
 

 

 

 

   
  

    
 

    

          
     

   
 

   

            
         

  

       
           

        

            
 

   

       

        
            

          
          

         
       

         
         

         
          

        
     

           
 

          
           

              
 

        
          

             
        

          
               

BR.0012.6.18.2021 

BR.0012.5.6.2021 

Protokół wspólnego posiedzenia 
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 
oraz Komisji Dialogu Społecznego 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 23 listopada 2021 r., godz. 15.30 

Obrady w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – 
na podstawie art. 15zzx ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2095 

z późn. zm.) 

Na wstępie ustalono, że posiedzenie wspólne Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz 
Komisji Dialogu Społecznego prowadzić będzie Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury 
i Sportu. 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Krystyna Sowa otworzyła 
posiedzenie wspólne obu komisji, powitała zebranych przed monitorami komputerów gości 
oraz radnych i zaproponowała przyjęcie następującego porządku obrad: 

1) Projekt budżetu miasta Gliwice na 2022 r. oraz projekt Wieloletniej Prognozy 
Finansowej. 

2) Sprawy bieżące. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Krystyna Sowa przypomniała, 
że posiedzenie komisji może być nagrywane i transmitowane na żywo w Internecie (obraz 
i dźwięk) przez podmiot zewnętrzny, a po zakończeniu obrad nagranie może zostać 
zamieszczone na stronie internetowej. Przypomniała także o obowiązku ochrony danych 
osobowych mieszkańców przed ujawnieniem ich osobom postronnym i poprosiła 
o niepodawanie tych danych podczas omawiania spraw. 

W posiedzeniu udział wzięli: Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok, Zastępca 
Prezydenta Miasta Aleksandra Wysocka, Sekretarz Miasta Barbara Chamiga, Naczelnik 
Wydziału Kultury i Sportu Stella Zaborowska-Nawrath, Naczelnik Wydziału Promocji 
i Komunikacji Społecznej Łukasz Oryszczak, Naczelnik Biura Rady Miasta Barbara 
Chodaczek-Sagan, Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Krystyna Błasiak oraz Dyrektor 
Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych Marta Kryś. 

Ad 1) Projekt budżetu miasta Gliwice na 2022 r. oraz projekt Wieloletniej 
Prognozy Finansowej. 

Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok przypomniał, że Prezydent Miasta na 
posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów wspominał już, jak będzie wyglądać sytuacja 
finansowa  miasta  Gliwice  w  2022  r.  i  jakie  wydatki  bieżące  i  majątkowe  będzie  trzeba  
ograniczyć. 

Zastępca Prezydenta Miasta Aleksandra Wysocka dodała, że oszczędności są 
konieczne w zakresie wydatków związanych z edukacją, sportem, komunikacją społeczną, 
a także na zadaniach, które realizuje Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych. Jest to 
niezbędne, aby projekt budżetu miasta osiągnął wymagane wskaźniki. 

Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Stella Zaborowska-Nawrath przekazała, że na 
2022 r., na zadania w zakresie kultury i sportu, zaplanowano kwotę ponad 51 mln zł. Środki 
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finansowe zostaną też przekazane gliwickim instytucjom kultury (na remonty oraz wydatki 
inwestycyjne). W budżecie ujęto też środki na przedsięwzięcia związane z turystyką. 
Budżet na 2022 r. jest wyższy w stosunku do tego zaplanowanego na 2021 r., a także do 
wartości osiągniętej po zmianach dokonywanych w przeciągu bieżącego roku. Różnica 
wynosi ok. 10 mln zł. Na zadania z zakresu kultury przewidziano wygospodarowano kwotę 
1 mln 073  tys.  zł,  która przeznaczona zostanie na realizację umów wieloletnich, zadań 
zwiazanych z Gliwickim Budżetem Obywatelskim, tzw. małe granty, a także na organizację 
dodatkowych wydarzeń kulturalnych. Łącznie kwota ta jest niższa w porównaniu do 2021 
r., z tego względu, że część środków znajdzie swoje miejsce w budżecie Centrum Kultury 
Victoria, gdyż to ta jednostka przejmuje część zadań związanych z kulturą. Na sport 
zaplanowano  18  mln  zł,  które  przeznaczone  zostaną  na  dotacje  w  zakresie  rozwoju  w  
pierwszej i drugiej grupie priorytetowej, upowszechnianie sportu, szkolenie dzieci i 
młodzieży, osób niepełnosprawnych, a także opłatę na koncesję na prowadzenie Pływalni 
„Neptun”. W tej puli niezbędne było dokonanie cięć o łącznej wysokości 810 tys. zł. 
Pierwotnie zakładano, że środki na dotacje dla klubów sportowych na szkolenia dzieci i 
młodzieży będą wzrastać, gdyż przewidywano wzrost liczby wniosków, jednak ze względu 
na potrzebę dokonania oszczędności przyjęto kwoty podobne do tych, które zostały 
przekazane na realizację zadań w zakresie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w 
drugim półroczu 2021 r. (uwzględniając podobną liczbę wniosków oraz liczbę szkolnych 
zawodników). Możliwe jest, że zaplanowana kwota wystarczy na realizację zadań w tym 
obszarze w 2022 r. W obszarze związanym z turystyką planowana jest współpraca ze 
Śląską Organizacją Turystyczną. Środki na dotacje dla instytucji kultury są zaplanowane 
na wyższym poziomie, niż w 2021 r., ze względu na utworzenie Centrum Kultury Victoria 
oraz zwiększenie kwot dla pozostałych trzech instytucji. Na ten cel wg planu ma zostać 
przekazana kwota ponad 28 mln zł. Budżet dla nowo utworzonego Centrum Kultury Victoria 
ograniczono o 1 mln zł, w zakresie środków na realizację autorskiego programu 
kulturalnego. Odroczono plany związane z rewitalizacją Ruin Teatru Victoria. Planowany 
budżet jest wyższy niż w 2021 r. o ok. 8,3 mln zł na wydatkach bieżących, o ok. 50 tys. zł 
w zakresie zadań remontowych i o 2,3 mln w obszarze działań inwestycyjnych. 

Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Krystyna Błasiak przekazała, że projekt 
budżetu na 2022 r. w zakresie zadań edukacyjnych jest porównywalny do tego z 2021 r., 
w którym wykonanie budżetu przewidywane jest w wysokości 441 mln  zł. Ograniczenia  
w wysokości zaplanowanych środków dotyczą większych zadań inwestycyjnych i zostały 
zmniejszone z 50 mln zł do  37  mln  zł.  W  zakresie  płac  uwzględniono  oczywiście  nową 
wysokość wynagrodzenia minimalnego. Kwota na pochodne od wynagrodzeń zostanie 
zmniejszona o 5,1 mln zł, gdyż część zostanie zapłacona w tym roku. Jednostki oświatowe 
są zabezpieczone w obszarze realizacji zadań edukacyjnych, nie zostaną jednak 
przeprowadzone większe doposażenia. 

Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok przekazał, że informację o planie 
budżetu w zakresie realizacji w 2022 r. zadań w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej 
przedstawi Dyrektor Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych. 

Dyrektor Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych Marta Kryś 
przekazała, że w 2021 r. w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej wpłynęły 43 wnioski, 
z czego do realizacji skierowano 23.  Ze  względu  na  fakt,  że  część  odrzuconych  została  
pozytywnie oceniona, Prezydent Miasta podjął decyzję o zwiększeniu puli środków. Koszt 
wszystkich zadań to 2  mln 417 tys. zł, pula została zwiększona przez  Prezydenta Miasta  
o 800 tys. zł tak, aby wszystkie pozytywnie zaopiniowane przedsięwzięcia mogły zostać 
zrealizowane. 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Krystyna Sowa poprosiła 
o przekazanie Komisji listy zadań, które zostały przekazane do realizacji w ramach 
dodatkowej puli środków. 

Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok dodał, że wnioskodawcy byli 
informowani o ewentualnej możliwości zwiększenia puli środków. Gliwicka Inicjatywa 
Lokalna wydaje się być procedurą korzystniejszą dla miasta i mieszkańców, w porównaniu 
do Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. W przyszłym roku zostanie ustalona pula środków 
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na 2023 r. już na określonym poziomie, należy założyć, że będzie stała w kolejnych latach, 
bez jej doraźnego zwiększania. 

