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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół z XXXIII sesji VII kadencji samorządu. 

 

Data sesji: 29 listopada 2016r. 

Miejsce sesji: Urząd Miasta przy ul. Młyńskiej 4.  

Godzina rozpoczęcia sesji: 10:00 

Godzina zakończenia sesji: 12:10 

Numery podjętych uchwał: XXXIII/662/16 – XXXIII/663/16 

Prowadzący obrady: Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Pani Krystyna 

Siejna 

 

                              

Protokolantka: Beata Musiał  

 

Załącznik  nr 1 - Informacja Prezydenta Miasta Katowice z działalności między  

Sesjami. 

 

W sesji uczestniczyło 26 radnych ( na 28 ogółem). 

Radni nieobecni: 

1/ Małgorzata Smoleń 

2/ Bartosz Wydra 
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Porządek obrad  

1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Zmiany w porządku obrad.  

5. Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie 

międzysesyjnym. 

6. Zapytania radnych.  

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia Zespołu Obsługi 

Jednostek Oświatowych w Katowicach, jako jednostki obsługującej, do 

zapewnienia prowadzenia wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych 

Miasta Katowice zaliczanych do sektora finansów publicznych (DS-709/16).  

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Obsługi 

Jednostek Oświatowych w Katowicach oraz nadania statutu (DS-710/16).  

9. Interpelacje radnych.  

10. Komunikaty  i wolne wnioski. 

11. Zamknięcie sesji. 

 

Punkt 1. Otwarcie sesji. <zapis AV> 

 

Prowadząca obrady Pani Krystyna Siejna  otworzyła  obrady XXXIII sesji 

Rady Miasta Katowice VII kadencji samorządu. 

Powitała Panie i Panów Radnych Rady Miasta Katowice. 

Podobnie Pana Prezydenta i Państwa Wiceprezydentów.  

Przewodnicząca Rady powitała także pracowników Urzędu Miasta Katowice, 

jednostek organizacyjnych miasta oraz przedstawicieli mediów. 

Powitała przedstawicieli biur poselskich i senatorskiego. 

Prowadząca obrady powitała również obecnych Przewodniczących Zarządów 

Jednostek Pomocniczych,  Przewodniczących Rad Jednostek Pomocniczych,  

mieszkańców Katowic przybyłych na sesję oraz  internautów.  

Szczególnie serdecznie powitała obecnych na sesji dyrektorów, przedstawicieli 

szkół, rodziców. 

 
Przewodnicząca Rady przypomniała, że zgodnie z przepisem art. 20 ust. 3 

ustawy o samorządzie gminnym wnioskodawcą zwołania dzisiejszej sesji jest 

Prezydent Miasta Katowice, który złożył na tę okoliczność stosowny wniosek  

z porządkiem obrad oraz z projektami uchwał. 
 

Na podstawie listy obecności stwierdzono prawomocność obrad. 

 

 

 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100640/Punkt%201%20sesji.asx
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Punkt 2 Powołanie sekretarzy sesji. <zapis AV> 

 

Na sekretarzy  XXXIII sesji zostali zaproponowani  następujący Radni: Jacek 

Piwowarczuk i Tomasz Rokicki. 

Wobec zgody kandydatów, braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych,  

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wybór sekretarzy sesji.  

Sekretarze sesji w osobach: Pan Jacek Piwowarczuk i Tomasz Rokicki zostali 

wybrani jednogłośnie, przy 22 głosach „za”. 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 3 Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. <zapis AV> 

 

Do Komisji Uchwał i Wniosków zaproponowano, poza sekretarzami sesji  

również Pana Jerzego Forajtera, który pełnił funkcję Przewodniczącej tej 

Komisji. Pan Jerzy Forajter  wyraził na to zgodę.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń, Przewodnicząca Rady poddała pod 

głosowanie wybór Komisji Uchwał i Wniosków.  

Komisja Uchwał i Wniosków została w zaproponowanym składzie wybrana 

jednogłośnie, przy 22 głosach „za”. 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 4  Zmiany w porządku obrad. <zapis AV> 

 

Nie zgłoszono żadnych zmian w porządku obrad. 

 

Punkt 5 Informacja Prezydenta Miasta Katowice z działalności między 

sesjami. <zapis AV> 

 

Prezydent Miasta Marcin Krupa   przedstawił informację Prezydenta Miasta  

z działalności między sesjami w okresie od 22 do 28 listopada 2016r.  

/Informacja- zał. nr 1 do protokołu/ 

 

Punkt 6 Zapytania radnych. <zapis AV> 

 

Radny Arkadiusz Godlewski zapytał o to, „co się dzieje  w sprawie uchwały nr 

XVII/293/15 Rady Miasta Katowice z dnia 29.10.2016r. dot. przygotowania 

projektu uchwały ustalającej „Zasady i warunki sytuowania obiektów małej 

architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń  

w mieście Katowice”.  

Ponadto zapytał o zarządzenie Pana Prezydenta nr 1044/2016 z 7 października 

br. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy miastem Katowice, a Parafią  

z Chorzowa. Jaki był cel tej transakcji i jaka korzyść dla miasta Katowice.  

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100641/Punkt%202%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100393/sesja%20XXXIII%20punkt%202.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100642/Punkt%203%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100394/sesja%20XXXIII%20punkt%203.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100643/Punkt%204%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100644/Punkt%205%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100645/Punkt%206%20sesji.asx
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Prezydent Marcin Krupa wyjaśnił, że co do zarządzenia, o które pytał Pan 

Radny,  to stanowi ono regulację własnościową gruntów będących  

w użytkowaniu  zarówno miasta, jak i spółdzielni mieszkaniowych. Ma na celu 

umożliwienie wykupu nieruchomości przez  mieszkańców. Jest to zatem 

regulacja prawna własności gruntów. W sprawie wykonania uchwały dot. 

reklam, Prezydent  zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie.  

 

Radny Tomasz Maśnica zapytał o możliwość postawienia słupów 

ogłoszeniowych w obrębie Osiedla Kokociniec. Ponadto Radny poprosił  

o uruchomienie lodowiska Jantor II. 

Prezydent Marcin Krupa w sprawie lodowiska, Prezydent wyjaśnił, że 

wymagane do wykonania prace powodują pewne opóźnienie. Jest jednak 

zapewnienie, że od stycznia będzie ono funkcjonowało. Prezydent zobowiązał 

się udzielić odpowiedzi na piśmie w sprawie słupów ogłoszeniowych. 

 

Radny Marek Nowara ponowił zapytanie o remont ul. Kolistej. Poruszał już tę 

sprawę w swojej interpelacji, jednak wciąż brak odpowiedzi.   

Prezydent Marcin Krupa zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie. 

Dodał, że problemy wynikają z nieuregulowanych spraw własnościowych. 

 

Punkt 7 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia Zespołu 

Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach, jako jednostki 

obsługującej, do zapewnienia prowadzenia wspólnej obsługi dla jednostek 

organizacyjnych Miasta Katowice zaliczanych do sektora finansów 

publicznych. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr DS-709/16. 

