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BRM.0012.4.13.2015.KJ 
 
Protokół Nr 13/15 z posiedzenia Komisji Edukacji 
 
 
Data posiedzenia: 02.12.2015 r.  
Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315 

  
Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 13:00 
Godzina zakończenia posiedzenia: 13:50 
Prowadzący obrady: Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK 
 
Protokolantka: Katarzyna JAGLIŃSKA - KOŹLIK 
 
W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 11 radnych (na 11 ogółem). 
 
Zaproszeni goście: 
 

1. Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Marzena SZUBA 
2. Zastępca Skarbnik Miasta Katowice Pani Barbara BALCARCZYK 
3. Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ  
4. Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna STAŚ 
5. Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK 
6. Kierownik Referatu Planowania, Analiz i Sprawozdawczości Finansowej w Wydziale Edukacji 

Pani Ewelina ULFIG - BAŃKOWSKA  
7. Dyrektor ZOJO w Katowicach Pan Michał SŁOTA 
8. Zastępca Dyrektor ZOJO w Katowicach Pan Jan OGRODOWICZ 
9. Główna Księgowa ZOJO w Katowicach Pani Stanisława MORZE 

 
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 
 

1. Dyrektor Zespołu Szkół nr 7 im. Stanisława Mastalerza Pani Romana MUSIALIK 
2. Kierownik Szkolenia Praktycznego Zespołu Szkół nr 7 im. Stanisława Mastalerza Pani Maria 

BEDNAREK 
3. Wiceprezes Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego w Katowicach Pan Włodzimierz 

ZARODKIEWICZ 
4. Przedstawiciel portalu InfoKatowice.pl 

 
 

Porządek posiedzenia Komisji Edukacji 
 
1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

3. Opiniowanie projektu budżetu miasta Katowice na 2016 rok. 

3.1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035. 
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3.2. Opiniowanie projektu uchwały rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu miasta 

Katowice na 2016 rok 

3.3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia Programu zadań 

społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2016 rok 

4. Przyjęcie planu pracy Komisji Edukacji na rok 2016.  

5. Opiniowanie projektów uchwał. 

5.1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zamiaru przekształcenia 

Zespołu Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich w Katowicach, ul. Techników 7, 

poprzez przeniesienie siedziby oraz zmianę nazwy. 

6. Korespondencja i komunikaty. 

6.1. Opinia Zarządu Oddziału Katowice  Związku Nauczycielstwa Polskiego dotycząca projektu 

"Polityki Edukacji Miasta Katowice katowiczanin 2022". 

7. Wolne wnioski. 

8. Zakończenie posiedzenia. 

 
________________________________________________________________________________ 
 
Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
 
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK po powitaniu zgromadzonych na 
posiedzeniu gości oraz radnych przedstawiła zebranym porządek obrad. Pani Przewodnicząca 
poinformowała, że w dzisiejszym posiedzeniu uczestniczą Pani Dyrektor i Pani Kierownik Zespołu 
Szkół nr 7 im. Stanisława Mastalerza, które chciałyby zabrać głos. W związku z powyższym Pani 
Przewodnicząca zaproponowała, by wysłuchać stanowiska Pań zaraz po przyjęciu protokołu 
z poprzedniego posiedzenia komisji.   
 
Komisja, jednogłośnie - 7 głosów „za” - przyjęła porządek posiedzenia wraz z zaproponowaną przez 
Panią Przewodniczącą zmianą. 
 
Ad. 2.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
 
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK poinformowała zebranych, że projekt 
protokołu Nr 12/15 z posiedzenia Komisji Edukacji w dniu 04.11.2015 r. został zamieszczony na 
stronie internetowej www.katowice.eu, Rada Miasta Katowice w zakładce Komisja Edukacji. 
 
Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Państwa radnych Przewodnicząca Komisji poddała projekt 
protokołu pod głosowanie.  
 
Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Komisji Edukacji w dniu 04.11.2015 r. został przyjęty jednogłośnie – 
7 głosów „za”.  
 
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK poddała pod głosowanie wniosek 
o udzielenie głosu Pani Dyrektor Zespołu Szkół nr 7 im. Stanisława Mastalerza. 
 
