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BR.0012.6.7.2022 

BR.0012.5.3.2022 

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

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 10 maja 2022 r., godz. 15.30 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa otworzyła wspólne posiedzenie Komisji 
Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisji Dialogu Społecznego, powitała zebranych gości oraz 
radnych i zaproponowała przyjęcie następującego porządku obrad: 

1) Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gliwice za 2021 r. oraz informacja 
o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 
2021 r. w obszarach związanych z edukacją, kulturą i sportem. 

2) Opinia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisji Dialogu Społecznego do 
sprawozdania z wykonania budżetu miasta Gliwice za 2021 r. oraz informacji 
o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 
2021 r.  

3) Druki sesyjne. 

4) Sprawy bieżące. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu udział wzięli: Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Stella 
Zaborowska-Nawrath, Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz oraz mieszkaniec. 

Ad 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gliwice za 2021 r. oraz 
informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 
31 grudnia 2021 r. w obszarach związanych z edukacją, kulturą i sportem.  

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz przekazał, że w stosunku do 2021 roku, 
już w 2022 r. wydatki na oświatę wzrosną i wyniosą 467 mln 800 tys. zł, w 2020 r. były to 
404 mln zł, a w 2021 r. – 454 mln zł. W 2022 r. wydatki majątkowe osiągną pułap 61 mln 
zł, w 2021 r. było to 58 mln zł. W 2022 r. środki na wynagrodzenia oraz ich pochodne 
zaplanowane są na poziomie 308 mln zł, w 2020 r. było to 271 mln zł, a w 2021 r. – już 
299 mln zł. Subwencja oświatowa w 2022 r. wyniesie 255 mln zł, w 2020 r. było to 247 mln 
zł, a w 2021 r. – 252 mln zł. W 2022 r. zaplanowane jest zmniejszenie kwoty subwencji 
w związku z ograniczeniem liczby godzin nauki języka niemieckiego. Miasto Gliwice 
otrzymuje także dotację przedszkolną, w wysokości 10 mln zł, a inne dochody związane są 
m.in. z różnego rodzaju projektami i opiewają na kwotę 2,9 mln zł. Środki na wydatki 
bieżące już teraz zaplanowane są w wysokości 141 mln zł, w 2020 r. było to 96 mln zł, 
a w 2021 r. – 141 mln zł. Subwencja oświatowa stanowi 82% kwoty przeznaczanej tylko 
na wynagrodzenia i ich pochodne. Udział miasta w wydatkach ogólnych na edukację 
przekracza 40%. W 2022 r. będzie kształtować się na poziomie 43%, w 2021 r. było to 
41%. Dodatkowo została podjęta przez parlament decyzja o podwyżkach wynagrodzeń dla 
nauczycieli od czerwca 2022 r. Udział miasta w wydatkach bieżących na edukację wynosi 
35%, co grozi tym, że pewne wydatki majątkowe będą musiały być opóźnione lub 
realizowane będą w innym tempie. Wykonanie budżetu miasta w zakresie edukacji 
w 2021 r. zmieściło się w zaplanowanych parametrach. Największy wpływ na nie mają 
wynagrodzenia.  

Przewodniczący Komisji Dialogu Społecznego Łukasz Chmielewski zapytał, 
czy Młodzieżowa Rada Miasta Gliwice wykonała swój budżet w 2021 r. 
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Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że Młodzieżowa Rada 
Miasta Gliwice nie wykorzystała przyznanych im na 2021 r. środków, być może ze względu 
na przeprowadzoną w tym roku wymianę połowy składu Młodzieżowej Rady.  

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Krystyna Sowa zapytała, który 
rodzaj wydatków wymagał w 2021 r. wprowadzenia największych zmian.  

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że przekroczenie 
planowanego wykonania dotyczy przede wszystkim szkół niepublicznych, jednak ten obszar 
jest niezależny od działalności miasta, a także inwestycji oświatowych.  

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka zapytała, czy wynika to z faktu, że w szkołach 
niepublicznych jest więcej uczniów, niż zakładano.  

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że tak. 

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka zasugerowała, że może to dotyczyć uczniów spoza 
Gliwic i zapytała, czy zmieniła się liczba takich uczniów w gliwickich szkołach 
niepublicznych. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że działania, które 
podejmowało miasto Gliwice, miały na celu zapobieganie niekontrolowanemu zwiększaniu 
liczby uczniów spoza Gliwic, system został uszczelniony.  

Komisja ustaliła, że pod koniec 2022 r. zwróci się z prośbą o przedstawienie informacji 
dotyczącej gliwickich szkół niepublicznych. 

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka zapytała, czy jest w Gliwicach jedna szkoła, która 
jest wiodącą w nauczaniu domowym. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że wiodącą jest szkoła 
Filomata, a jeżeli chodzi o szkoły publiczne, to rozkład jest równomierny. Nie ma jednej 
wiodącej. Warto podkreślić, że nauczanie domowe opiera się na podjęciu przez rodziców 
obowiązku edukacji dzieci, które dwa razy w roku zdają specjalne egzaminy. W 2022 r. 
jeden podmiot złożył wniosek, wskazując w zakresie swojej działalności nauczanie 
domowe.  

Radna Agnieszka Filipkowska zapytała, czy są szanse na dalsze dostosowywanie 
budynków oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz czy miasto ma narzędzia 
do pozyskiwania środków zewnętrznych na ten cel. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że gdy tylko 
zdiagnozowana jest taka potrzeba, to miasto Gliwice stara się na bieżąco dostosowywać 
budynki do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami, korzystając ze środków z różnych 
źródeł. 

