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BRM.0012.4.8.2016.KJ-K 
 
Protokół Nr 8/16 z posiedzenia Komisji Edukacji 
 
 
Data posiedzenia: 13.07.2016 r.  
Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315 
 
  
Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 13:00 
Godzina zakończenia posiedzenia: 15:00 
Prowadzący obrady: Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK 
 
Protokolantka: Katarzyna JAGLIŃSKA - KOŹLIK 
 
W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 9 radnych (na 11 ogółem). 
 
Radni nieobecni: 

1. Dariusz ŁYCZKO 
2. Marek NOWARA 

 
Zaproszeni goście: 
 

1. Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK 
2. Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Pan Bogdan SZAFLARSKI 
3. Dyrektor Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach Pan Michał SŁOTA 
4. Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Górnośląskiego, Prezes Bractwa Oświatowego Pani 

Łucja STANICZEK 
  

 
Ponadto w posiedzeniu uczestniczył: 
 

1. Wiceprezes Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego w Katowicach Pan Włodzimierz 
ZARODKIEWICZ 

2. Prezes Zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział Katowice Pan Jerzy SZMAJDA 
3. Członek Zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział Katowice Pani Beata 

JANKOWSKA  
4. Przedstawiciele pracowników administracji i obsługi katowickich szkół. 
 

 
Porządek posiedzenia Komisji Edukacji 

 
1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca naboru do przedszkoli, szkół 

podstawowych i ponadgimnazjalnych w mieście.  
4. Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat realizacji w szkołach edukacji 

regionalnej. Współpraca z Instytutem Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej.  
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5. Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat nowatorskich metod nauczania 
w szkołach. 

6. Opiniowanie projektów uchwał. 
7. Korespondencja i komunikaty. 
8. Wolne wnioski. 
9. 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 proponując jednocześnie 
zmianę kolejności omawianych punktów tak by po przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia 
Komisji przejść do punktu czwartego Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat realizacji 
w szkołach edukacji regionalnej. Współpraca z Instytutem Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej, 
a następnie do punktu trzeciego wynikających z planu pracy Komisji. Jednocześnie Pani 
Przewodnicząca zaproponowała zdjęcie z porządku obrad Komisji punktu piątego dotyczącego 
Informacji Prezydenta Miasta Katowice na temat nowatorskich metod nauczania w szkołach 
i przeniesienie go na listopadowe posiedzenie Komisji.     
 
Komisja, jednogłośnie - 8 głosów „za” - przyjęła porządek posiedzenia wraz z zaproponowanymi 
przez Panią Przewodniczącą zmianami. 
 
Ad. 2.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
 
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK poinformowała zebranych, że projekt 
protokołu Nr 7/16 z posiedzenia Komisji Edukacji w dniu 15.06.2016 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 7/16 z posiedzenia Komisji Edukacji w dniu 15.06.2016 r. został przyjęty w głosowaniu: 7 
głosów „za”, 0 głosów „przeciw” przy 1 głosie „wstrzymującym się”. 
 
Ad. 4. Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat realizacji w szkołach edukacji 

regionalnej. Współpraca z Instytutem Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej.  
 
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK zwróciła się z prośbą o przedstawienie 
informacji będącej przedmiotem obrad Komisji.  
 
Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Górnośląskiego, Prezes Bractwa Oświatowego Pani Łucja 
STANICZEK poinformowała, że podczas swojego wystąpienia przedstawi stanowisko Związku 
Górnośląskiego, ale również Urzędu Marszałkowskiego w zakresie edukacji regionalnej. Urząd 
Marszałkowski, ale i władze województwa wielką wagę przywiązują do edukacji regionalnej i czynią 
w tym kierunku konkretne posunięcia. Władze województwa, Rada Górnośląska i zrzeszone w niej 
organizacje przygotowują się do wielkiego zadania jakim jest wprowadzenie edukacji regionalnej do 