Radni, jednogłośnie – 8 głosów „za” wyrazili zgodę na zabranie głosu przez Panią Dyrektor.  
 

http://www.katowice.eu/
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Wystąpienie Dyrektor Zespołu Szkół nr 7 im. Stanisława Mastalerza Pani Romana MUSIALIK. 
 
Dyrektor Zespołu Szkół nr 7 im. Stanisława Mastalerza Pani Romana MUSIALIK w swoim 
wystąpieniu zwróciła się z prośbą o umożliwienie otwarcia w placówce nowych kierunków: 
mechanik motocyklowy i elektromechanik pojazdów samochodowych. Zgodnie z obowiązująca 
procedurą wniosek w tym zakresie został zgłoszony do Powiatowej Rady Zatrudnienia, która wydała 
do niego pozytywną opinie. Zespół Szkół nr 7 jest szkołą samochodową, kształcącą w zawodach 
mechanik pojazdów samochodowych i technik pojazdów samochodowych w związku z powyższym 
w przekonaniu Pani Dyrektor naturalnym byłoby rozszerzyć kierunki kształcenia o wcześniej 
wspomniane, by była jak najszersza oferta kierunków w naszej szkole. Nasze staranie wynika z tego, 
że jest zapotrzebowanie właśnie na te zawody ze strony pracodawców oraz wnioski gimnazjalistów 
i rodziców uczniów w tym zakresie. Zwracamy się zatem z prośba o rozważenie takiej możliwości 
i wsparcie nas w tych staraniach. Pani Dyrektor zapewniła, że dołoży wszelkich starań w kontekście 
rozpowszechnienia tych kierunków w gimnazjach, na targach edukacyjnych, będzie starała się 
zrobić, co w jej mocy by nabór, który planuje na rok przyszły był jak największy, by pozyskać jak 
największą ilość uczniów. Pani Dyrektor wniosła, zatem o poparcie wniosku przez Komisję. 
 
Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Marzena SZUBA stwierdziła, że temat poruszony przez Panią 
Dyrektor jest jej znany. Pani Prezent stwierdziła, że dyskusja w tym zakresie powinna jednak 
najpierw odbyć się w jej gabinecie, a dopiero później zostać przeniesiona na forum Komisji 
Edukacji. Pani Prezydent stwierdziła, że docenia inicjatywę i zapewniła, że nad tym tematem się 
pochyli, bo jest to ważna kwestia.          
 
Ad. 3. Opiniowanie projektu budżetu miasta Katowice na 2016 rok. 

 
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK zwróciła się z prośbą o przedstawienie 
wyjaśnień do  projektu budżetu miasta Katowice na 2016 rok, do projektu Wieloletniej Prognozy 
Finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035 oraz Programu zadań społecznych i gospodarczych 
na 2016 rok w zakresie będącym przedmiotem zainteresowania Komisji Edukacji.  
 
