inwestycji.
Wiceprzewodniczący Piotr Papaja zapytał, czy opracowany projekt na przedmiotowe zadanie
obejmuje rewitalizację całego terenu, czy dot. jedynie tego, co zostało zgłoszone w drugiej edycji BO.
Naczelnik Wydziału IG poinformował, że projekt nie obejmuje zagospodarowania całego terenu, a
obejmuje jedynie tą część, o którą zawnioskowano w ramach Budżetu Obywatelskiego i dot. budowy
muszli koncertowej oraz amfiteatru. Wyjaśnił, że szeroki zakres, o którym wspominał dot.
kompletności z punktu widzenia działania muszli i amfiteatru.
Brak dalszych uwag.
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Ad. 10 Analiza potrzeb remontowych i modernizacji w placówkach oświatowych w okresie
wakacyjnym.
Naczelnik Wydziału IG Adam Maruszczyk poinformował, że w pierwszej kolejności w placówkach
oświatowych wykonywane są bieżące naprawy oraz usuwane są awarie zgłaszane przez dyrektorów.
Druga część prac dot. rzeczy zaplanowanych, których kolejność wykonania podyktowana jest m.in.
decyzjami Sanepidu oraz Straży Pożarnej. Wydział stara się realizować prace tak, aby starsze decyzje
i nakazy były wykonywane w pierwszej kolejności. Przetargi na prace elektryczne i sanitarne zostały
rozstrzygnięte bez problemów i zostały na nie zawarte już umowy. Wszelkie zgłoszenia z zakresu
awarii elektrycznych i sanitarnych będą usuwane na bieżąco. W chwili obecnej do 30 czerwca br. ma
zostać naprawiony dach budynku Zespołu Szkół Nr 1. W następnej kolejności większe prace zostaną
wykonane w budynkach Miejskiego Przedszkola nr 8,Miejskiego Przedszkola nr 12 oraz Zespołu
Szkół Techniczno-Zawodowych. Poinformował o problemach, które wystąpiły z postępowaniami
przetargowymi na prace ogólnobudowlane i malarskie z uwagi na brak wykonawców zgłoszonych do
realizacji tych zadań. Dodał, iż po długich poszukiwaniach znaleziono jednak wykonawcę, który
wyraził chęć na realizację ww. zadań. Aktualnie trwa postępowanie zw. z podpisaniem umowy.
Przygotowywany jest także wstępny harmonogram prac, który będzie wdrażany wraz z pierwszym
tygodniem lipca.
Przewodniczący Komisji dopytał, czy drobne remonty będą wykonywane przez pracowników placówek
oświatowych.
Naczelnik Adam Maruszczyk udzielił twierdzącej odpowiedzi na powyższe zapytanie.
Radna Natalia Ciupińska-Szoska wyraziła zainteresowanie etapem prac dot. sali gimnastycznej
w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 1.
Naczelnik Adam Maruszczyk poinformował, że w przeciągu tygodnia zostanie przekazana
dokumentacja w tej sprawie i ogłoszony zostanie przetarg.
Radny Andrzej Wymysło wspomniał, iż w zeszłym roku informowano, że na terenie Miejskiego
Przedszkola nr 7 zostanie wybudowany plac zabaw.
Naczelnik Wydziału IG poinformował o pomyśle przeniesienia placu zabaw, który znajduje się przy
byłej siedzibie Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 13 na teren Miejskiego Przedszkola nr 7. Dodał
jednak, iż na ocenę tego pomysłu potrzeba jeszcze chwili czasu.
Radny Czesław Wymysło zapytał o termin rozpoczęcia remontu w siedzibie Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 2.
Naczelnik Wydziału IG poinformował, że w remont powinien rozpocząć się w pierwszym miesiącu
wakacyjnym, jeśli postępowanie przetargowe zostanie rozstrzygnięte bezproblemowo.
Radna Natalia Ciupińska-Szoska zwróciła uwagę na zgłaszany problem zniszczonej nawierzchni
placu zabaw przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 1.
Naczelnik Wydziału IG wskazał, że plac zabaw na terenie Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 jest
jednym z pierwszych placów zabaw zrealizowanych na terenie placówek oświatowych i na tamten
czas popularne były powierzchnie poliuretanowe wykonane z płytek, które sprawdzają się przez krótki
okres czasu. Obecnie odchodzi się od tych powierzchni i stosuje się powierzchnie poliuretanowe
bezspoinowe. Jakiś czas temu naprawiano powierzchnię przedmiotowego placu zabaw – wymieniano
płytki oraz malowano nawierzchnię specjalnym impregnatem. Niestety przyniosło to mizerny skutek.
Dyrektor MSP nr 1 zgłaszała ten problem i prowadzono wielokrotnie na ten temat rozmowy. Problem
polega na tym, że należałoby wykonać bezspoinową powierzchnię poliuretanową, co wiąże się z
dużym zadaniem inwestycyjnym.