Przewodniczący Komisji Dialogu Społecznego Łukasz Chmielewski zapytał o ogólny 
charakter deklarowanego udziału własnego mieszkańców – czy jest to raczej praca, czy 
środki finansowe. 

Dyrektor Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych Marta Kryś 
odpowiedziała, że wkład własny mieszkańców może przybrać charakter finansowy, 
rzeczowy oraz stanowić deklarację pracy społecznej świadczonej przez wnioskodawcę lub 
wolontariuszy. Minimalna liczba punktów, aby wniosek uzyskał pozytywną opinię, to 
60 pkt, im większe było zaangażowanie wnioskodawców, tym liczba punktów była większa. 
Największa uzyskana liczba punktów to 164. 

Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok dodał, że ważne jest i będzie materialne 
zaangażowanie po stronie wnioskodawców. Jeśli pula środków na dany rok w ramach 
Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej będzie zbliżać się ku wyczerpaniu, to wygrywać będą wnioski 
z zadeklarowanym wyższym wkładem własnym wnioskodawców. 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Krystyna Sowa zapytała, czy 
wnioski przekazane do realizacji z puli dodatkowej miały najmniej punktów. 

Dyrektor Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych Marta Kryś 
odpowiedziała, że tak, uzyskały najmniejszą liczbę punktów, ale jednocześnie minimalną 
dla uzyskania pozytywnej opinii i niezbędną do skierowania do realizacji. 

Sekretarz Miasta Barbara Chamiga przedstawiła informację o środkach w budżecie 
miasta zaplanowanych na działalność rad dzielnic. Plan nie odbiega od tegorocznego, 
wzrastają jednak koszty administracyjne, odczuwalny jest wzrost inflacji. W 2021 r. budżet 
przeznaczony na działalność  rad dzielnic wynosił 544 tys. zł, a na 2022 r. zaplanowano  
kwotę 543 tys. zł., co stanowi utrzymanie poziomu z roku poprzedniego. 

Dyrektor Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych Marta Kryś 
przekazała informację o środkach zaplanowanych na realizację zadań w ramach Gliwickiego 
Budżetu Obywatelskiego. Na ten cel założono wydatki na poziomie 7 mln 874 tys. zł, w tym 
6  mln  974  tys.  zł  na  zadania  dzielnicowe  oraz  900  tys.  zł  na  zadanie  ogólnomiejskie.  
Największe kwoty przeznaczone zostaną na utworzenie i modernizację placów zabaw, 
następnie na zadania z zakresu sporu, rekreacji, utrzymania zieleni, środowiska oraz 
zdrowia. 

Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Krystyna Błasiak dodała, że zadania 
z Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego będą realizowane także w jednostkach oświatowych, 
na kwotę 1,9 mln zł. Chodzi przede wszystkim o realizację programu doposażeń. Na 2022 r. 
na wydatki Młodzieżowej Rady Miasta przewidziano kwotę 5 tys. zł. W 2021 r. środki, w tej 
samej wysokości, nie zostały zrealizowane. W br. miały się odbyć wybory uzupełniające do 
składu rady, ale nie wiadomo, jak wygląda aktualnie sytuacja. 

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka zapytała o środki na działalność rad dzielnic, kwota 
na 2022 r. nie zmieniła się w stosunku  do  2021  r.,  a  wzrosną  koszty  administracyjne,  
w jakim zakresie więc pula została zmniejszona? 