Zastępca Skarbnika Miasta Katowice Pani Barbara BALCARCZYK wyjaśniła, że jeśli chodzi o projekt 
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice to obejmuje ona lata 2016-2035. Prognoza 
została sporządzona do 2035 r. tj. na okres, na jaki zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania 
z tytułu kredytu Wieloletnia Prognoza Finansowa dla miasta Katowice stanowi kontynuację 
prognozy przyjętej uchwałą Nr V/33/2015 Rady Miasta Katowice z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2015 – 2035. Nie zmieniono 
zasadniczych założeń i wskaźników oraz metodologii wyliczeń, uwzględniono jednak obowiązujące 
po aktualizacji z października 2015 roku wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń 
makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu 
terytorialnego – w okresie 2016- 2018 obniżono prognozę wzrostu PKB oraz wskaźnika CPI, od roku 
2019 prognoza wzrostu PKB i CPI uległa nieznacznej podwyżce. W konsekwencji skutkowało to 
odpowiednimi zmianami niektórych wielkości budżetowych opartych w założeniach na tych 
wskaźnikach. Podstawowe źródła dochodów nie uległy istotnym korektom: różnice w prognozie 
udziału w podatku PIT do roku 2022 nie przekraczają 1%, różnice w wysokości spodziewanej 
subwencji ogólnej sięgają od 3,4% w 2016 roku do 0,1% w roku 2021, różnice w prognozowanych 
wpływach z podatków i opłat lokalnych nie przekraczają 0,5%. W części majątkowej budżetu 
korekty w stosunku do wcześniejszych założeń podyktowane zostały zmianą harmonogramu 
realizacji zadań inwestycyjnych. 
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Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ odnosząc się do zadań 
oświatowych stwierdziła, że działy 801 Oświata i wychowanie, 803 Szkolnictwo wyższe, 854 
Edukacyjna opieka wychowawcza są to działy, które angażują w budżecie najwięcej środków. 
W całym budżecie jest to prawie 30% wydatków. W wydatkach bieżących zbliżamy się do 40%. 
W dochodach, które finansują wydatki oświatowe najważniejszą pozycją jest subwencja 
oświatowa. Z projektu ustawy budżetowej wynika, że ta subwencja w 2016 roku będzie wyższa dla 
miasta Katowice o prawie 10 mln zł, w stosunku do roku bieżącego. Te kwoty mogą jeszcze ulec 
zmianie w momencie, gdy Sejm przyjmie ustawę budżetową. Drugim źródłem dochodów, które 
finansuje zadania oświatowe są dotacje. Najważniejszą z nich jest dotacja z budżetu państwa na 
zadania z zakresu przedszkoli. Dotacji z budżetu państwa oraz funduszy celowych miasto otrzyma 
w granicach około 15 mln zł. Kolejnym źródłem finansowania zadań oświatowych są dochody 
jednostek budżetowych, które realizują zadania wychowania przedszkolnego, żywienie, wynajem 
pomieszczeń. Placówki oświatowe tych dochodów spodziewaj się uzyskać w 2016 rok prawie 19 
mln zł. To jest kwota niecono wyższa niż przewidywane wykonanie tego roku. Jest ona 
porównywalna z osiągniętymi wynikami w 2014 roku. Jednostki oprócz dochodów 
odprowadzanych do budżetu również generują dochody własne, zatem te dochody, które mają na 
wydzielonym rachunku własnym. Takich dochodów w 2016 roku spodziewają się uzyskać 2,2 mln zł. 
W wydatkach obejmujących wspomniane działy najważniejszą pozycję stanowią wydatki bieżące, 
dlatego że utrzymanie szkół, wynagrodzenia kadry pedagogicznej, administracji, zakup pomocy 
naukowych, zakup środków żywności to wszystko angażuje znaczące środki. Dzieląc pieniądze 
budżetowe określa się wysokość wydatków w takich granicach, aby one zabezpieczyły wszystkie 
obligatoryjne zadania. Środki na 2016 rok zostały zabezpieczone w wysokości nieco wyższej niż 
przewidywane wykonanie tego roku i istotnie wyższej w porównaniu do 2014 roku. Największy 
wzrost wykazywany jest w wynagrodzeniach oraz w dotacjach, bo dotacje dla niepublicznych 
placówek oświatowych znacząco rosną. W ramach tych wydatków istotną pozycją od 2016 roku 
będą wydatki na projekty współfinansowane środkami unijnymi. Nowa perspektywa powoduje, że 
szkoły wystąpiły i planują występować o dofinansowanie. To będzie wspomagające źródło realizacji 
zadań zarówno projektów miękkich jak i twardych. Pani Naczelnik podkreśliła, że łącznie wydatków 
inwestycyjnych w tych dwóch działach spodziewamy się zrealizować w 2016 roku na kwotę prawie 
45 mln zł.  
 
Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna STAŚ wyjaśniła, że w dniu dzisiejszym do 
skrytek Państwa radnych został przekazany projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu zadań 
społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2016 rok, do którego załączona została po raz 
drugi informacja przedstawiająca program zadań społecznych i gospodarczych. Wersja ta 
uwzględnia zmiany i uwagi wniesione m.in. przez Państwa radnych w okresie od 15 listopada. 
Zmiany te Nie mają wpływu na finanse. Dokument zachowuje, zatem spójność z projektem 
budżetu. Pani Naczelnik dodała, że w dokumencie skorygowano różnice wynikające z tego, że coś 
nieprawidłowo zostało przypisane do danej dzielnicy. Pierwszym z takich zadań jest budowa ciągu 
spacerowo – wypoczynkowego wzdłuż rzeki Kłodnicy. Zadanie było przypisane do Ligoty – 
Panewnik, a jest obecnie poprawnie do Załęska Hałda – Brynów część zachodnia. Drugie zadanie to 
plac zabaw ze strefą aktywności fizycznej przy ul. Tunelowej. Było Zarzecze, a jest Kostuchna. 
Kolejne zadanie dotyczy infrastruktury sportowej i modernizacji basenu. Tutaj wskazane było 
Gimnazjum nr 10, a powinno być Gimnazjum nr 13. W obszarze związanym z remontami 
zaplanowano na cmentarzu przy ul. Brackiej remont grobu górników, którzy zginęli w katastrofie na 
kopalni Kleofas w 1896 roku. Było Załęże, a jest Dąb.  
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Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK stwierdziła, że przyjęta na ostatniej sesji 
Rady Miasta Katowice Polityki Edukacji Miasta Katowice katowiczanin 2022 może również 
w pewien pozytywny sposób wpłynąć na ewentualne przyszłoroczne zmiany w budżecie. Pani 
Przewodnicząca stwierdziła, że od wielu lat faktycznie wydatki na oświatę pochłaniają największą 
część budżetu.    
 
Ad. 3.1.  
 
Wobec barku pytań i uwag ze strony Państwa radnych Przewodnicząca Komisji poddała projekt 
uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta 
Katowice na lata 2016-2035 pod głosowanie. 
 
Komisja Edukacji po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035, 
w głosowaniu: 6 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” przy 4 głosach „wstrzymujących się” - 
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 3.2.  
 
W kolejności Pani Przewodnicząca poddała projekt uchwały Rady Miasta Katowice 
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2016 rok pod głosowanie. 
 
Komisja Edukacji po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice 
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2016 rok, w głosowaniu: 6 głosów „za”, 
0 głosów „przeciw” przy 4 głosach „wstrzymujących się” - pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 3.3.  
 
Jako ostatni Pani Przewodnicząca poddała projekt uchwały Rady Miasta Katowice 
w sprawie przyjęcia Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2016 rok 
pod głosowanie. 
 
Komisja Edukacji po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice 
w sprawie przyjęcia Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2016 rok, 
w głosowaniu: 6 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” przy 4 głosach „wstrzymujących się” - 
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 4. Przyjęcie planu pracy Komisji Edukacji na rok 2016.  

 
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK przedstawiła zebranym projekt planu pracy 
Komisji Edukacji Rady Miasta Katowice na 2016 rok omawiając poszczególną tematykę posiedzeń 
w kolejnych miesiącach roku kalendarzowego. Pani Przewodnicząca zwróciła uwagę na dwa 
planowane posiedzenia wyjazdowe pierwsze w lutym drugie wspólne z Komisją Kultury Promocji 
i Sportu w maju. Pani Przewodnicząca zaproponowała, by obydwa posiedzenia wyjazdowe odbyły 
się w całości w miejscach docelowych wizytacji, czyli w Zespole Szkół Specjalnych nr 7 oraz 
Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym.   
 

http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20EDUKACJI/02.12.2015/PLAN%20PRACY%20KOMISJI%20EDUKACJI%20RADY%20MIASTA%20KATOWICE%20NA%202016%20r.pdf
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Radny Michał LUTY poruszył kwestie zawartą w przyjętej Polityce Edukacji Miasta Katowice 
katowiczanin 2022 przyznawania certyfikatu szkołom. Pan radny zapytał, kiedy zostaną przedłożone 
Radzie założenia i warunki do uzyskania tego certyfikatu.   
 
Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Marzena SZUBA wyjaśniła, że obecnie jesteś my na etapie 
rozpisywania harmonogramu realizacji poszczególnych celów. Pani Prezydent stwierdziła, że co do 
szczegółów to na kolejnym posiedzeniu zostaną Państwu radnym przedłożone.  
 