Wiceprzewodniczący Komisji odnosząc się do swoich poprzednich wypowiedzi zapytał, czy inwestycja
dot. projektu zgłoszonego w 2017 roku zostanie zrealizowana w 2018 roku.
Naczelnik Wydziału IG poinformował, iż na chwilę obecną w budżecie pozostało na realizację
przedmiotowego projektu ponad 100 000 zł. Dla tej kwoty zostanie ustalony zakres prac, który będzie
realizowany w tym roku.
Radna Marcelina Krawiec zapytała o remont łazienek w Miejskim Przedszkolu nr 5.
Naczelnik Wydziału IG poinformował, że remont łazienek będzie realizowany w roku bieżącym.
Aktualnie oczekuje się na podpisanie umowy z wykonawcą w zakresie robót budowlanych.
Przystąpienie do prac nastąpi w okresie wakacyjnym.
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Radna Małgorzata Gruszczyk wspomniała o złożonej przez nią interpelacji w sprawie wybrzuszonego
podłoża placu zabaw znajdującego się w parku na skrzyżowaniu ulic Bytomskiej i Ziętka. Zapytała, czy
obecny stan nawierzchni spełnia wymogi bezpieczeństwa. Dopytała także o to, kiedy mogłyby zostać
podjęte tam działania inwestycyjne i jaki zakres musiałyby obejmować.
Naczelnik Adam Maruszczyk poinformował, że place zabaw są przeglądane raz w roku i dla każdego
wydawana jest opinia. W zeszłym roku dla ww. placu zabaw została wydana opinia pozytywna,
dlatego pozostaje on w użytkowaniu. Zakres inwestycji, który musiałby zostać podjęty jest tożsamy z
zakresem, który powinien zostać wykonany na terenie Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1. Jest to duże
zadanie inwestycyjne, które wymaga gruntownego podejścia do tematu.
Przewodniczący Komisji poprosił Naczelnik Wydziału IG o przekazywanie w okresie wakacyjnym
informacji o postępie prac realizowanych na ternie placówek oświatowych.
Naczelnik Adam Maruszczyk przekazał, że należy pamiętać, iż inwestycje na placówkach
oświatowych prowadzone są przez cały rok. W okresie wakacyjnym prace te zostają zintensyfikowane
i często z oburzeniem spotyka się fakt przeciągnięcia prac poza okres letni. Nie jest to nic złego,
ponieważ prace i tak prowadzone są przez okres całego roku.
Brak dalszych uwag.
Ad. 11 Wnioski radnych i sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji poinformował, że poprosił Naczelnika Wydziału Edukacji o krótką informację
nt. naboru do szkół ponadgimnazjalnych oraz pracy przedszkoli w okresie wakacyjnym.
Naczelnik Michał Sojka poinformował, że 4 lipca br. za pośrednictwem systemu Vulcan zostanie
zakończona procedura naboru do szkół i wtedy będą znane ostateczne liczby przyjętych uczniów oraz
liczba oddziałów, które zostaną otwarte. Następnie poinformował jak przedstawia się stan naboru do
poszczególnych klas w Akademickim Zespole Szkół, Zespole Szkół nr 1 oraz Zespole Szkół
Techniczno-Zawodowych na dzień aktualny. Następnie przekazał, że dyżury w wakacje będą
prowadzone w Miejskim Przedszkolu nr 1 (2 oddziały), Miejskim Przedszkolu nr 2 (2 oddziały),
Miejskim Przedszkolu nr 3 (3 oddziały), Miejskim Przedszkolu nr 4 (2 oddziały), Miejskim Przedszkolu
nr 5 (1 oddział), Miejskim Przedszkolu nr 7 (1 oddział), Miejskim Przedszkolu nr 8 (2 oddziały),
Miejskim Przedszkolu nr 9 (2 oddziały), Miejskim Przedszkolu nr 12 (1 oddział), Miejskim Przedszkolu
nr 13 (1 oddział), Miejskim Przedszkolu nr 15 (2 oddziały), Miejskim Przedszkolu nr 17 (3 oddziału),
Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 (1 oddział) oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 (1
oddział). Poinformował, że w przedszkolach zaplanowano podwójne oddziały z mniejszą liczbą dzieci,
by w trudnych sytuacjach przyjąć także inne dzieci. Na okres wakacyjny do przedszkoli zapisano 540
dzieci.
Przewodniczący Komisji wskazał, że cieszy liczba uczniów zapisanych do piekarskich szkół, którzy
mieszkają poza miastem, ponieważ dowodzi to, iż prowadzona akcja promocyjna przynosi skutek i
oferta szkół jest coraz lepsza. Następnie zapytał, czy w przypadku większych remontów i inwestycji
prowadzonych w placówkach przedszkolnych w okresie wakacyjnym, planowane są przenosiny zajęć.