W trakcie posiedzenia Komisji Edukacji projekt nie uzyskał wymaganej 

większości głosów (5 głosów „za”, 5 głosów „przeciw”, 0 głosów 

„wstrzymujących się” w obecności 10 członków Komisji). Nie uzyskał tym 

samym opinii pozytywnej. 

Zanim Prowadząca obrady zapytała P.P. Radnych o chęć zabrania głosu w tym 

punkcie i otworzyła dyskusję, z formalnego punktu widzenia zauważyła, iż 

projekt uchwały poddany został przez Pana Prezydenta - w oparciu o przepis art. 

19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych - opiniowaniu 

przez władze statutowe właściwych związków zawodowych. 

Przy piśmie z dnia 28 listopada 2016 r., które zostało Państwu Radnym 

przekazane i opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta 

Katowice jako DS-744/16 Pani Marzena Szuba Wiceprezydent Miasta Katowice 

poinformowała o opiniach władz statutowych związków zawodowych  

w przedmiotowej sprawie.  

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100646/Punkt%207%20sesji.asx
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Z pisma wynikało, iż Śląska Międzyzakładowa Komisja Związku 

Zawodowego „Rada Poradnictwa” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

zwracając uwagę, iż reprezentuje jedynie interesy pracowników pedagogicznych 

zatrudnionych w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej i Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej nr 5 w Katowicach, gdyż tylko ci pracownicy są członkami ww. 

międzyzakładowej organizacji związkowej. 

Związek Zawodowy Oświata nie przedstawił opinii w określonym terminie. 

Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział Katowice wyraził negatywną 

opinię. Opinia ta w całości została następnie odrzucona przez Prezydenta Miasta 

Katowice w piśmie z dnia 25 listopada 2016 r. wraz z uzasadnieniem (pismo 

stanowiło załącznik do pisma Pani Wiceprezydent). 

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty  

i Wychowania wyraziła negatywną opinię. Opinia ta w całości została następnie 

odrzucona przez Prezydenta Miasta Katowice w piśmie z dnia 25 listopada 

2016r. wraz z uzasadnieniem (pismo stanowiło załącznik do pisma Pani 

Wiceprezydent). 

W związku z powyższym,  Prowadząca obrady odczytała  trzy opinie 

związków zawodowych zgłoszone do przedmiotowego projektu: 

- Śląskiej Międzyzakładowej Komisji Związku Zawodowego „Rada 

Poradnictwa” – opinia pozytywna, 

- Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział Katowice – opinia negatywna, 

- Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty  

i Wychowania– opinia negatywna. 

 
Dodatkowo, Przewodnicząca Rady poinformowała, że  z załączników do pisma 

Pani Wiceprezydent wynika, iż Pan Prezydent pisemnie poinformował związki 

zawodowe – Związek Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ „Solidarność”  

o terminie dzisiejszej sesji Rady Miasta Katowice.  

 

Wiceprezydent Miasta Marzena Szuba przedstawiła projekt uchwały.  

W Katowicach ZOJO funkcjonuje od 20 lat i nie obsługuje 20, 42 szkół, tylko 

134 jednostki oświatowe. 

Funkcjonuje w oparciu o art. 5 ust 9 ustawy o systemie oświaty. 

Obsługuje je w zakresie:  

- finansowo- rachunkowym 

- administracyjno-organizacyjnym. 

W związku  z nowymi regulacjami prawnymi w ustawie o samorządzie  

gminnym ( w art. 11) zmieniono ustawę o systemie oświaty. 

Nie przewiduje się już dla samodzielnych jednostek takich jak ZOJO  

w Katowicach podstawy prawnej do działania w ustawie o systemie oświaty.  

Jednostki te mogą działać nie dłużej niż do 31.12.2016 r.  

Zatem zachodzi konieczność dostosowania działań ZOJO do regulacji 
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zawartych w ustawie o samorządzie gminnym przy jednoczesnym wyjściu 

naprzeciw i objęciu wspólną obsługą wszystkich placówek oświatowych. 

W uzasadnieniu do ustawy, ustawodawca wskazał, iż jednostki samorządu 

terytorialnego powinny dążyć do racjonalizacji wydatków, standaryzacji 

świadczonych usług.  

Taki zapis jest zgodny z celem szczegółowym POLITYKĄ EDUKACJI 

MIASTA KATOWICE KATOWICZANIN 2022 „organizacja obsługi 

finansowo – księgowej jednostek oświatowych”.  

Powodem najważniejszym jest kwestia centralizacji VAT. 

Od stycznia 2017 wejdą w życie nowe regulacje prawne dotyczące 

obowiązkowej centralizacji rozliczeń jst  dla celów VAT, a co za tym idzie 

nowe obowiązki jst w zakresie raportowania dla celów Jednolitych Plików 

Kontrolnych. 

Realizacja tego zadania przez CUW pozwoli miastu Katowice na 

skuteczne nadzorowanie procesu raportowania podatkowego.  

W świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 

29.09.2015, samorządowe jednostki budżetowe nie mogą być uznane za 

odrębnych podatników VAT. To jednostki samorządu terytorialnego, które je 

utworzyły muszą rozliczać podatek VAT w skali gminy. 

Z dniem 1 stycznia 2017. Centrum Usług Wspólnych będzie realizowało 

następujące zadania : 

OBSŁUGĘ  FINANSOWĄ 

 Ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach; 

 Bieżący nadzór nad realizacją planu finansowego; 

 Informowanie kierowników jednostek o bieżącym stanie realizacji planu 

wydatków i poziomie zaangażowania; 

 Organizowanie wypłat; 

 Prowadzenie obsługi rachunków bieżących; 

 Prowadzenie kasy. 

OBSŁUGĘ  RACHUNKOWOŚCI 

 Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej funduszu socjalnego; 

 Prowadzenie inwentaryzacji aktywów i pasywów; 

 Określenie zasad polityki rachunkowości; 

 Prowadzenie ksiąg rachunkowych w porządku chronologicznym  

i systematycznym; 

 Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych; 

 Gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych i pozostałej 

dokumentacji przewidzianej ustawą; 

OBSŁUGĘ ADMINISTRACYJNO - ORGANIZACYJNĄ 

 Zapewnienie obsługi prawnej jednostek; 

 Usługi transportowe dla szkół/placówek; 
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 Dowóz uczniów – na zlecenia dyrektora jednostki; 

 Koordynowanie działań w zakresie SIO, prowadzenie i koordynowanie 

działań w zakresie BHP; 

 Przygotowanie i obsługa przetargów  
 

Powstanie Centrum Usług Wspólnych  to z pewnością proces nieprosty. 

Jeśli chcemy wskazać korzyści, mówimy o korzyściach na wejściu - „koszyk 

miękki” i korzyści do osiągnięcia w perspektywie długofalowej. 

Do tych pierwszych z pewnością można zaliczyć: 

WSPÓLNĄ POLITYKĘ RACHUNKWOŚCI, 

STANDARDY KONTROLNE 

JEDNOLITĄ INFORMACJĘ ZARZĄDCZĄ 

KONSOLIDACJĘ ORGANIZMU 

JEDNOLITE STANDARDY 

Te same usługi będą świadczone przez jeden podmiot, dla jednej określonej 

grupy, skuteczniejsza i łatwiejsza będzie zarówno  kontrola, jak  i nadzór.  