Radny Michał LUTY stwierdził, że bardzo dobrym pomysłem jest z przyznawanie szkołom 
certyfikatu. Warto jednak ten projekt dobrze przygotować i dogłębnie przeanalizować, bo pewnie 
pojawi się wiele głosów w dyskusji. Zdaniem pana radnego błędem by, bowiem było gdyby się 
okazało za 5 lat, że wszystkie szkoły będą miały certyfikaty. Pomysł jest dobry, ale pod warunkiem, 
że zostanie właściwie zrealizowany.  
 
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK stwierdziła, że przed rozpoczęciem działań 
należy ustalić zasady. Zdaniem Pani Przewodniczącej właściwym by było by w pierwszym półroczu 
szkoły otrzymały zasady, a cała akcja wystartuje od września przyszłego roku. Założeniem jest to by 
nie wszystkie szkoły taki certyfikat dostawały. Przewiduje się również, że po określonym czasie 
nastąpi weryfikacja certyfikatu. Może być tak, że szkoła utrzyma taki certyfikat albo go straci.  Pani 
Przewodnicząca poinformowała, że o głos w dyskusji prosi Wiceprezes Miejskiego Szkolnego 
Związku Sportowego w Katowicach Pan Włodzimierz ZARODKIEWICZ. Wobec powyższego Pani 
Przewodnicząca poddał wniosek o udzielenie głosu Panu Prezesowi pod głosowanie.  
 
Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na zabranie głosu przez Pana Włodzimierza Zarodkiewicza. 
 
Wiceprezes Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego w Katowicach Pan Włodzimierz 
ZARODKIEWICZ odnosząc się do tematyki majowego posiedzenia Komisji stwierdził, że jeśli Komisja 
chciałaby otrzymać pełną informację na temat współzawodnictwa sportowego we wszystkich 
typach szkół to ta rywalizacja zakończy się dopiero w połowie czerwca, zatem w maju nie będzie 
takiej pełnej informacji, kto zajął pierwsze miejsce ile szkół startowało.  
 
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK po konsultacji z Przewodniczący Komisji 
Kultury Promocji i Sportu Panem Tomaszem Szpyrką stwierdziła, że nic nie stoi na przeszkodzie by 
Komisja uzupełnienie do tej informacji otrzymała w późniejszym terminie. Wobec braku dalszych 
pytań i uwag Pani Przewodnicząca poddała projekt planu pracy Komisji Edukacji na 2016 rok pod 
głosowanie.  
 
Radni, jednogłośnie – 11 głosów „za”- przyjęli plan pracy Komisji Edukacji Rady Miasta Katowice 
na 2016 rok.  
 
Ad. 5. Opiniowanie projektów uchwał. 
 
Ad. 5.1.  
 