http://www.katowice.eu/
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20EDUKACJI/13.07.2016/CCF20160711_0001.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20EDUKACJI/13.07.2016/CCF20160711_0001.pdf
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systemu szkolnego.  Nie tylko jako innowacje pedagogiczne, ale konkretne zajęcia ujęte w siatkę 
godzin o określonym programie. Z taką propozycją władze województwa zwrócą się do 
przedstawicieli samorządów i do dyrektorów szkół na konferencji, która zostanie zorganizowana 
pod koniec września br. Podobna konferencja odbyła się już w Koszęcinie, ale ze względu na 
odległość głównymi odbiorcami byli zainteresowani z okolicy. Na wspomnianej konferencji zostaną 
przedstawione trzy sposoby wprowadzenia edukacji regionalnej do systemu. Pierwszy 
i najefektywniejszy sposób to jedna godzina tygodniowo zajęć dla każdej klasy, na każdym etapie 
kształcenia. Drugi sposób to powrót do idei dawnych ścieżek dydaktycznych, czyli program edukacji 
regionalnej realizowany przez nauczycieli różnych przedmiotów w ramach swoich godzin 
zakończony podsumowaniem w postaci krótkiego obozu naukowego dla klasy. Trzeci sposób to 
również ścieżka dydaktyczna, ale realizowana przez jednego przeszkolonego nauczyciela. Edukacja 
regionalna jest przedmiotem interdyscyplinarnym. Nie ma w szkołach, poza klasami 1-3 szkoły 
podstawowej, nauczyciela, który byłby w tym zakresie specjalistą. Dlatego pilną potrzebą jest 
kształcenie nauczycieli w kierunku interdyscyplinarnym. Najefektywniejszą metodą byłyby studia 
podyplomowe międzywydziałowe. Na ten temat marszałek Henryk Mercik będzie rozmawiał 
z władzami Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu Opolskiego. Na dzień dzisiejszy koncepcja 
w zakresie szkolenia nauczycieli jest taka, że mają to być cztery zjazdy z oderwaniem od domu 
w Cieszynie, Opolu, Koszęcinie i w Zabrzu. Łącznie nauczyciel musi zaliczyć 280 godzin zajęć, ale 
w tym jest dużo pracy własnej, czyli realizacja własnych projektów z uczniami. Koszty takiego zjazdu 
są wyższe niż gdyby nauczyciel dojeżdżał z domu na zajęcia, ale efekty są nieporównywalne. 
Ponadto zależy nam na czasie. Każda gmina ma środki na tzw. doskonalenie nauczycieli zatem 
byłoby to do pogodzenia. Jeśli chodzi o program kształcenia to podręcznik wciąż jest 
opracowywany niestety trwa to już cztery lata. W związku z tym ta forma będzie mało przydatna 
nauczycielom. Dlatego też musi powstać program. Taki program powstał w 2005 roku, został on 
bardzo wysoko oceniony przez recenzentów ministerialnych. To jest program od przedszkola do 
matury. Spójny zgodny z wymogami metodyki, ale co do treści wymaga on aktualizacji. Zatem jak 
już powstanie program będzie on możliwy do realizacji zarówno w postaci jednej godziny jak 
i ścieżki dydaktycznej prowadzonej przez kilku nauczycieli. Urząd Marszałkowski skupia wokół siebie 
ludzi, którzy to mogliby zrobić. Wrześniowa konferencja będzie punktem wyjścia. Wracając do 
szkolenia Pani Prezes stwierdziła, że nauczyciele mogliby odbyć te cztery zjazdy w ciągu jednego 
roku. Z naszych wyliczeń wynika, że przeszkolenie grupy 53 nauczycieli podczas jednego zjazdu 
kosztuje 27.000 zł.  Pojawia się tu tylko pytanie czy Katowice są zainteresowane wprowadzeniem 
edukacji regionalnej w system szkolny.    
 
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK zapytała czy jeśli powstanie taki 
kompleksowy pomysł edukacji regionalnej miasto Katowice będzie zainteresowane jego 
wdrożeniem. Pani Przewodnicząca poprosiła również o przesłanie do wiadomości Komisji 
informacji o wrześniowej konferencji. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK stwierdził, że propozycja przedstawiona przez 
Panią Prezes Staniczek odnośnie kształcenia nauczycieli jest bardzo realna. Nie ma bowiem żadnych 
przeszkód by w ramach corocznego odpisu na dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 
z każdej szkoły nie była wyznaczona osoba do takiego kształcenia interdyscyplinarnego. Środki na 
to są zagwarantowane Kartą Nauczyciela. Problemów finansowych w tym zakresie zatem nie ma. 
W przekonaniu Pana Naczelnika nie będzie również problemów personalnych, ponieważ jeśli 
wprowadzimy tą drugą propozycję przedstawioną przez Pana Prezes to na pewno nauczyciele się 
znajdą. Wprowadzenie do edukacji przedszkolnej i szkolnej edukacji regionalnej wymaga jednak 
uściślenia, oszacowania skutków finansowych i zakreślenia terminów.  
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Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK stwierdziła, że popiera przedstawione 
propozycje, ale zdaniem Pani Przewodniczącej najważniejsza jest jakość tych działań dostosowana 
do poziomu kształcenia.       
 
Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Górnośląskiego, Prezes Bractwa Oświatowego Pani Łucja 
STANICZEK stwierdziła, że koszt roczny zatrudnienia nauczyciela dyplomowanego dla jednej klasy 
to 3861,96 zł. To nie są kwoty, które w znaczny sposób wpłynęłyby na budżet gminy. Jeżeli chodzi 
o jakość to jest ona priorytetem. Nauczyciel musi być przeszkolony by edukacja regionalna była 
prowadzona na bardzo wysokim poziomie, najnowocześniejszymi metodami. Pani Prezes dodała, że 
jest duże zainteresowanie tym obszarem nauki. Klasy śląskoznawcze, które funkcjonują już 
w Bytomiu, Rudzie Śląskiej i Tychach cieszą się ogromnym powodzeniem wśród uczniów. Do 
gimnazjum do klasy pierwszej zgłosiło się 70 kandydatów na 30 miejsc. Zatem mamy do czynienia 
z nadpodażą chętnych.         
 
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK stwierdziła, że kolejnym omawianym na 
dzielniejszym posiedzeniu punktem będzie nabór do przedszkoli, szkół podstawowych 
i ponadgimnazjalnych w mieście. Być może dla jakieś szkoły średniej, która ma problem z naborem 
utworzenie jednej klasy o profilu edukacja regionalna byłoby szansą na utrzymanie się na rynku 
edukacyjnym w naszym mieście.    
 
Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Górnośląskiego, Prezes Bractwa Oświatowego Pani Łucja 
STANICZEK stwierdziła, że przeszkolony nauczyciel, jeżeli nie może zbudować swojego etatu 
w jednej placówce, bo taki jest układ danej szkoły, to może uczyć tego przedmiotu w kilku szkołach. 
Zatem nabycie przez nauczyciela tej drugiej kwalifikacji stanowi pozytyw zarówno dla niego 
samego jak i gminy. Obserwując to, co się dzieje w kuratorium oświaty można stwierdzić, że jeżeli 
nie wprowadzimy edukacji regionalnej natychmiast to później będzie tylko trudniej.  
 
Radny Tomasz MAŚNICA zapytał czy to szkolenie jest skierowane do wszystkich nauczycieli czy 
tylko do określonej grupy humanistycznej?    
 
Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Górnośląskiego, Prezes Bractwa Oświatowego Pani Łucja 
STANICZEK wyjaśniła, że jest ono skierowane do nauczycieli każdego przedmiotu. Każdy 
z nauczycieli znajdzie dziedzinę, na której się zna i cztery działy, które jeszcze musi poznać.   
 
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK zwróciła się z prośbą do Naczelnika Wydziału 
Edukacji by monitorował sytuację w zakresie edukacji regionalnej, by Komisja na tą wrześniową 
konferencję mogła otrzymać zaproszenia. Jeśli zostaną już podjęte kroki przez Zarząd Województwa 
to wówczas miasto Katowice będzie mogło szacować jakieś realne koszty.    
 
Radna Barbara WNĘK stwierdziła, że kwestia finansowania edukacji regionalnej będzie musiała być 
szeroko skonsultowana. Mamy bowiem około 200 placówek oświatowych. Jeden oddział to koszt 
rzędu około 3000 zł. Na każdym poziomie nauczania jest kilka oddziałów są to zdaniem Pani radnej 
znaczne środki. Zatem przy planowaniu i na etapie rozmów z samorządowcami to również będzie 
bardzo istotna kwestia.  
 
Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Górnośląskiego, Prezes Bractwa Oświatowego Pani Łucja 
STANICZEK stwierdziła, że nie jest to jedyny aspekt, który należy wziąć pod uwagę, ale jeden 
z istotniejszych. Wszystko zatem należy dokładnie rozważyć i dopiero wówczas podjąć decyzję.    
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Radny Tomasz MAŚNICA stwierdził, że 53 nauczycieli zostanie przeszkolonych w pierwszym etapie.      
 
Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Górnośląskiego, Prezes Bractwa Oświatowego Pani Łucja 
STANICZEK wyjaśniła, że tak sporządzona została kalkulacja.  
 