Osoby pracujące będą mogły wymieniać doświadczenia i będzie lepsza 

koordynacja „dobrych praktyk”.  

Ponadto nastąpi obniżenie kosztów informatycznych. MCUW –  to pozyskany 

projekt unijny na ponad 20 mln zł. 

 

KORZYŚCI BEZPOŚREDNIO DLA SZKOŁY: 

- planowanie po stronie dyrektora - to dyrektor decyduje o swoim planie 

finansowym i jest dysponentem środków, 

- to kierownik CUW ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków  

w zakresie rachunkowości (zgodnie z ustawą), 

- za przeprowadzenie przetargów i rozliczenie VAT – odpowiedzialny jest 

dyrektor CUW, 

- wspólna polityka rachunkowości, 

- wspólne standardy kontrolne, jednolita informacja zarządcza. 

- skupienie jednostek na działalności podstawowej, tzn. edukacyjnej. 

 

Obecnie jednostki oświatowe obsługiwane są w modelu rozproszonym:  

42 samodzielne i 134 obsługiwane przez ZOJO 

Absolutnie nie jest możliwy do osiągnięcia efekt synergii. 

W skali całej grupy dochodzi do powielania tych samych procesów oraz 

tworzenia odmiennych standardów jakościowych. 

Kolejnym problemem świadczenia usług w modelu rozproszonym jest 

pozyskiwanie jednolitej informacji zarządczej.  

CUW jest rozwiązaniem, którego celem jest nie tylko zmniejszenie kosztów, ma 

na celu również stworzenie jednolitych standardów. To oczywiste, że dzięki 

konsolidacji tego samego rodzaju procesów w jednym podmiocie łatwiejsza  
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i skuteczniejsza jest kontrola i nadzór nad danym obszarem oraz wymiana 

wiedzy i dobrych praktyk między pracownikami. 

Biorąc powyższe uzasadnionym jest nie tylko przekształcenie ZOJO w Centrum 

Usług Wspólnych  ale również włączenie do niego wszystkich 176 jednostek 

oświatowych. 
 

Prowadząca obrady zapytała czy na sali obrad są przedstawiciele dwóch 

związków zawodowych, które przedstawiły negatywną opinię do projektu 

uchwały i czy chcą oni zabrać głos. 

 
Pan Jerzy Szmajda - Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego 

wyjaśnił, że powinniśmy tak zreorganizować pracę placówek oświatowych aby 

mogły się rozwijać zapewniając dzieciom dobry i bardzo dobry poziom 

edukacyjny, bezpieczeństwo oraz dobrą opiekę, a pracownikom oświaty dobre 

warunki pracy i płacy. „Niestety nic z tego nie zostało”, ponieważ w tej uchwale 

nie ma niczego o dobru dzieci, oświaty, jest tylko zawarta część ekonomiczna, 

tzn., że miasto na tym skorzysta. Wymóg jakiejkolwiek centralizacji, zgodnie  

z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości dotyczy tylko rozliczania podatku 

VAT. Podkreślanie obowiązku centralizacji rozliczeń jest tendencyjnym 

nadużyciem, gdyż dotyczy jedynie podatku VAT. Stwierdzenie, że termin 

wdrożenia CUW został wprowadzony przez Ministra Finansów  nie jest 

prawdziwy. Dla celów rozliczeniowych VAT, samorząd i wszystkie powołane 

przez niego jednostki budżetowe, a więc nie tylko oświatowe, powinny być 

traktowane jako jeden, łączny podatnik VAT czynny. Żaden z przedstawionych 

argumentów nie obliguje do utworzenia Centrum Usług Wspólnych. 

Centralizacja to nie zawsze racjonalizacja wydatków, a spójne standardy, 

dokumenty i procedury określone przez samorząd są możliwe do wypracowania 

przez poszczególne jednostki. Chybionym jest też argument o korzyściach  

z efektu skali, ponieważ zróżnicowanie placówek, szczególnie na poziomie 

ponadgimnazjalnym powoduje często znaczne różnice w ich potrzebach. 

Odnosząc się do tzw. konsultacji, Pan Prezes stwierdził, że polegały one na tym, 

iż do samodzielnych szkół przychodzili, praktycznie bez umocowania 

prawnego, pracownik ZOJO wraz z urzędnikiem miasta. Przedstawiali ustną 

ofertę zatrudnienia w ZOJO z niesprecyzowanymi warunkami wynagrodzenia  

i warunkami pracy i z życzeniem niemalże natychmiastowej odpowiedzi 

pisemnej dotyczącej decyzji przejścia do ZOJO. Jest to działanie na szkodę 

pracowników oraz placówek oświatowych w mieście Katowice. Żaden akt 

założycielski, podjęty przez Radę Miasta Katowice, powołujący szkołę do życia, 

nie upoważnił jakiegokolwiek urzędnika do działania na szkodę szkoły. Bo jak 

inaczej można nazwać takie działania, przed podjęciem jakiejkolwiek uchwały, 

przed końcem roku budżetowego. ZOJO od lat jest jednostką, która jest jedną  

z kosztowniejszych na rynku, szczególnie jeżeli chodzi o remonty. ZOJO na 
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inwestycje nie wydatkuje swoich pieniędzy, tylko te, które są zaplanowane  

w budżetach poszczególnych placówek i nie stara się remontować taniej. Często 

prace realizowane przez ZOJO nie są realizowane w przewidzianym terminie 

ani w sposób zgodny z  zaplanowanym harmonogramem. Nie realizuje także na 

czas przetargów, ażeby wykorzystać środki zaplanowane na remonty  

w poszczególnych placówkach. Przykład - Szkoła Podstawowa nr 12. Prezes 

zaapelował o nieuchwalanie projektu uchwały. W imieniu ZNP, Pan Prezes  

przekazał Prezydentowi znaczek - odznakę „Nie dla chaosu w szkole”.  

 

Przedstawiciel Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” 

Pracowników Oświaty i Wychowania nie chciał zabrać głosu.  

 

Prowadząca obrady otworzyła dyskusję. 

 

Radny Arkadiusz Godlewski stwierdził, że „gromadzenie usług drugorzędnych 

jest rozwiązaniem gorszym, niż ich rozpraszanie”.  Zadał dwa pytania: 1/ jaki 

jest szczegółowy cel i zakres działania, tzn. jakie procedury drugorzędne 

miejskich instytucji, dzisiaj edukacji, a docelowo także innych, będzie 

obsługiwał CUW; 2/ statut CUW jest niezgodny z ustawą i jest niezwykle 

ogólny. Nie określa zakresu zadań. Przydziela zbyt duże uprawnienia dla 

dyrektora jednostki do regulowania zakresu zadań w regulaminie 

organizacyjnym i w schemacie organizacyjnym.  

Wiceprezydent Marzena Szuba odpowiedziała, że zakres zadań przedstawiła 

już w swojej wypowiedzi. Statut był konsultowany nie tylko z Wydziałem 

Prawnym Urzędu Miasta, ale także w nadzorem prawnym Wojewody Śląskiego. 

Ponieważ CUW przejmie na siebie nowe obowiązki i zadania, to schemat 

organizacyjny oraz regulamin ulegną jeszcze zmianie.  