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK zwróciła się z prośbą o przedstawienie 
wyjaśnień do projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu 
Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich w Katowicach, ul. Techników 7, poprzez przeniesienie 
siedziby oraz zmianę nazwy.  
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Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK wyjaśnił, że w 2012 r. w wyniku reorganizacji 
szkół ponadgimnazjalnych zlokalizowanych przy ul. Techników, Zespół Szkół Budowlanych im. 
Powstańców Śląskich, z siedzibą przy ul. Techników 7 w Katowicach, do którego uczęszczało 
najwięcej uczniów, przejął zadania edukacyjne realizowane przez Zespół Szkół Odzieżowych 
i Ogólnokształcących im. Zofii Kossak, z siedzibą przy ul. Techników 11 w Katowicach, oraz Zespół 
Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego, z siedzibą przy ul. 
Techników 9 w Katowicach. Z uwagi na fakt, iż najlepsze warunki do realizacji zadań edukacyjnych 
posiadał i posiada nadal obiekt Zespołu Szkół Odzieżowych i Ogólnokształcących im. Zofii Kossak 
przy ul. Techników 11 planowano, że docelowo Zespół Szkół Budowlanych zostanie w całości 
przeniesiony do tego obiektu. W okresie przejściowym, tj. do zakończenia remontu i modernizacji 
obiektu przy ul. Techników 11 oraz ustabilizowaniu się naboru do funkcjonującego w nowej 
strukturze organizacyjnej Zespołu Szkół Budowlanych, zajęcia odbywały się w dwóch budynkach 
szkolnych pozostających w trwałym zarządzie dyrektora tej szkoły: przy ul. Techników 7 oraz przy ul. 
Techników 11. Od roku szkolnego 2014/2015 zajęcia uczniów Zespołu Szkół Budowlanych odbywają 
się wyłącznie w budynku przy ul. Techników 11, natomiast pomieszczenia w budynku przy ul. 
Techników 7 są użyczane Liceum Ogólnokształcącemu Mistrzostwa Sportowego w Katowicach. 
W związku z powyższym, dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich 
w Katowicach zwrócił się do Prezydenta Miasta Katowice z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę 
oznaczenia siedziby szkoły z ul. Techników 7 na ul. Techników 11 oraz na zmianę nazwy szkoły na 
Zespół Szkół Branżowych w Katowicach. Jak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego 
w Warszawie z dnia 18 marca 2014 r. przeniesienie siedziby szkoły stanowi przekształcenie szkoły 
w rozumieniu art. 59 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a zatem procedura 
jego dokonania wynika z odpowiednio stosowanych art. 59 ust. 1 i 2 tej ustawy. W uzasadnieniu 
wyroku podano, że odpowiednio stosowany art. 59 ust. 6 w związku z art. 59 ust. 1 ustawy 
o systemie oświaty zawiera zatem normę wskazującą, że szkoła publiczna może być przekształcona 
z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę. W jej świetle organ prowadzący jest 
obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem przekształcenia, zawiadomić o zamiarze 
przekształcenia szkoły: rodziców uczniów (w przypadku szkoły dla dorosłych - uczniów), właściwego 
kuratora oświaty oraz organ wykonawczy j.s.t. właściwej do prowadzenia szkół danego typu. 
Ponadto, w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego zmiana dowolnego elementu aktu 
założycielskiego szkoły, który zgodnie z art. 58 ust. 1 tej ustawy o systemie oświaty określa jej typ, 
nazwę i siedzibę, jest przekształceniem tej szkoły, o którym mowa w art. 59 ust. 6 tej ustawy. 
W związku z powyższym, niezbędne jest podjęcie przez Radę Miasta Katowice uchwały w sprawie 
zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół Budowlanych im Powstańców Śląskich w Katowicach, ul. 
Techników 7, poprzez przeniesienie siedziby oraz zmianę nazwy tego zespołu, przed dokonaniem 
tych zmian. 
 
Radna Barbara WNĘK poruszyła kwestię bazy sportowej w szkole przy ul. Techników 11. Zdaniem 
Pani radnej lepsza była, bowiem baza szkoły przy ul. Techników 7 tam gdzie obecnie ma siedzibę 
Szkoła Mistrzostwa Sportowego.  
 
Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK wyjaśnił, że sala gimnastyczna w budynku 
przy ul. Techników 11 ma większe wymiary niż sala gimnastyczna w budynku przy ul. Techników 7. 
Przy budynku „Techników 11” też są boiska zewnętrzne, może nie do wszystkich dyscyplin, ale są. 
Nie ma też przeszkód by można było korzystać z bazy sportowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego, 
która w głównej mierze realizuje swoje zajęcia poza terenem placówki. 
 
Radna Barbara WNĘK zapytała czy Szkoła Mistrzostwa Sportowego zajmie docelowo cały budynek 
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przy ul. Techników 7, bo obecnie szkoła ta zajmuje tylko część budynku. Jakie są plany w tym 
zakresie.  
 
Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK wyjaśnił, że Szkoła Mistrzostwa Sportowego 
jest szkołą samodzielną zajmującą aktualnie parter i pierwsze piętro budynku. Pan Naczelnik dodał, 
że budynek szkoły jest w zarządzie Zespołu Szkół Budowlanych prowadzących rachunek dochodów 
własnych. Zespół ten wynajmuje wolne pomieszczenia budynku Szkole Wyższej Psychologii 
Społecznej. Sama Szkoła Mistrzostwa Sportowego jest szkoła rozwojową. Obecnie ponad 60% 
powierzchni szkoły jest zagospodarowana.  
 