Radny Tomasz MAŚNICA stwierdził, że będzie zatem kolejny etap w którym zostanie przeszkolona 
następna grupa 53 nauczycieli. Pan radny zapytał, co w przypadku gdyby się to nie znalazło 
w budżecie miasta Katowice, czy takie szkolenia nadal mają sens? Nauczyciele pozyskają wprawdzie 
dodatkowe umiejętności, ale nie będą mogli ich wykorzystać chyba, że w ramach swoich 
zainteresowań.  
 
Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Górnośląskiego, Prezes Bractwa Oświatowego Pani Łucja 
STANICZEK stwierdziła, że taką decyzję musi podjąć sam nauczyciel. Jeśli nie ma on perspektywy 
godzin to w tym momencie jego motywacja spada by się szkolić w tym kierunku. Nauczyciele  
zabiegają o to by mieć drugą specjalność. Mając takie kwalifikacje nauczyciel może być zatrudniony 
w innym mieście, które do tego systemu przystąpi.     
 
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK zapytała czy docelowo ta edukacja miałaby 
być we wszystkich placówkach oświatowych w całych Katowicach czy też miałyby to być tylko 
wybrane placówki pilotażowe, czy będzie zachowana ciągłość tego kształcenia. Przy 53 
nauczycielach przeszkolonych trudno będzie wprowadzić to we wszystkich placówkach.  
 
Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Górnośląskiego, Prezes Bractwa Oświatowego Pani Łucja 
STANICZEK stwierdziła, że dla 53 nauczycieli jest zrobiona kalkulacja. Jeśli spotka się to 
z pozytywnym odzewem to zapotrzebowanie będzie większe. Jeśli chodzi o wprowadzenie tego do 
wszystkich placówek to żadna gmina nie musi tego robić. Nie jest to obligatoryjne, jest to tylko 
propozycja, która jednak zdaniem wielu osób także władz Urzędu Marszałkowskiego jest bardzo 
ważna. Jeśli dana gmina podejmie taką decyzję może to realizować w jednym z trzech 
wspomnianych wcześniej wariantów. Może również zdecydować się na realizację w wybranych 
placówkach, ale wówczas istnieje to niebezpieczeństwo, że dziecko nie będzie miało szansy 
kontynuować tych zajęć.         
 
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK stwierdziła, że rozmawiamy tu dziś 
o konkretnym pomyśle, który być może nasza gmina będzie chciała realizować, jeśli nie globalnie to 
być może w jakiś poszczególnych placówkach. Trzeba to przekalkulować i może faktycznie kilka 
placówek się na to zdecyduje.    
 
Wobec braku dalszych pytań i uwag Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że Komisja przyjęła do 
wiadomości przedłożoną informację.             
 
Ad. 3. Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca naboru do przedszkoli, szkół 

podstawowych i ponadgimnazjalnych w mieście.  
 
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK zwróciła się z prośbą o przedstawienie 
informacji będącej przedmiotem obrad Komisji.  
 
Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK szczegółowo omówił informację dotyczącą 
naboru do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice oraz 

http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20EDUKACJI/13.07.2016/CCF20160711.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20EDUKACJI/13.07.2016/CCF20160711.pdf
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katowickich szkół podstawowych.  
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Pan Bogdan SZAFLARSKI przedstawił zebranym informację 
dotyczącą naboru do szkół ponadgimnazjalnych funkcjonujących na terenie miasta Katowice 
zwracając szczególną uwagę na dane dotyczące ilości kandydatów do poszczególnych szkół 
będących mieszkańcami miasta Katowice oraz tych spoza Katowic. Pan Naczelnik omówił również 
jak wygląda sytuacja naborowa do szkół niepublicznych młodzieżowych na podbudowie 
programowej gimnazjum.  
 
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK podziękowała za przedstawione wyjaśnienia. 
Pani Przewodnicząca podkreśliła, że materiał przygotowany przez Wydział w powyższym zakresie 
jest bardzo profesjonalny. Cieszy fakt, że szkoły ponadgimnazjalne, które mają największą liczbę 
kandydatów chętnych do przyjęcia konsumują młodzież katowicką.   
 