 

Radna Magdalena Wieczorek stwierdziła, że popiera usprawnianie 

administracji, ale nie będzie popierać bałaganu. Nowa jakość nie może 

powstawać z dnia na dzień, w związku z tym zapytała czy jest opracowany 

harmonogram wprowadzania podjętej uchwały. Wiemy, że siedziba będzie 

mieściła się przy ul. Wita Stwosza 7. Radna zapytała jaka jest powierzchnia 

biurowa tego budynku, jaki jest stan umeblowania, sprzętu biurowego, czy 

zakupiono jednolite oprogramowanie. Czy osoby, które będą pracowały  

w CUW-ie są przeszkolone w zakresie wykonywanej pracy, dostaną nowe 

narzędzia, czy otrzymały pisemnie zakres obowiązków.  

Wiceprezydent Marzena Szuba odpowiedziała, że jest już opracowany 

harmonogram. Na przełomie września/ października spotkała się ze wszystkimi 

czterdziestoma dwoma dyrektorami, rozmawiano szczegółowo o tym, jak 

procedura będzie wyglądać. W przypadku podjęcia uchwały przez Radę Miasta 

Katowice, już od najbliższego czwartku odbędą się  pierwsze warsztaty dla 
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dyrektorów. Co do powierzchni siedziby na ul. Wita Stwosza, Pani 

Wiceprezydent zobowiązała do odpowiedzi Dyrektora ZOJO Pana Michała 

Słotę.  Oprogramowanie zostanie przeniesione z dotychczasowej siedziby przy 

ul. Mariackiej, część zostanie zakupiona. Przeniesienie pracowników odbywać 

się będzie na zasadzie art. 23′.  

Radna Magdalena Wieczorek odniosła się do planowanych na czwartek  

warsztatów. Poinformowała, że na ten dzień zaplanowano w co najmniej trzech 

szkołach,  konferencje.  

Wiceprezydent Marzena Szuba odpowiedziała, że ustalanie terminu spotkań 

odbyło się bardzo elastyczne. Jeżeli ktoś z dyrektorów nie będzie mógł 

uczestniczyć w takim spotkaniu, to z pewnością dyrektorom placówek zostaną 

przekazane informacje  o wszystkich działaniach.   

  

Pan Michał Słota Dyrektor Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych  

wyjaśnił, że umowa najmu nowego budynku dla CUW jest przygotowana  

i czeka na podpisanie. Budynek jest w 75 % przygotowany do eksploatacji. Cała 

powierzchnia to 1700-1800 metrów kwadratowych, które zwiększą komfort 

wykonywanej pracy.  

 

Radna Magdalena Wieczorek korzystając z § 14 pkt 2 Regulaminu Rady 

Miasta poprosiła o przerwę formalną aby Rada Miasta mogła przejść na ul. Wita 

Stwosza i zobaczyć jak wygląda budynek, do którego ma zostać przeniesiona 

administracja w dniu 1 stycznia 2017r.  

Wiceprezydent Marzena Szuba odpowiedziała, że dokumenty są 

przygotowane do podpisania, ale jeszcze nie zostały podpisane. Nie ma żadnych 

obaw o przeprowadzkę.  

Przewodnicząca Rady Krystyna Siejna odniosła się do wniosku zgłoszonego 

przez Panią Radną Wieczorek. Stwierdziła, że Radna podała złą podstawę 

prawną. Cytowany § dotyczy przerwania sesji i kontynuowania jej w innym 

terminie. Nie jest więc wnioskiem formalnym. Trudno, żeby Rada Miasta 

wizytowała pomieszczenia przed podpisaniem umowy najmu.  

Radna Magdalena Wieczorek odczytała § 14 pkt 2 Regulaminu Rady Miasta 

Katowice  „ O przerwaniu  sesji można postanowić ze względu na niemożliwość 

wyczerpania porządku obrad lub konieczność rozszerzenia oraz potrzebę 

uzyskania dodatkowych materiałów…”. W tym rozumieniu, Radna stwierdziła, 

że obecnie nie mamy informacji potrzebnych do właściwego zagłosowania.  

 

Radny Jerzy Forajter wyjaśnił, że cytowany przez Radną Wieczorek wniosek 

nie jest zarezerwowany dla wniosków formalnych. Konieczność zarządzenia 

przerwy wynika z zupełnie innych potrzeb. Mamy do wyboru: albo Pani Radna 

skoryguje swój wniosek i zgłosi wniosek formalny, zgodnie z  § 12 ust. 1, który 
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wymaga przegłosowania, albo przejdziemy do dalszego procedowania,  

po odrzuceniu wniosku Pani Radnej.  

Radna Magdalena Wieczorek wycofała swój wniosek.  

 

Radny Marek Nowara zapytał czy przewiduje się konkurs na dyrektora CUW 

oraz w jakim celu zostało wysłane pismo do dyrektorów szkół, zobowiązujące 

ich do dzisiejszej obecności w palcówkach od godz. 12.00. Czy to nie utrudnia 

im obecności na dzisiejszej sesji Rady, którą dyrektorzy są żywo 

zainteresowani. 

Wiceprezydent Marzena Szuba wyjaśniła, że w przywołanym przez Pana 

radnego piśmie, będącym poleceniem służbowym, było zaznaczone, że 

„dyrektor lub osoba go zastępująca”. Zatem gdy dyrektor chciał, to mógł być na 

sesji. Ponadto Wiceprezydent zaprzeczyła, jakoby przewidywano konkurs na 

dyrektora Centrum Usług Wspólnych. 

 

Radny Witold Witkowicz zauważył, że większość środków na potrzeby 

budynku przy ul. Wita Stwosza zostało zabezpieczonych w budżecie na 2017r. 

Czyli siedziba będzie funkcjonalna dopiero w przyszłym roku. Co do 

przenoszonych pracowników, Radny chciał dowiedzieć się jakie warunki będą 

dla  nich zabezpieczone. O ile gorsze one będą, w jaki sposób będą zmienione 

umowy o pracę, czy będą to umowy na czas określony.  

Wiceprezydent Marzena Szuba odpowiedziała, że pracownicy będą 

przechodzić do nowej placówki na zasadzie art. 23 ′, a więc przechodzą na 

takich samych warunkach, jak do tej pory. Środki budżetowe zostały 

zabezpieczone w budżecie na 2016r., a nie na 2017r.  Budynek jest 

przygotowany, pomieszczenia odświeżone.  Rozpoczęcie działalności nastąpi od 

1 stycznia 2017r.  

Radny Witold Witkowicz zapytał o indywidualne konta lub subkonta dla 

poszczególnych szkół. Dotychczas w szkole jest prowadzone przynajmniej 

jedno samodzielne konto. Czy od 1 stycznia 2017r. dla każdej szkoły zostaną 

uruchomione konta lub subkonta. 

Wiceprezydent Marzena Szuba odpowiedziała, że wszystko zostaje tak jak 

jest do tej pory.  