Naczelnik Michał Sojka potwierdził, iż w przypadku remontu, takiego jak w przedszkolu nr 8, gdzie
remontowane będą wszystkie łazienki przylegające do sal, nie będzie można pozwolić na
prowadzenie w tym budynku zajęć, stąd dyżur wakacyjny będzie pełniony w Miejskiej Szkole
Podstawowej nr 9. Jeśli remonty takie będą prowadzone w miesiącach wakacyjnych, nie będzie
trudno znaleźć dodatkową lokalizację. Trudności mogą się pojawić, gdy remont taki będzie odbywać
się w pozostałych miesiącach.
Wiceprzewodniczący Komisji Piotr Papaja przekazał, że dane, które zostały ukazane za pomocą
systemu Vulcan pokazują pewne tendencje dot. ewentualnej organizacji następnego roku szkolnego.
Przypływ poszczególnych uczniów, szczególnie mieszkających poza miastem świadczy o tym, że
kierunki proponowane przez szkoły są atrakcyjne. Jest to także efekt wprowadzenia reformy edukacji.
Szczególnie ciekawy jest wątek szkół zawodowych, ponieważ istotą reformy jest to, aby młodzi ludzie
zdobywali wykształcenie potrzebne na rynku pracy. Po zakończeniu procesu wprowadzania reformy
edukacji będzie można zanalizować to w tym kierunku. Następnie poprosił o informacje na temat
wprowadzanego programu Wyprawka 300+.
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Naczelnik Michał Sojka nadmienił, że program zacznie obowiązywać od września, lecz Wydział
Edukacji się tym nie zajmuje. Programem zajmują się te instytucje, które udzielają świadczeń z
programu 500+. Program Wyprawka 300+ jest adresowany do rodziców uczniów szkół podstawowych
i gimnazjalnych. Każdy z tych uczniów otrzyma 300 złotych na wyposażenie materiałów biurowych, ale
nastąpi to wyłącznie na wniosek rodzica.
Radny Stanisław Plajzner nadmienił, iż napływ uczniów do piekarskich szkół spoza miasta może być
wynikiem tego, że miasto pięknieje i pojawia się w nim coraz więcej atrakcji.
Wiceprzewodniczący Piotr Papaja powiedział, że Naczelnik Sojka zaprezentował dane statystyczne
naboru, które zmuszają do analiz. Zgodził się z tym, że wpływ na stan naboru miało wiele elementów,
jednak reforma edukacji ma duże znaczenie w związku ze zmianą struktury szkół i kierunków
kształcenia.
Przewodniczący Komisji dodał, iż stanowisko Radnego Piotra Papaji dot. reformy edukacji jest znane.
Pan Radny Papaja jest jej gorącym zwolennikiem i wyciągnął takie wnioski. Zgodził się z Radnym
Stanisławem Plajznerem, że oferta szkół oraz podejmowane działania marketingowe miały wpływ na
obecny nabór do szkół.
Naczelnik Sojka poinformował, że wzorem ubiegłego roku z początkiem września br. radni otrzymają
analizę naboru. Dane z roku bieżącego będzie można porównać z rokiem poprzednim.
Radna Marcelina Krawiec przekazała, że reprezentuje nauczycieli przedszkoli i po początkowym
niezadowoleniu związanym z pracą przedszkoli w okresie wakacyjnym, w większości nauczyciele są
zadowoleni z tego rozwiązania. Gdy na dyżury przychodziły nowe dzieci z różnych stron miasta, była
to trudna praca. W chwili obecnej nauczyciele cieszą się, że będą zajmować się swoimi
wychowankami. Jest tylko jeden mankament – zapomina się o prawie dziecka do odpoczynku.
Niektóre dzieci zapisane są do przedszkola przez cała wakacje w godzinach 8-16 i od 1 września
znowu wracają na zajęcia. Jest to wygoda dla rodziców. Czasami nie należy ulegać presji rodziców
i zwrócić uwagę na dobro dziecka.
Radna Natalia Ciupińska-Szoska zgodziła się z powyższą wypowiedzią Radnej Marceliny Krawiec.
Przekazała, że wielu rodziców prezentuje wygodną postawę. Dyrektorzy placówek apelowali jednak
do rodziców o to, aby dzieci miały także przerwę w uczęszczaniu do przedszkola, co widać po
deklaracjach, ponieważ w niektórych placówkach otwierany jest tylko 1 bądź 2 oddziały. Krok dot.
pracy przedszkoli w okresie wakacyjnym jest słuszny i zasadniczy.
Radna Anna Gałbas poinformowała, że sporządziła wykaz sukcesów uczniów piekarskich szkół,
jednak oczekuje w dalszym ciągu na informacje z trzech szkół i w związku z tym przedstawi te
informacje na posiedzeniu Komisji w sierpniu.
Przewodniczący Komisji przybliżył informacje nt. sierpniowego posiedzenia Komisji. Następnie
w związku z brakiem dalszych uwag i wyczerpaniem porządku posiedzenia, zakończył posiedzenie
Komisji.
Protokołowała:
Patrycja Zyta-Majdanik
Przewodniczący
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Rady Miasta Piekary Śląskie
radny Łukasz Ściebiorowski
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