Radny Tomasz MAŚNICA zapytał czy Wydział Edukacji robi taką analizę dotyczącą dalszych losów 
absolwentów gimnazjów. Gdzie taki absolwent po idzie, jakie kierunki poszukuje, czego 
ewentualnie brakuje w naszym mieście, że wybiera szkoły spoza Katowic. Czy wpływ ma na to tylko 
ranking szkół czy też atrakcyjność kierunków, których w Katowicach nie jest w stanie zrealizować?     
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Pan Bogdan SZAFLARSKI wyjaśniał, że z systemu 
elektronicznego naboru do szkół nie jesteśmy w stanie dokonać takiej analizy, ponieważ widnieje 
w nim jedynie nr ewidencyjny kandydata, a ponadto inne miasta nie życzą sobie pokazywać takich 
danych. W samorządach prawie wszystko jest informacja publiczną, która może być udostępniona 
na wniosek osoby zainteresowanej. Pan Naczelnik stwierdził, że od czasu do czasu w ramach 
systemu robiona jest taka analiza, w których miastach nasi uczniowie kontynuują naukę. Z danych 
tych wynika, że naukę w innych miastach podejmuje mniej niż 200 uczniów. Te dane przesyłane są 
dyrektorom szkół. Pan Naczelnik dodał, że najczęściej jest tak, że dzieci z pogranicznych dzielnic 
miasta wybierają szkoły w innym mieście bez względu na ofertę szkoły. W Katowicach w technikum 
kształcimy w 36 zawodach. Żadne z miast ościennych nie jest w stanie kształcić w tyłu zawodach, 
ponieważ nie ma tylu zainteresowanych uczniów. Uczniowie, którzy wybierają szkoły poza 
Katowicami są to głównie uczniowie liceów ogólnokształcących, których ściąga renoma danej 
szkoły. Ponadto bywa tak, że uczeń jest zameldowany w Katowicach, ale tu nie mieszka. Z rocznika 
2001 w ciągu 8 lat ubyło nam 150 uczniów. Zdaniem Pana Naczelnika nie jest powodem to, że 
czegoś w Katowicach brakuje. Pan Naczelnik podkreślił, że znacznie więcej uczniów z innych miast 
wybiera katowickie szkoły. Zatem mamy w tym zakresie do czynienia z nadwyżką, która z roku na 
rok jest coraz to większa. Jedynie, czego brakuje to takie liceum, które by osiągało takie sukcesy jak 
VLO w Krakowie czy szczecińskie LO.            
 
Radny Józef ZAWADZKI poruszył problem utworzenia dwóch dodatkowych klas pierwszych 
w Gimnazjum nr 1 przy ul. Grażyńskiego 17 w Katowicach. Pan radny podkreślił, że na dzień 
dzisiejszy  o przyjęcie do Gimnazjum wnioskuje ponad 50 dzieci spoza rejonu.  
 
Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK wyjaśnił, że co roku ten temat powraca 
w tych samych szkołach. Wiąże się on z klasami sportowymi. W przeciwieństwie do oddziałów 
dwujęzycznych, które nie podlegają rejonizacji oddziały sportowe są oddziałami obwodowymi. na 
tym, że znaczna część młodzieży w oddziałach sportowych jest spoza obwodu korzystają m.in. takie 
szkoły jak Gimnazjum nr 1 czy też Gimnazjum nr 19 występując o dodatkowe oddziały. Jeżeli 
dyrektor faktycznie wskaże, że poza oddziałami sportowymi, ma dodatkowych uczniów z obwodu 
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to naszym obowiązkiem jest zwiększyć mu zadania naborowe o kolejne oddziały i tak się dzieje bo 
takie jest prawo oświatowe.  
 
Radny Józef ZAWADZKI stwierdził, że z tego wynika, że jeśli dzieci nie są z danego obwodu to nie 
zostaną przyjęte do szkoły.        
 
Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK wyjaśnił, że jeśli będziemy przyjmować dzieci 
spoza obwodów to w innych częściach miasta, gdzie ten obwód jest, będziemy mieli klasy poniżej 
standardu i nie będzie pracy dla nauczycieli. Staramy się dzielić to sprawiedliwie zgodnie 
z przepisami.  
 
Radny Józef ZAWADZKI stwierdził, że nie można na silę kierować dzieci do szkoły do której nie chcą 
pójść.     
 
Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK wyjaśnił, że nie ma takiego obliga ze strony 
organu prowadzącego by przyjmować dzieci spoza obwodu.  
 
Radny Józef ZAWADZKI poprosił, by Wydział skierował pismo z tą informacją do Gimnazjum nr 1 by 
rodzice nie czekali. Szkoła zwróciła się z prośbą o dodatkowe oddziały, a do dnia dzisiejszego nie 
uzyskała odpowiedzi.      
 
Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK wyjaśnił, że sprawdzi czy nie została 
wystosowana do Gimnazjum nr 1 odpowiedź w tym zakresie.  
 
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK stwierdziła, że na rok 2016/2017 liczba 
oddziałów klas pierwszych szkół podstawowych wynosi 50. Pani Przewodnicząca zapytała ile 
oddziałów było otwartych w roku szkolnym 2015/2016. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK wyjaśnił, że tych oddziałów było około 100.  
 
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK zapytała czy prowadzone były szacunki jak 
się to przełoży na zatrudnienie nauczycieli.   
 
Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK wyjaśnił, że jako organ prowadzący Pan 
Prezydent ma kompetencje do wskazania szkoły, w której będzie uzupełniał etat. Z roku na rok 
coraz więcej jest takich wniosków. Najczęściej dyrektorzy uzgadniają to wcześniej między sobą 
i wskazują taką szkołę.  Są takie przypadki, że dyrektor występuje z wnioskiem, ponieważ nie 
znalazł takiej szkoły i wówczas Wydział służy pomocą w tym zakresie. Pełną informację będziemy 
mieli na początku września, kiedy spłyną wnioski w oparciu o art. 20 czyli rozwiązanie stosunku 
pracy z nauczycielami z przyczyn organizacyjnych.    
 
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK zapytała czy pierwszeństwo mają 
nauczyciele zatrudnieni w gminie Katowice w uzupełnianiu etatu, czy też osoby, które wchodzą na 
rynek pracy po skończonych studiach. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK wyjaśnił, że dyrektorzy podejmują działania, 
by nauczycielom zapewniać ten etat.  
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Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK poprosiła o przygotowanie takiej informacji 
na październikowe posiedzenie.  
 
Wobec braku dalszych pytań i uwag Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że Komisja przyjęła do 
wiadomości przedłożoną informację.             
 
Ad. 5. Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat nowatorskich metod nauczania 

w szkołach. 
 
Punkt wycofany z porządku obrad Komisji. Przeniesiony na posiedzenie Komisji Edukacji w dniu 
30.11.2016 r.  
 
Ad. 6. Opiniowanie projektów uchwał.  
 
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK poinformowała zebranych, że do dnia 
dzisiejszego pod opiniowanie Komisji nie wpłynął żaden projekt uchwały.  
 
Ad. 7. Korespondencja i komunikaty. 
 
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK poinformowała, że na jej ręce skierowane 
zostały: wniosek Radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie wprowadzenia wspólnej obsługi 
administracyjnej i finansowej w jednostkach miasta Katowice, pismo Zarządu Oddziału ZNP 
w Katowicach oraz Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” pracowników Oświaty i Wychowania 
w Katowicach z wnioskiem o negatywne zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice 
w sprawie powołania Centrum Usług Wspólnych oraz anonimowa petycja – sprzeciw dotycząca 
planowanego zwalniania pracowników administracji w związku z utworzeniem od dnia 1 stycznia 
2017 roku Centrum Usług Wspólnych. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że projektu uchwały, do 
którego odnoszą się rzeczone pisma Komisja jeszcze nie otrzymała. Następnie Pani Przewodnicząca 
zwróciła się z prośbą do radnej Krystyny Panek o przedstawienie zgodnie z sugestią Pana radnego 
Józefa Zawadzkiego wniosku w sprawie wprowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej 
i finansowej w jednostkach miasta Katowice. 
 
Radna Krystyna PANEK odczytała treść ww. wniosku. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK stwierdził, że ostatnia nowelizacja ustawy 
o samorządzie gminnym wprowadziła konieczność funkcjonowania tzw. jednostek obsługujących, 
które w stosunku do jednostek obsługiwanych pełniłyby rolę scentralizowanej obsługi. 
Dotychczasowe przepisy ustawy o systemie oświaty, które dawały możliwość wyboru samorządom 
czy to będzie obsługa samodzielna jednostek czy zcentralizowana zostały usunięte. Zatem 
rozwiązania, które stosowaliśmy do tej pory mają przestać funkcjonować z końcem bieżącego roku. 
Od 1 stycznia 2017 roku ta obsługa powinna być prowadzona zgodnie z zapisami ustawy 
w jednostce obsługującej. W uzasadnieniu do ustawy mówi się o Centrach Usług Wspólnych. Zatem 
przygotowywany jest projekt uchwały w sprawie powołania takiej jednostki obsługującej. 
Chcielibyśmy by ta jednostką obsługującą był dotychczasowy ZOJO rozszerzony na miarę potrzeb 
o dodatkowych pracowników po włączeniu 42 szkół i placówek oświatowych, które obecnie 
prowadzą samodzielną obsługę finansowo – księgową. Następnie Pan Naczelnik omówił przebieg 
procesu legislacyjnego w powyższym zakresie. Pan Naczelnik podkreślił, że obecnie jesteśmy na 
początku tego procesu. Zdaniem Pana Naczelnika prawdopodobnym terminem przedłożenia Radzie 