 

Radna Barbara Wnęk zapytała o kilka spraw: 1/ jakie planowane są 

konkretnie oszczędności roczne wynikające z tej reorganizacji, 2/ jakie koszty 

miasto musi ponieść, żeby to wprowadzić, 3/ czy w szkole będzie zatrudniona 

osoba do kontaktów z CUW-em, czyli ktoś, kto będzie dostarczał dokumenty do 

CUW, będzie nadzorował i kontrolował co się dzieje w danej placówce, 4/ Czy 

budynek należało wynająć. Czy miasto w swoich zasobach nie posiada budynku 

na ten cel, 5/ Jak wygląda kwestia przetargów związanych z dostosowaniem 

pomieszczeń.  
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Wiceprezydent Marzena Szuba odpowiedziała, że co do koordynatorów, to 

nie ma potrzeby ich wyznaczania. Obecnie ZOJO pełni dyżury, określa kiedy 

przyjmowane są sprawy. Są one załatwiane przez pracowników 

administracyjnych szkół.  Co do kosztów, to będą to korzyści „miękkie”,  

a korzyści finansowe na pewno będą, chociażby ze wspólnych zakupów. 

Obecnie trudno to oceniać. Będzie to możliwe dopiero po rozliczeniu roku 

budżetowego. Co do zasobów, to ZOJO funkcjonuje obecnie w trzech 

miejscach. Miasto nie posiada wolnych budynków, zatem musi budynek 

wynająć. Obecny budynek ZOJO przy ul. Mariackiej jest w bardzo złym stanie 

technicznym.  

 

Radna Patrycja Grolik zapytała czy: 1/  rzeczywiście jesteśmy gotowi na to, 

aby od 1 stycznia 2017r. ruszył CUW, 2/ czy przewidziano usprawnienie 

działalności CUW, gdyż doświadczenie wielu szkół pokazuje, że przetargi  

i rozliczenia finansowe w szkołach, które korzystały z ZOJO przeciągały się,  

3/ czy rozważano możliwość wprowadzania dobrowolności przechodzenia 

jednostek do CUW, 4/ sprawa CUW poróżniła środowisko nauczycieli. Dobrze 

byłoby tę sytuację naprawić. Czy miasto ma na to jakiś pomysł. 

Wiceprezydent Marzena Szuba odpowiedziała, że dobrowolność dotyczyłaby 

przystąpienia 176 placówek, więc aby osiągnąć efekt skali, synergii  

i jednolitych standardów nowoczesnego zarządzania,  optymalne jest włączenie 

wszystkich placówek. Podstawowym, statutowym  działaniem szkoły nie jest 

prowadzenie obsługi finansowo-rachunkowej,  tylko właściwy poziom edukacji. 

Co do pytania czy jesteśmy gotowi na uruchomienie nowej placówki, Pani 

Wiceprezydent potwierdziła, że tak.  

 

Radny Arkadiusz Godlewski przypomniał, że CUW ma być „nową jakością”. 

Trudno sobie wyobrazić, że powstanie ona z dnia na dzień i na podstawie 

jednostki „najsłabszej w systemie”. Radny uważa, że na dzień dzisiejszy nic nie 

jest jeszcze przygotowane.  

Wiceprezydent Marzena Szuba odpowiedziała, że nowa struktura 

organizacyjna wraz ze schematem jest opracowana. Została ona przedstawiona 

dyrektorom, była szeroko konsultowana i dyskutowana na Komisji Edukacji. 

Regulamin organizacyjny także został przygotowany. Obecnie czekamy na 

podjęcie uchwały. Wszystkim pracownikom zostanie umożliwione zatrudnienie  

na podstawie art. 23 ′. Kwestia oprogramowania. Obecne oprogramowanie 

ZOJO zostanie przeniesione, a ponadto pozyskano już nowy projekt unijny na 

ten cel.  Będzie on na bieżąco wdrażany.    

 

Radny Tomasz Maśnica zapytał skąd bierze się taki rozdźwięk, pomiędzy tym 

co Państwo proponujecie, a wątpliwościami samodzielnych jednostek. Do 

dzisiaj nie udało się ich wyciszyć. Czy dobrowolność nie pozwoliłaby na 
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uspokojenie tych nastrojów. Dobrze funkcjonujący CUW być może byłby 

zachętą dla takich samodzielnych jednostek. Radny zapytał czy te samodzielne 

jednostki wykonywały swoje zadania źle i nie spełniały dotychczas oczekiwań.  

Wiceprezydent Marzena Szuba odpowiedziała, że ZOJO nie obsługuje 

obecnie 42, tylko 134 placówki oświatowe. 42 to te samodzielne. Kwestia 

zmiany jest zawsze problematyczna. Naturalna rzeczą jest mechanizm obronny. 

Niektórzy potrzebują na nią więcej czasu. Placówki będą miały więcej czasu na 

sprawy podstawowe, tzn. związane z dydaktyką. Co do spraw dotyczących 

kontroli, to Wydział Audytu i Kontroli UM wykonał porównanie co do 

naruszania dyscypliny finansów publicznych. Od roku 2006-2008 ilość 

placówek samodzielnych to wskaźnik od 3-5, a jeżeli chodzi o placówki 

niesamodzielne, obsługiwane przez ZOJO, to w roku 2016 nie było ani jednej 

takiej placówki, w 20013-2014 ani jednej, 20015 jedna, w 2010 jedna, w 2009 

ani jednej. Widać więc różnicę w wykazie wniosków  

o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.  

 

Radny Józef Zawadzki zapytał o budynek wynajmowany dla CUW. Czy te 

środki finansowe będą zostawać w szkole, czy będą przechodziły do CUW. Czy 

dyrektor będzie odpowiedzialny za finanse. Czy administracja będzie 

przenoszona czy nie. Czy sprzątaczki będą należeć do CUW, czy będą w szkole. 

Wiceprezydent Marzena Szuba odpowiedziała, że konto środków własnych 

pozostaje bez zmian. Szkoły będą nimi dysponować. Dyrektor będzie 

odpowiadał za plan finansowy. Musi go ustalić i wiedzieć w jaki sposób 

zagospodarować budżet i wydatkować środki. Kwestią obsługi tych środków 

będzie  się zajmowało Centrum Usług Wspólnych. Panie sprzątaczki jak 

dotychczas będą zatrudnione w szkołach, administracja, w zależności od zadań 

w szkole. Sekretariaty pozostają w szkołach. 

 

Radna Barbara Wnęk zapytała czy rozważano możliwość przesunięcia  

w czasie tej reorganizacji ze względu na planowaną reformę edukacji. Być może 

zwolnią się jakieś budynki, co pozwoli bardziej ekonomicznie wykorzystać te 

pozyskane  i nie trzeba będzie ich wynajmować. 

Wiceprezydent Marzena Szuba odpowiedziała, że miasto wzięło to pod 

uwagę. Umowa najmu zostanie podpisana na czas określony, na dwa lata. 

Planowana reforma edukacji nie ma tu nic wspólnego. Kwestią wiodąca jest 

centralizacja VAT-u 

 

Radny Józef Zawadzki zapytał co stanie się jak wynikną jakieś awarie  

i konieczne będzie przeprowadzenie remontów. Czy CUW będzie to 

rozwiązywał. Jak to będzie ze zwolnieniami chorobowymi pracowników.   

