
 

 

 

 
  

 
   

        
        

         
      

   

       

         

         
         

  

       
 

    

        
           

         
             
         

           
         

           
        

         
           

            
           

      
     

          
   

         
         

           
         

            
             

       
              
                

             

        
         

            
          

            
              

BR.0012.1.11.2022 

Protokół posiedzenia 
Komisji Rewizyjnej 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 11 października 2022 r., godz. 17.00 

Wiceprzewodniczący Komisji Ryszard Buczek otworzył posiedzenie Komisji, powitał 
gościa oraz radnych i zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad: 

1) Kontrola procesu tworzenia i funkcjonowania samorządowej instytucji kultury 
– Centrum Kultury Victoria w Gliwicach. 

2) Sprawy bieżące. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu udział wziął Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz. 

Ad 1) Kontrola procesu tworzenia i funkcjonowania samorządowej instytucji 
kultury – Centrum Kultury Victoria w Gliwicach (w sprawie 
nr BR.0012.11.7.2022). 

Prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Komisji Ryszard Buczek podziękował 
Naczelnikowi Wydziału Edukacji za przybycie i poprosił go o wypowiedź w sprawie  
funkcjonowania Młodzieżowego Domu Kultury. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz poinformował, że istota reorganizacji 
opierała się o trzy przesłanki: musiała się ona odbyć poprzez likwidację Młodzieżowego 
Domu Kultury (prawo oświatowe nie przewiduje bowiem reorganizacji bez likwidacji), który 
– jako placówka oświatowa – nie mógł statutowo realizować zajęć dla starszych kursantów 
i jednocześnie odpowiadać na potrzeby mieszkańców. Ponadto przepisy dotyczące 
placówek oświatowych nie pozwalały na szersze, niż niezbędne dla nieoświatowej jednostki 
kultury gospodarowanie finansami (np. na sprzedawanie biletów na organizowane 
imprezy). I wreszcie fakt, że oświatowe młodzieżowe domy kultury są sklasyfikowane 
subwencyjnie wspólnie z takimi instytucjami jak np.: ośrodki resocjalizacyjne, Młodzieżowy 
Ośrodek Socjoterapii czy Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna. Subwencja dla MDK była 
od lat niewystarczająca na jego samofinansowanie, kształtowała się na poziomie 35-40% 
planu finansowego jednostki (gdzie dla szkół sięga 70%). Te argumenty skłaniały do 
powołania jednostki kultury, która będzie mieć ofertę edukacyjną skierowaną do uczniów, 
a także kulturalno-artystyczną, skierowaną do różnych, starszych grup wiekowych, 
a przede wszystkim nie będzie z roku na rok,  w sposób zupełnie niekontrolowany i bez  
wpływu ze strony samorządu (np. rządowe podwyżki dla nauczycieli), droższa 
w prowadzeniu. 

Decyzją Kuratorium Oświaty likwidacja Młodzieżowego Domu Kultury została zablokowana, 
zaproponowano więc inne rozwiązanie, tak aby przynajmniej część subwencji oświatowej, 
którą  otrzymują  Gliwice,  a  która  wynika  z  funkcjonowania  w  naszym  mieście  
Młodzieżowego Domu Kultury, wystarczyła na działalność placówki. Została więc ona 
włączona do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych nr 1. Następnie gość przedstawił 
informację o sytuacji finansowej i budżecie MDK w latach 2020 i 2021. Wykonanie planu 
na koniec roku 2020 wyniosło ponad 2,5 miliona złotych, a już w 2021  ponad 3 miliony 
złotych, i to bez wzrostu oferty dla dzieci i zwiększenia zatrudnienia. Po reorganizacji koszty 
spadły, a na przyszły rok budżet MDK jest planowany w wysokości 900 tysięcy złotych – to 
tyle, ile z subwencji ogólnej generuje fakt posiadania w naszym mieście MDK. 