http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20EDUKACJI/13.07.2016/CCF20160711_0002.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20EDUKACJI/13.07.2016/CCF20160711_0002.pdf
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Miasta tego projektu uchwały jest sesja wrześniowa. 
 
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK stwierdziła, że w świetle powyższego 
Komisja będzie zajmowała się tym projektem na posiedzeniu w dniu 31 sierpnia.   
 
Radny Józef ZAWADZKI stwierdził, że w jego przekonaniu samodzielna obsługa księgowo – 
finansowa placówek oświatowych jest lepszym rozwiązaniem. 
 
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK stwierdziła, że głos w dyskusji chciałby 
zabrać Prezes Zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział Katowice Pan Jerzy SZMAJDA. 
Wobec powyższego Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek o udzielenie głosu Panu 
Prezesowi.  
 
Radni jednogłośnie - 9 głosów „za” - wyrazili zgodę na zabranie głosu przez Pana Jerzego Szmajdę.  
 
Prezes Zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział Katowice Pan Jerzy SZMAJDA 
stwierdził, że zgodnie z Polityką Edukacji Miasta Katowice (…) istotne sprawy miały być 
konsultowane na etapie powstawania projektu. Do tej pory Związek Zawodowy pomimo tego, że 
jest żywotnie zainteresowany losem pracowników administracji szkól funkcjonujących na terenie 
miasta Katowice nie dostał ani jednego dokutemu dotyczącego tworzenia Centrum Usług 
Wspólnych. Pan Prezes stwierdził, że z przywołanych przez Pana Naczelnika ustaw, wynika, że 
możemy wprowadzić Centrum Usług Wspólnych, ale nie musimy. Natomiast musimy zrezygnować 
z istnienia ZOJO w obecnie istniejącej formie do 31 grudnia 2016 r. W miejsce ZOJO musi powstać 
CUW bo nie chcemy pozbywać się dorobku tej jednostki. Zdaniem Pana Prezesa ustawa nie mówi 
o tym, że jednostki duże, które do tej pory miały swoją administrację muszą z mocy prawa 
lokalnego – uchwały Rady Miasta wejść do CUW. Pan Prezes podkreślił, że Związki Zawodowe nie 
maja informacji na chwilę obecną, czym będzie się zajmowało CUW, czy będzie funkcjonowała na 
zasadzie prac zleconych z placówki oświatowej, czy jego działalność spowoduje, że będzie taniej czy 
drożej. Nie wiem też, jaka będzie rola dyrektora placówki oraz kto będzie ponosił odpowiedzialność 
za ewentualne błędy. Pan Prezes stwierdził, że Związki nie mogą opierać się tylko na stwierdzeniu, 
że trwają prace nad dokumentem, a dwa tygodnie przed sesją Rady Miasta wydać opinię do 
rzeczonego projektu uchwały. Zdaniem Pana Prezesa to na czym chciałoby się zaoszczędzić może 
okazać się bardzo drogie. Tym bardziej, że już jedna koncepcja CUW przez biuro prawne Wojewody 
Śląskiego została odrzucona. Pan Prezes zapytał, co z 50 głównymi księgowymi, nikt z nimi nie 
rozmawiał. Nikt nie rozmawiał z dyrektorami placówek, pomimo zapisów Polityki Edukacji (...). Pan 
Prezes popoił o rozmowę ze wspomnianymi pracownikami oraz ze Związkami. Nie znamy, bowiem 
podstawowych założeń funkcjonowania CUW w Katowicach. 
 
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK stwierdziła, że Komisja również nie zna 
założeń, ponieważ nie ma projektu uchwały w przedmiotowej sprawie. Pani Przewodnicząca 
zapytała jak powstanie CUW ma się do szkół, w których prowadzony jest rachunek dochodów 
własnych.  
 