Prezydentowi pogratulował otrzymania  odznaki od Pana Prezesa Szmajdy.  
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Wiceprezydent Marzena Szuba odpowiedziała, że zostaną wyznaczone  

w szkole osoby, które zajmą się dostarczaniem druków L-4 do CUW. Jest także 

kwestia obsługi elektronicznej, która już dzisiaj jest praktykowana.  

 

Radny Witold Witkowicz złożył oświadczenie. Jakkolwiek popieramy 

usprawnienie administracji w mieście Katowice,  nie popieramy chaosu, który  

z pewnością zostanie spowodowany przez niewłaściwe przygotowanie tej 

reformy i wprowadzenie CUW na ostatni moment, bez okresu przejściowego, 

potrzebnego dla lepszego  wprowadzenia tej tak trudnej reformy 

administracyjnej. Dlaczego nie spełniono postulatu środowisk oświatowych i nie 

wprowadzono dobrowolności uczestnictwa placówek w CUW w 2017r. Można 

to było zrobić bez większych kosztów i bez storpedowania tej reformy. Radny 

podsumował, że jako Klub „PO” będą przeciwko dwóm zaproponowanym na 

dzisiejszej sesji projektom uchwały.  

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że na sesję  wpłynęły również wnioski  

o zabranie głosu w tym punkcie. 

W wyniku głosowania Rady Miasta Katowice: 23 głosy „za”, brak sprzeciwu i 1 

głos „wstrzymujący się”, udzielono głosu Panu Adamowi Lasek Sekretarz 

Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, Oddział Katowice. 

Pan Adam Lasek stwierdził, że w Krakowie istnieje dobrowolność, podobnie 

jak w Gdańsku, gdzie wprowadza się CUW w pięciu etapach. 45 zł za metr 

kwadratowy, które Centrostal podaje jako stawkę wynajmu pomieszczeń  

w budynku przy ul. Wita Stwosza 7, to przy 1700 metrach kwadratowych  

kwota 94 tys. zł miesięcznie brutto. To argument przeciwko oszczędności i 

obniżaniu kosztów. Nie wszyscy pracownicy mają przejść do CUW, część 

przejdzie do Wydziału Edukacji UM. Tu mają nastąpić oszczędności na 

umowach o pracę. Wspólne zakupy także wydają się nie być argumentem 

trafionym. Dodatkowo dochodzą jeszcze koszty przeprowadzki. Wydaje się 

więc, że CUW przyniesie dodatkowe koszty, a nie oszczędności. W placówkach 

samodzielnych nagrody Prezydenta dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej, zostały wypłacone pod koniec października, a w placówkach ZOJO, 

dopiero pod koniec listopada. To jeden z przykładów, który pokazuje 

nieudolność pracy ZOJO. Pan Lasek poprosił o nie podejmowanie uchwały 

przez Radnych.    

 

W wyniku głosowania Rady Miasta Katowice: 19  głosów „za”, brak sprzeciwu 

i 1 głos „wstrzymujący się”, udzielono głosu Pani B S Przewodniczącej Rady 

Rodziców Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach. 

Pani B S  przypomniała, że ŚTZN to 85 lat tradycji szkoły, która kształci  

w zawodzie technicznym co roku prawie  1000 uczniów. Borykamy się  

z problemami związanymi z organizacją egzaminów zawodowych, Jednostki, 
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które już zostały włączone do ZOJO nie przeprowadzają tych egzaminów. 

Dokumentacja, którą szkoły muszą prowadzić  w związku z egzaminami 

zawodowymi jest skomplikowana. Decyzje muszą być podejmowane szybko, 

nie ma czasu na to aby pisać podania w celu zapewnienia środków na konkretny 

cel. Tym wszystkim zajmuje się obecnie w szkole pion administracyjny oraz 

dyrekcja w szkole. Jako Rada Rodziców Pani S poprosiła o pozostawienie 

szkoły jako samodzielnie funkcjonującej jednostki budżetowej. Egzaminy 

zawodowe są przeprowadzane w sposób ciągły.  Od początku roku szkolnego 

odbyły się już trzy sesje egzaminacyjne. Do egzaminów przystąpiło trzystu  

uczniów. Powołanych zostało pięćdziesiąt komisji egzaminacyjnych.  

W styczniu planowane są kolejne egzaminy. Skoro cały system nie jest jeszcze 

dopracowany, to może to znacznie utrudnić pracę w szkole.  

 

W wyniku głosowania Rady Miasta Katowice: 23  głosy „za”, udzielono głosu 

Pani Jolancie Kurzeji-Jopek. 

Pani Jolanta Kurzeja – Jopek odczytała pismo, skierowana do 

Przewodniczącej Rady Miasta w dniu 17 listopada 2016r. „…Reprezentując 

grupę dyrektorów 134 szkół, przedszkoli i placówek obsługiwanych przez 

ZOJO, oświadczamy, że wszystkie zadania powierzone nam przez Prezydenta 

Miasta Katowice w zakresie edukacji, wychowania, opieki nad dziećmi  

i młodzieżą oraz prowadzenia spraw księgowo - finansowych, remontowych  

i inwestycyjnych dotyczących zarządzanych przez nas placówek, realizujemy  

z największym zaangażowaniem i starannością oraz na jak najwyższym 

poziomie. Szkoły, którymi kierujemy liczą nawet 38 oddziałów i 840 uczniów, 

mieszczą się nieraz w kilku oddalonych od siebie obiektach a w swej strukturze 

obejmują także oddziały przedszkolne i integracyjne. Wielu z nas z dużym 

zaangażowaniem i dobrymi efektami realizuje projekty unijne i współpracuje  

z zagranicą, pozyskuje środki dla szkół i dla miasta. W trakcie 5-letnich kadencji 

nie jeden z nas zrealizował przedsięwzięcia modernizacyjne, remontowe  

i inwestycyjne o wartości kilku milionów złotych. Koordynujemy pracę 

zespołów pracowniczych liczących nawet 150 osób. Angażujemy społeczność 

szkolną do rywalizacji z innymi placówkami w województwie i kraju, 

zdobywając certyfikaty i wysokie lokaty w konkursach o szerszym niż lokalny 

zasięgu.  

W tym kontekście niezwykle krzywdzące dla nas są opinie upowszechniane od 

lat przez niektórych Państwa dyrektorów szkól samodzielnie prowadzących 

obsługę księgowo - finansową, iż jakość pracy ich szkół jest wyższa od jakości 

pracy pozostałych placówek. Dzisiaj w obliczu dyskutowanego projektu zmian 

opinie te wybrzmiewały jaskrawo i wielokrotnie.  

Uważamy, że istniejący aktualnie podział placówek na samodzielne  

i obsługiwane przez ZOJO deprecjonuje nasz wkład pracy w kształtowanie 
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jakości edukacji i zarządzania nieruchomościami miasta a co za tym idzie psuje 

klimat współpracy w środowisku dyrektorów katowickich szkół i przedszkoli.  