Pracownikom Młodzieżowego Domu Kultury, którzy pracowali w MDK w ramach 
dodatkowego zajęcia, zaproponowano, aby nadal pracowali w swoich macierzystych 
szkołach w ramach swojego etatu, a zajęcia artystyczne prowadzili w ramach oferty 
pozalekcyjnej. W stosunku do nauczycieli etatowych MDK, którzy zdecydowali się przejść 
do pracy w gliwickich szkołach, zaproponowano, aby oferta zajęć pozalekcyjnych nie była 
w całości realizowana na terenie szkoły macierzystej. Jeśli nauczyciel ma ½ etatu w szkole 
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macierzystej, może realizować drugie pół w innej siedzibie, stąd np. 12 osób zatrudnionych 
w szkołach prowadzi zajęcia przy ul. Barlickiego. W takim wypadku Młodzieżowy Dom 
Kultury, a właściwie Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 1, nie jest płatnikiem 
wynagrodzenia, tylko szkoła macierzysta. To dyrektor szkoły określa w jakim zakresie 
nauczyciele podlegają organizacji MDK.  Zajęcia  odbywają  się  w  budynku  przy  
ul. Barlickiego, ponieważ  CK  Victoria  zawarło  z  ZSiPO  nr  1  (MDK) umowę najmu 
pomieszczeń, gdzie dotąd odbywały się zajęcia. Niektóre zajęcia odbywają się również 
w hali „Łabędź” w Łabędach. Nauczyciele, którzy nie podjęli decyzji o przejściu do szkół, 
realizują swoje zdania tylko w MDK. 

Naczelnik Wydziału Edukacji zapowiedział jednocześnie, że przekaże Komisji wykaz 
wszystkich prowadzonych w szkołach i pomieszczeniach MDK zajęć edukacyjnych. 

Radny Adam Michczyński uznał, że wola pracowników w procesie reorganizacji została 
uszanowana. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz wskazał, że jedynie dwie osoby 
z dwudziestu siedmiu nie wyraziły zainteresowania dalszą pracą. Reszta pozostała w MDK, 
przeszła  do  szkół  lub  CK  Victoria.  Osoby  pracujące  w  szkołach  mają  umowy  w  oparciu  
o Kartę Nauczyciela. Nauczyciele zatrudnieni w CK Victoria mają umowy o pracę, 
ew. umowę o dzieło. 

Następnie Naczelnik podał dane dotyczące liczby uczestników zajęć oraz liczby grup. 

Radny Paweł Wróblewski przypomniał radnym, że Komisja powinna formalnie 
zakończyć prowadzoną kontrolę. Podziękował gościowi za deklarację przekazania 
dodatkowych materiałów na temat zajęć, które radni będą mogli przeanalizować. Jeśli po 
lekturze pojawią się pytania, Komisja zwróci się z nimi drogą oficjalną. 

Radny Adam Michczyński poprosił o przypomnienie danych dotyczących subwencji dla 
Młodzieżowego Domu Kultury. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz wyjaśnił, że subwencja to dochód 
gminy, rozdzielany pomiędzy wszystkie placówki oświatowe. W przypadku części 
subwencji, wynikającej z prowadzenia w mieście zarówno Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej, jak i Młodzieżowego Domu Kultury, trzeba mieć na uwadze, że rosną 
potrzeby dzieci korzystających z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i trzeba je 
traktować komplementarnie z potrzebami Młodzieżowego Domu Kultury. Zarówno zajęcia 
diagnostyczne i terapie, jak i zajęcia artystyczne, są korzystne dla dzieci i wspierają ich 
rozwój. To przekłada  się na decyzje, która z tych dwóch placówek winna mieć większy  
budżet, choć z tej samej części subwencji. Przypomniał, że na rok 2023 dla MDK 
zaplanowano subwencję w wysokości 900 tysięcy złotych. 