Radny Tomasz MAŚNICA odnosząc się do pytania Pani Przewodniczącej stwierdził, że nie raz na tej 
sali dyskutowaliśmy o tym by motywować dyrektorów szkół do zakładania takich kont, by szkoły 
mogły zarządzać swoimi środkami. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK stwierdził, że od początku roku toczy się 
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debata, prowadzone są szkolenia, na których jednak różni wykładowcy, specjaliści różnie 
podchodzą do tematu, jak takie centra mają powstawać i funkcjonować. Rozmawialiśmy 
z nadzorem prawnym Wojewody Śląskiego jak to powinno wyglądać, który zapewnił nas, że 
otrzymamy czytelną podstawę do podjęcia przez samorząd uchwały w tym zakresie. Ponadto 
czuliśmy się zobowiązani żeby przy okazji konferencji dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych 
doprosić również dyrektorów szkół samodzielnie prowadzących obsługę finansowo – księgową by 
im zasygnalizować, co nas czeka. Powiedzieliśmy również, że będziemy rozmawiać z każdym 
z dyrektorów z osobna na temat personalnych sytuacji w podległej mu szkole. Takie spotkania będą 
prowadzone. Zgodnie z ustawą o związkach zawodowych stosowny projekt uchwały organizacje 
związkowe muszą otrzymać nie dwa tygodnie, ale miesiąc przed podjęciem uchwały przez Radę 
Miasta do konsultacji. Pan Naczelnik zapewnił, że tak też się stanie.    
 
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK stwierdziła, że skoro trwają jeszcze rozmowy 
i prace w tym zakresie to oznacza, że projekt na najbliższej sesji Rady Miasta Katowice w dniu 14 
września nie będzie jeszcze procedowany. Ze względu na okres urlopowy w oświacie trudno będzie 
też przeprowadzić spotkania, o których wspomniał Pan Naczelnik. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK stwierdził, że trwają prace nad tym 
projektem. W momencie gdy będziemy już mieli stanowiska prawne nadzoru Urzędu 
Wojewódzkiego z których będzie wynikała jakie podstawy prawne należy przyjąć, jak zorganizować 
CUW to wówczas dopiero będziemy rozmawiać z dyrektorami, a na koniec przedstawimy projekt 
uchwały.      
 
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK zapytała obecnych na posiedzeniu gości czy 
chcieliby zabrać głos w przedmiocie dyskusji. 
 
Goście nie wyrazili woli zabrania głosu.  
 
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK zaproponowała, by do dyskusji powrócić na 
kolejnym posiedzeniu Komisji. Temat jest otwarty czekamy na projekt uchwały, ponadto liczymy na 
przeprowadzenie rozmów z dyrektorami i pracownikami.  
 
Ad. 8. Wolne wnioski. 
 
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK na kanwie dyskusji, która miała miejsce 
w poprzednim punkcie porządku obrad zaproponowała, by Komisja skierowała zapytania zawarte 
w piśmie Pan radnego Józefa Zawadzkiego do Prezydenta miasta z prośbą o udzielenie odpowiedzi.  
 
Radni – członkowie Komisji w głosowaniu: 8 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” przy 1 głosie 
„wstrzymującym się” przychylili się do propozycji Pani Przewodniczącej kierując do Prezydenta 
Miasta Katowice wniosek następującej treści: 
 
Komisja Edukacji zwraca się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Katowice o udzielenie 
odpowiedzi na pytania dotyczące planowanego powstania Centrum Usług Wspólnych zawarte 
w piśmie Radnego Józefa Zawadzkiego z dnia 13.07.2016 r., które przesyła w załączeniu.   
  
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK zwracając się do obecnych na posiedzeniu 
gości dodała, że na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice w zakładce Rada Miasta 
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Katowice/Komisja Edukacji pojawi się informacja, kiedy projekt uchwały dotyczący powstania CUW 
będzie procedowany na Komisji. Ponadto rzeczony projekt odnaleźć będzie można na stronach 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice.     
 
Wobec braku innych zgłoszeń w tym punkcie porządku posiedzenia Pani Przewodnicząca 
stwierdziła, iż porządek obrad Komisji w dniu dzisiejszym został wyczerpany.  
 
Ad. 9. Zakończenie posiedzenia. 
 
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK podziękowała Radnym za aktywność 
podczas obrad Komisji. Stronie prezydenckiej przedstawicielom wydziałów merytorycznych jak 
również obecnym na posiedzeniu gościom za udzielenie wyczerpujących wyjaśnień w zakresie 
analizowanych zagadnień.  
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 
Protokołowała 
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