Sekretarz Miasta Barbara Chamiga odpowiedziała, że w 2021 r. na administrację 
przeznaczono 189 tys. zł, na promocję 324 tys. zł, a na wydatki majątkowe 30 tys. zł, na 
2022 r. zaplanowano zaś 191 tys. zł na administrację, 347 tys. zł na promocję, a 5 tys. zł 
na wydatki majątkowe. 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Krystyna Sowa zapytała, jakie 
zjawiska i zmiany można zaobserwować w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok odpowiedział, że utracono szacunkowe 
wpływy do budżetu, a także możliwości zaciągania zobowiązań finansowych, nie tylko 
w zakresie wydatków majątkowych. W okresie od 2021 r. do 2026 r. wydatki te zmniejszą 
się o 600 mln zł, co stanowi sporą część przewidywanych kosztów budowy nowego szpitala. 
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Krajowy Program Odbudowy nie został uruchomiony, środki z Ministerstwa Zdrowia także 
były brane pod uwagę przy planowaniu realizacji tego przedsięwzięcia, a aktualnie mówi 
się tylko o dofinansowaniu do budowy szpitali klinicznych. Miasto stara się pozyskać środki 
zewnętrzne na realizację projektu budowy szpitala, ale Wieloletnia Prognoza Finansowa 
musiała zostać zmieniona. 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Krystyna Sowa przypomniała, 
że informacja, jaką przekazywał Prezydent Miasta, wskazywała, że korekta Wieloletniej 
Prognozy Finansowej musiała być dosyć głęboka. 

Brak kolejnych pytań ze strony członków obu Komisji. 

Przewodniczący Komisji Dialogu Społecznego Łukasz Chmielewski zapytał, kto 
z członków Komisji jest za pozytywną opinią do projektu uchwały budżetowej miasta 
Gliwice na 2022 r. 

Wynik głosowania: 5 głosów za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące  się. Komisja Dialogu 
Społecznego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej miasta Gliwice na 
2022 r. 

Przewodniczący Komisji Dialogu Społecznego Łukasz Chmielewski zapytał, kto 
z członków Komisji jest za pozytywną opinią do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej. 

Wynik głosowania: 5 głosów za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące  się. Komisja Dialogu 
Społecznego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej. 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Krystyna Sowa zapytała, kto 
z członków Komisji jest za pozytywną opinią do projektu uchwały budżetowej miasta 
Gliwice na 2022 r. 

Wynik głosowania: 5 głosów za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące  się. Komisja Edukacji, 
Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej miasta Gliwice na 
2022 r. 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Krystyna Sowa zapytała, kto 
z członków Komisji jest za pozytywną  opinią do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej  
Prognozy Finansowej. 

Wynik głosowania: 5 głosów za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące się. Komisja Edukacji, 
Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej. 

Ad 2) Sprawy bieżące. 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu zapoznała się z następującymi dokumentami: 

a) Pismo w sprawie przedstawicieli Rady Miasta w komisjach konkursowych na dyrektorów 
gliwickich jednostek oświatowych (w aktach sprawy BR.0012.16.23.2021). 

Komisja ustaliła, że w pracach komisji konkursowych na dyrektorów gliwickich jednostek 
oświatowych udział wezmą następujący radni: Krystyna Sowa (Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 2), Adam Michczyński (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8), 
Marcin Kiełpiński (I Liceum Ogólnokształcące), Gabriel Bodzioch (II Liceum 
Ogólnokształcące). 

b) Pismo z prośbą o przedstawienie opinii do projektu budżetu miasta Gliwice na 2022 r. 
oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zaproszenie na posiedzenie Komisji 
Budżetu i Finansów (w aktach sprawy BR.0012.16.26.2021). 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Krystyna Sowa potwierdziła swój 
udział w posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów. 
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(***) 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu przyjęła protokół posiedzenia, które odbyło się 
5 października 2021 r. 

(***) 

Komisja Dialogu Społecznego zapoznała się z następującym dokumentem: 

a) Pismo z prośbą o przedstawienie opinii do projektu budżetu miasta Gliwice na 2022 r. 
oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zaproszenie na posiedzenie Komisji 
Budżetu i Finansów (w aktach sprawy BR.0012.15.5.2021). 

Przewodniczący Komisji Dialogu Społecznego Łukasz Chmielewski potwierdził swój 
udział w posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów. 

(***) 

Komisja Dialogu Społecznego przyjęła protokół posiedzenia, które odbyło się 
6 października 2021 r. 

(***) 

Nie ustalono kolejnych terminów posiedzeń komisji. 

Na tym zakończono posiedzenie obu komisji. 

Protokołowała 

(-) Katarzyna Golonka 

Przewodnicząca Komisji 

Edukacji, Kultury i Sportu 

(-) Krystyna Sowa 

Przewodniczący Komisji 

Dialogu Społecznego 

(-) Łukasz Chmielewski 
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