Wiceprzewodniczący Komisji Ryszard Buczek zapytał, z czego, zdaniem Naczelnika 
Wydziału Edukacji, wynikały problemy przy przekształceniu jednostki. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz uznał, że nie jest niczym odkrywczym, 
że nikt nie lubi zmian – ludzie się ich boją i bronią posiadanych przywilejów, czyli 
np. realizowania pracy w oparciu o Kartę Nauczyciela. Także różne inne czynniki 
spowodowały, że rozmowy z załogą MDK były trudne: pandemia, negatywne nastawienie 
do sprawy w  mediach, stanowisko Kuratorium. Zdaniem gościa, oferta Centrum Kultury 
Victoria jest coraz szersza i dobrze odbierana przez mieszkańców. Zauważył, że być może 
warto kiedyś wrócić do pierwotnej koncepcji połączenia z nim oferty Młodzieżowego Domu 
Kultury. 

Wiceprzewodniczący Komisji Ryszard Buczek zapytał, czy będzie szykowana oferta 
zajęć na okres ferii zimowych. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz potwierdził, że będzie. 

Radny Adam Michczyński wyjaśnił, że jego obawy związane z reorganizacją wynikały 
z tego, czy uda się dobrze zorganizować system zajęć. Zastanawiał się również, gdzie będą 
się  odbywać  zajęcia  i  czy  dyrektorzy  szkół  nie  będą  niechętnie patrzyć na te ½ etatu 
realizowanego przez nauczycieli dla MDK. Na chwilę obecną wydaje się jednak, że wszystko 
działa dobrze. 
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Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz poinformował, że wizytator Kuratorium 
Oświaty głosił tezę, że to nie może funkcjonować dobrze i że zajęcia nie mogą się odbywać 
poza szkołą macierzystą nauczyciela. Niektórzy nauczyciele również nie wyobrażali sobie, 
że mogą świadczyć pracę gdzieś indziej niż mają etat. Naczelnik zapewnił, że mogą tak  
robić i dotyczy to wszystkich zajęć, nie tylko kulturalnych, bo przecież choćby zajęcia 
sportowe czy obronne, były  od  lat  realizowane  poza  macierzystą  placówką. Poza tym 
sekretarz stanu Ministerstwa Edukacji potwierdził w odpowiedzi na interpelację poselską, 
że wszystkie zajęcia – nie tylko sportowe, ale i właśnie kulturalne i artystyczne – mogą być 
realizowane przez nauczycieli, na terenie i z wykorzystaniem zasobów infrastruktury 
istniejącej i dostępnej w mieście. Dodał, że Dyrektor CK Victoria będzie przekazywał 
informację na temat oferty zajęć pozalekcyjnych, które mu na początku każdego semestru 
przekaże Wydział Edukacji. 

Radny Adam Michczyński uznał, że radni kolejnej kadencji powinni sprawdzić, czy 
system dobrze funkcjonuje. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz podsumował, że zajęcia pozalekcyjne 
dobrze funkcjonowały wcześniej i nadal funkcjonują dzięki wielu zaangażowanym 
nauczycielom i  nie  można  głosić  tezy,  że  tylko  nauczyciele  MDK  realizują  w  Gliwicach  
zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży. 

Wiceprzewodniczący Komisji Ryszard Buczek podziękował gościowi za udział 
w posiedzeniu i przedstawienie informacji. 

Na tym zakończono procedowanie w tym punkcie porządku obrad. 

Ad 2) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami: 

a) Protokół i uchwały Rady Dzielnicy Łabędy (w załączeniu, korespondencja 
nr UM.99909.2022). 

b) Oferta szkolenia (w załączeniu, korespondencja nr UM.994596.2022). 

Na tym zakończono procedowanie w tym punkcie porządku obrad. 

(***) 

Terminu kolejnego posiedzenia Komisji nie ustalono. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Marta Stradomska 

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej 

(-) Ryszard Buczek 
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