Likwidacji tego destrukcyjnego podziału służyć miała także wspólna praca 

radnych, dyrektorów szkół i przedszkoli oraz innych placówek oświatowych 

miasta w Komitecie Sterującym powołanym przez  Prezydenta Miasta do 

współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Polityki Edukacji Miasta 

Katowice  w zakresie opracowania dokumentu „Polityka Edukacji Miasta 

Katowice Katowiczanin 2022”. Tworząc wspólnie wizję nowego kształtu 

polityki edukacji w naszym mieście dążyliśmy do zaplanowania rozwiązań nie 

tylko optymalizujących funkcjonowanie systemu, ale także stwarzających 

poczucie równości szans.  

W kontekście naszych doświadczeń, z szacunku do wprowadzonych dokonań, w 

tym również dyskutowanego projektu zmian oraz w trosce o właściwy klimat 

współpracy środowisk oświatowych naszego miasta stwierdzamy, że podział 

katowickich szkół na „samodzielne i niesamodzielne finansowo” nie znajduje 

uzasadnienia.  

Wyrażamy nadzieję, że Rada Miasta Katowice, podejmie decyzje zażegnującą 

problem i przywracającą nam elementarne poczucie sprawiedliwości 

społecznej”.  

 

W wyniku głosowania Rady Miasta Katowice: 24  głosy „za”, udzielono głosu 

Panu Andrzejowi Łukasiewiczowi. 

Pan Andrzej Łukasiewicz stwierdził, że rzeczy nowe wywołują różnorakie 

emocje. Współpraca z ZOJO układa się pozytywnie. Są realizowane remonty, 

inwestycje Problemy wynikają z tego, że w wyniku obowiązywania ustawy  

o zamówieniach publicznych pozwala się firmom, które są niskiej jakości wejść 

na rynek remontów. Wszystkie one zostały jednak zakończone. ZOJO zapewnia 

obsługę finansową, księgową, rachubę, sprawozdawczość. Przy nowych 

założeniach, kiedy wchodzi VAT, zapytał czy księgowe samodzielnie 

prowadzące obecnie obsługę poradzą sobie z tym. Rozwiązania wspólne 

stosowane są już w wielu  krajach,  jak chociażby w Anglii, Irlandii, nawet 

Japonii. Do CUW-u przejdą osoby z ZOJO, które znają już placówki oświatowe. 

W  trybie  awaryjnym  już  obecnie  rozwiązywane  są  problemy w placówkach. 

 

W wyniku głosowania Rady Miasta Katowice: 24  głosy „za”, udzielono głosu 

Panu Aleksandrowi Panek.  

Pan Aleksander Panek stwierdził, że po wysłuchaniu dzisiejszej dyskusji, nie 

jest w stanie zrozumieć o co tutaj chodzi. Szkoła, jedna, jedyna. Tymczasem 

odnosi wrażenie, jakbyśmy byli zupełnie obcymi sobie ludźmi. Dyrektor szkoły 

podstawowej, gimnazjum jest wrogiem dla dyrektora liceum, czy technikum. 

Nie ma ideałów. Centrum Usług Wspólnych w samej nazwie ma łączyć. 

Dokładamy sobie niepotrzebnych, wewnętrznych sporów. Czy to będą szkoły 
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samodzielne, czy obsługiwane w ramach ZOJO, najważniejsze jest, że łączy 

wspólnota jedność.  

 

W wyniku głosowania Rady Miasta Katowice: 25  głosów „za”, udzielono głosu 

Panu Sławomirowi Warzesze.  

Pan Sławomir Warzecha poinformował, że miał możliwość  pracy  

w Komitecie Sterującym powołanym przez  Prezydenta Miasta do współpracy  

z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Polityki Edukacji Miasta Katowice. 

Opracowano dokument „Polityka Edukacji Miasta Katowice Katowiczanin 

2022”. Rada Miasta uchwaliła ten dokument. Wynika z niego m.in, że należy 

dokonać racjonalizacji wydatków, ponoszonych poprzez miasto Katowice na 

oświatę samorządową, zapewnić obsługę finansową, prawną oraz techniczną 

jednostek poprzez m.in. Centrum Usług Wspólnych. Celem było wdrożenie 

zmodyfikowanego systemu obsługi finansowo-księgowej począwszy od roku 

szkolnego 2016/2017.  Możemy się w wielu sprawach różnić, ponieważ jest 

wiele rzeczy, które należy jeszcze poprawić. Życie przynosi bowiem taką 

właśnie konieczność. ZOJO wspiera dyrektorów w ich pracy. Warto spróbować 

i na  pewno warto z tego skorzystać.  

 

Radna Magdalena Wieczorek przypomniała, że także pracowała w Komitecie 

Sterującym. Jesteśmy za racjonalizacją, cieciem kosztów, ale nie w takiej formie 

i nie tak ad hoc. Jeżeli celem CUW ma być racjonalizacja, to  jak to się ma do 

wydatków związanych z modernizacją nowego budynku, system informatyczny 

także nie jest przystosowany. Wszystkie oszczędności wynikające  

z reorganizacji edukacji miały pozostać w dziale budżetu dot. edukacji. Czy tak 

będzie. 

 

Radny Adam Skowron stwierdził, że z przebiegu dzisiejszej dyskusji wynika, 

iż wszyscy się zgadzamy co do racjonalizacji kosztów. Z drugiej strony 

mówimy o dobrowolności. Czy jest to dobrowolność wejścia, czy także wyjścia.  

Jeżeli jest to jedynie dobrowolność wyjścia, to wydaje się, że jest to utrzymanie 

nierównego podziału, który mamy obecnie. Natomiast jeżeli jest to 

dobrowolność wejścia i wyjścia, to nie można mówić o Centrum Usług 

Wspólnych. Po prostu nie ma to wówczas sensu. Jeżeli chcemy zażegnać 

stworzone podziały, złą atmosferę, to właśnie traktowanie wszystkich w równy 

sposób, może do tego prowadzić. Koszty muszą być poniesione, gdyż 

funkcjonowanie ZOJO w budynku przy ul. Mariackiej jest nadal niemożliwe. 

Czyli koszty musimy ponieść. Skupmy się na tym aby poprawiać pracę ZOJO. 

Budujmy dobrą instytucję, a nie rozmawiajmy o dobrowolności wejścia. Jest to 

nieracjonalne i niesprawiedliwe.  
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Radna Magdalena Wieczorek odnosząc się do uwagi Pani Przewodniczącej, że 

zabierała już dwukrotnie głos w omawianej sprawie, przywołała zapisy ze 

Statutu Miasta, z których wynika, że przedstawiciel Klubu Radnych, może 

zabierać głos częściej. Nawiązując do wypowiedzi swojego przedmówcy 

stwierdziła, że „CUW nie jest „Traktatem Lizbońskim” i wychodzimy z niego 

kiedy chcemy”. O tym, że budynek ZOJO przy  ul. Mariackiej jest w takim 

stanie jak obecnie, to wiadomo od lat. Radna zapytała czy jest możliwość 

wprowadzenia CUW od lipca 2017r. kiedy w szkołach  trwa przerwa 

wakacyjna.  

 

Przewodnicząca Rady Krystyna Siejna wyjaśniła, że w cytowanym 

stwierdzeniu o „przedstawicielu Klubu Radnych”, należy rozumieć 

Przewodniczącego Klubu.  