Radny Dariusz ŁYCZKO stwierdził, że jest w stałym kontakcie z dyrekcją Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego i wie, że palny dyrekcji są rozwojowe. Pan radny stwierdziła, że coraz więcej młodzieży 
jest chętna do pójścia do tej szkoły. Zatem zaczynamy osiągać ten efekt, o który zabiegaliśmy, że by 
młodzież z Katowic nie wyjeżdżała, a wręcz przeciwnie żeby młodzież z innych miast chciała uczyć 
się w katowickich szkołach. Ta szkoła jest nową szkołą, która musi sobie wypracować markę. To 
jeszcze potrwa. Zdaniem Pana radnego wszystko jest na dobrej drodze z pewnością ten budynek się 
zapełni.    
 
Radna Barbara WNĘK poprosiła o przedstawienie sytuacji w pobliskim internacie. Pani radna 
zapytała czy jest on w stanie zapewnić chętnym do podjęcia nauki w katowickich szkołach uczniom 
miejsca.   
 
Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK wyjaśnił, że w jego przekonaniu w tym 
internacie miejsca dla uczniów nie zabraknie. Podwyższony został standard pokoi, co spowodowało 
zmniejszenie ilości miejsc, ale i tak zapewni on wszystkim zainteresowanym miejsce.     
 
Radny Michał LUTY zapytał, jaki tytuł otrzyma absolwent Zespołu Szkół Branżowych w Katowicach. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK wyjaśnił, że absolwent jest technikiem 
kierunku, który sobie wybrał. 
 
Radny Michał LUTY zapytał, dlaczego zatem szkoła nie nazywa się Zespół Szkół Technicznych tylko 
Zespół Szkół Branżowych.  
 
Radny Dariusz ŁYCZKO zapytał skąd wzięła się proponowana nazwa.  
 
Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK wyjaśnił, że jest to wniosek rady 
pedagogicznej tej szkoły.    
 
Radni podczas dyskusji wymienili się poglądami na temat proponowanej nazwy placówki 
przedstawiając argumenty zarówno za jak i przeciw takiej zmianie.  
Wobec barku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa radnych Przewodnicząca Komisji poddała 
przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Komisja Edukacji po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice 
w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich 
w Katowicach, ul. Techników 7, poprzez przeniesienie siedziby oraz zmianę nazwy, w głosowaniu: 
7 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” przy 4 głosach „wstrzymujących się” - pozytywnie 
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zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 6. Korespondencja i komunikaty. 
 
Ad. 6.1. Opinia Zarządu Oddziału Katowice  Związku Nauczycielstwa Polskiego dotycząca projektu 

"Polityki Edukacji Miasta Katowice katowiczanin 2022". 

 
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK przedstawiła zebranym opinię Zarządu 
Oddziału Katowice  Związku Nauczycielstwa Polskiego dotyczącą projektu "Polityki Edukacji Miasta 
Katowice katowiczanin 2022". 
 
Komisja zapoznała się z treścią dokumentu i przyjęła go do wiadomości. 
 
Ad. 7. Wolne wnioski. 
 
Wobec braku innych zgłoszeń w tym punkcie porządku posiedzenia Pani Przewodnicząca stwierdził, 
iż porządek obrad Komisji w dniu dzisiejszym został wyczerpany.  
 
Ad. 8. Zakończenie posiedzenia. 
 
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK podziękowała Radnym za aktywność 
podczas obrad Komisji. Stronie prezydenckiej oraz przedstawicielom wydziałów merytorycznych za 
udzielenie wyczerpujących wyjaśnień w zakresie analizowanych zagadnień.  
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
Protokołowała 

 

Katarzyna JAGLIŃSKA - KOŹLIK 

Przewodnicząca Komisji Edukacji 

 

Magdalena WIECZOREK 

 

http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20EDUKACJI/02.12.2015/CCF20151126.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20EDUKACJI/02.12.2015/CCF20151126.pdf