 

Radny Witold Witkowicz jako przedstawiciel Klubu Radnych „PO” 

przypomniał, że nie mamy opinii Komisji Edukacji na temat omawianego 

projektu uchwały. Odniósł się do wypowiedzi Radnego Skowrona. Stwierdził, 

że chodzi o dobrowolność w okresach przejściowych: rocznych, dwuletnich. 

Byłoby to korzystne dla tej reformy.  

 

Przewodnicząca Rady Krystyna Siejna stwierdziła, że projekt uchwały był 

opiniowany na Komisji Edukacji. Nie uzyskał jedynie pozytywnej opinii tej 

komisji.  

 

Radny Adam Skowron przypomniał, że w trakcie Komisji Edukacji nie 

słyszeliśmy od wielu środowisk o jakiejkolwiek czasowej cezurze, tylko właśnie 

o nie włączaniu do ZOJO. Argument o kosztach związanych z przeprowadzką 

wydaje się nietrafiony, zważywszy na obecny, zły stan siedziby ZOJO. Radny 

zaapelował -traktujmy wszystkie podmioty oświatowe w równy sposób.  

 

Radny Michał Luty stwierdził, że jest zbudowany dyskusją, gdyż świadczy  

o zainteresowaniu radnych oświatą.  „Chciałby dożyć takich czasów…, kiedy 

sprawy rankingu naszych szkół w Polsce będą też takie emocje wywoływały, 

dobre, złe i nie będzie to sprawa obojętna…, bo obecnie my się wielce 

cieszymy, że nasze liceum znalazło się w czwartej dziesiątce”. Jest to ważny 

temat. Katowice zasługują na to, aby mieć szkoły na najwyższym krajowym 

poziomie.  

 

Wobec wyczerpania dyskusji oraz braku uwag i zgłoszeń ze strony Radnych, 

Prowadząca obrady poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 17 głosach „za”, 7 głosach 

sprzeciwu i braku głosów „wstrzymujących się”.  
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/Uchwała nr XXXIII/662/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 8 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu 

Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach oraz nadania statutu.  

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr DS-710/16. <zapis AV> 

 

Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Projekt uchwały poddany został przez Pana Prezydenta - w oparciu o przepis art. 

19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych - opiniowaniu 

przez władze statutowe właściwych związków zawodowych. 

Śląska Międzyzakładowa Komisja Związku Zawodowego „Rada 

Poradnictwa” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zwracając uwagę, iż 

reprezentuje jedynie interesy pracowników pedagogicznych, którzy są 

członkami ww. międzyzakładowej organizacji związkowej. 

Związek Zawodowy Oświata nie przedstawił opinii w określonym terminie. 

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty  

i Wychowania wstrzymała się od opiniowania. 

Z kolei przy odrębnym piśmie z dnia 28 listopada 2016r., Związek 

Nauczycielstwa Polskiego Oddział Katowice wyraził pozytywną opinię do 

projektu 

 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadząca obrady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 17 głosach „za”, 7 głosach 

sprzeciwu i braku głosów „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr XXXIII/663/16/ 

( Protokół z imiennego głosowania) 

 

Punkt 9  Interpelacje radnych. <zapis AV> 

 

W okresie międzysesyjnym nie wpłynęły żadne  interpelacje Radnych. 

Na dzisiejszą sesję wpłynęła interpelacja Radnego Marka Chmielińskiego  

w sprawie naprawy kilku punktów oświetlenia na terenie dzielnicy Murcki.  

 

Punkt 10 Komunikaty i wolne wnioski. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady przekazała kilka komunikatów: 

1/ pismem z dnia 18 listopada 2016 r. Pan Z P wystąpił ze skargą i wezwaniem 

do usunięcia naruszenia prawa na uchwałę Rady Miasta Katowice nr 

XXXI/635/16 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=100398&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100395/sesja%20XXXIII%20punkt%207.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100647/Punkt%208%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=100399&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100396/sesja%20XXXIII%20punkt%208.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100648/Punkt%209%20sesji.asx
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100649/Punkt%2010%20sesji.asx
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Z P na działania Prezydenta Miasta Katowice. Pismo zgodnie z życzeniem Pana 

ZP zostało przekazane do Wojewody Śląskiego, a jego kopia jest do wglądu  

w Biurze Rady Miasta, 

2/ w dniu 28 listopada 2016 r. do Biura Rady Miasta Katowice wpłynęło pismo 

Wojewody Śląskiego z dnia 28 listopada 2016 r., w którym zawiadomiono  

o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności 

części uchwały Rady Miasta Katowice nr XXXI/632/16 z dnia 26 października 

2016 r. w sprawie przyjęcia „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu miasta Katowice”. Pismo przekaże Panu Prezydentowi 

do ustosunkowania się, 

 

Prezydent Marcin Krupa podziękował za dzisiejszą sesję i dyskusję. 

Szczególnie serdecznie podziękował za głosowanie, gdyż stwierdził, że 

„idziemy w dobrym kierunku, tworząc jednostkę, która ma służyć poprawie 

funkcjonowania naszych jednostek oświatowych, ale nie tylko. Patrząc  

w perspektywie dalszej, wszystkie jednostki budżetowe znajdą się w CUW-ie”. 

Dzisiejsza dyskusja dotyczyła tylko jednostek oświatowych. Zmiany zawsze 

powodują pewne pytania. Dobrze, że dyskusja była, teraz przystąpimy do 

działania. Ze swej strony Prezydent  zadeklarował, że wszystkie wątpliwości  

i wszystkie problemy oraz wnioski wynikające z uwag dotyczących 

funkcjonowania przyszłej jednostki będą zapewne wprowadzane w ramach 

zmian służących poprawie funkcjonowania całego systemu, ale przede 

wszystkim poprawie jakości kształcenia w zakresie edukacji w naszym mieście.  

  

Przewodnicząca Rady poinformowała i zaprosiła na tradycyjne spotkanie 

opłatkowe, które odbędzie się w Parafii św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia 

Najświętszej Marii Panny w Panewnikach w dniu 14.12.2016r.  

o godz. 17.00.  

 

Radny Józef Zawadzki zawnioskował o remont ul. Zgody oraz o podwyżki dla 

pracowników Urzędu Miasta. 

 

Radna Barbara Wnęk zaapelowała do Pani Przewodniczącej, żeby na 

przyszłość nie traktowała naszych gości, w ten sposób, że są „równi  

i równiejsi”. Jedni mają tylko trzy minuty na wypowiedź, inni dłużej, 

tymczasem przemawiający przygotowali się do wystąpienia.  

 

Radny Adam Skowron wyjaśnił na usprawiedliwienie, że Pan Adam Lasek 

chciał się zmieścić w czasie i że nie prosił o wydłużenie wypowiedzi.  

 

 

 



 

 

 

 

21 

Punkt 11 Zamknięcie sesji. <zapis AV> 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca Rady zamknęła obrady 

XXXIII sesji Rady Miasta Kartowice VII kadencji o godz. 12.10. 

 

Protokołowała:                                         Prowadząca obrady: 

                                                                    Przewodnicząca  

                                                                Rady Miasta Katowice 

 

Beata Musiał                                               Krystyna Siejna  

 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100650/Punkt%2011%20sesji.asx