Radna Grażyna Walter-Łukowicz zapytała o sytuację w gliwickich placówkach 
oświatowych w związku z napływem uchodźców z Ukrainy. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz przekazał, że w związku z tą sytuacją 
powstały trzy odrębne oddziały przygotowawcze w ZSP 12, a pozostali uczniowie kształcą 
się w pozostałych szkołach w tych już funkcjonujących. To drugie rozwiązanie nie wiąże się 
z dodatkowymi kosztami, a w przypadku utworzenia odrębnych oddziałów informacja 
o kosztach będzie znana pod koniec roku. Miasto przygotowane jest na utworzenie jeszcze 
dwóch odrębnych oddziałów.  

Brak dalszych pytań ze strony członków Komisji. 

(***) 

Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Stella Zaborowska-Nawrath przedstawiła 
informację dotyczącą wykonania budżetu miasta w 2021 r. w zakresie kultury i sportu. 
W ramach budżetu Wydziału Kultury i Sportu podejmowane były działania w obszarach 
związanych z sprawowaniem mecenatu kultury nad działalnością kulturalną w mieście, 
a także z organizacją i współorganizacją przedsięwzięć kulturalnych. Budżet wykonano 
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w kwocie 1,2 mln zł, tj.w 90%. W 2021 r. organizowane były konkursy, w ramach których 
18 podmiotów otrzymało wsparcie finansowe, a także przyznawano tzw. małe granty. 
Miasto Gliwice było współorganizatorem przedsięwzięć takich jak m.in. festiwal Ulicznicy, 
Pożegnanie Lata, ponadto  Prezydent Miasta przyznał nagrody za osiągnięcia w dziedzinie 
kultury i sztuki. Wykonanie budżetu było mniejsze, niż planowane, ze względu na sytuacją 
epidemiczną. Na zadania z zakresu sportu zaplanowano budżet w wysokości 16 mln zł, 
wykonanie osiągnęło poziom 98%. W jego ramach udzielono dotacji na zadania związane 
z upowszechnianiem sportu i wsparciem działalności sportowej. Na ten cel przeznaczono 
15 mln zł, dodatkowo środki budżetowe zostały przeznaczone na umowę koncesyjną, 
dotyczącą prowadzenia Pływalni „Neptun” w Sośnicy, przyznano 58 nagród Prezydenta 
Miasta za osiągnięcia w dziedzinie sportu, a także zrealizowano kilka zadań w ramach 
Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. Przeprowadzono osiem konkursów na podstawie 
przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podpisano 
64 umowy, zaś w ramach ustawy o sporcie podpisano  52 umowy , dofinansowanie w tym 
trybie otrzymało 29 podmiotów. W obszarze związanym z turystyką wykonanie budżetu 
miasta w 2021 w. wyniosło 50%, co wynika przede wszystkim z ograniczeń epidemicznych. 
W mieście działają cztery instytucje kultury, którym miasto Gliwice przyznało w 2021 r. 
dotacje w następujących wysokościach:  

• Muzeum w Gliwicach –5 304 101, wykonanie wyniosło 100%, w ramach przyznanych 
środków zorganizowano ok. 900 wydarzeń o charakterze stacjonarnym i online 
(m.in.: Noc Muzeów, Gliwickie Dni Dziedzictwa Kulturowego, wystawę Młoda Polska), 
a także prowadzono działalność wydawniczą; 

• Teatr Miejski w Gliwicach – 9 003 163 = zł, wykonanie wyniosło 100%, w 2021 r. 
przygotowano siedem przedstawień premierowych i wystawiono 160  spektakli 
własnych, zorganizowano takie przedsięwzięcia jak festiwal All Imrovviso oraz Parkowe 
Lato, a także galę operetkową, prowadzona była także działalność edukacyjna, a Kino 
Studyjne Amok zorganizowało ponad 1200 seansów filmowych, w 2021 r. Teatr Miejski 
w Gliwicach otrzymał dwie nagrody teatralne Złota Maska; 

• Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach –6 626 716,46, wykonanie osiągnęło poziom 
100%, instytucja ta prowadziła swoją działalność stacjonarnie, jak i online, w 2021 r. 
obchodziła 75-lecie swojego powstania, liczba zarejestrowanych czytelników wyniosła 
31 tys., zaś liczba wypożyczeń wzrosła w 2021 r. o 45%, zorganizowano ponad 
900 wydarzeń, w tym konkursy, wystawy oraz lekcje biblioteczne.  

• Centrum Kultury Victoria – instytucja powstała 1 grudnia 2021 r., kwota przekazanej 
dotacji wyniosła 180 tys. zł i została przeznaczona na prace organizacyjne. 

W zakresie prac remontowych i inwestycyjnych w 2021 r. wydatki o tym charakterze 
zostały zrealizowane przede wszystkim w Teatrze Miejskim; Miejska Biblioteka Publiczna 
dokonała zakupu odpowiedniego oprogramowania, a Muzeum w Gliwicach, 
z zaplanowanego 1 mln zł zrealizowało 7 tys. zł, w związku z problemami związanymi 
z procedurą przetargową na wykonanie dokumentacji projektowej, dotyczącej 
modernizacji Radiostacji Gliwice. 

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka zapytała o środki przeznaczone na sprawowanie 
mecenatu. 

Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Stella Zaborowska-Nawrath odpowiedziała, 
że z zaplanowanej kwoty 700 tys. zł zrealizowano 650 tys. zł. 

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka zapytała, jaka kwota została zaplanowana na 
tzw. małe granty. 

Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Stella Zaborowska-Nawrath odpowiedziała, 
że planowana kwota wynosi zazwyczaj ok. 100 tys. zł, jednak w 2021 r. na pewno nie 
została w całości spożytkowana. Zaś w ramach ogólnych konkursów zorganizowano ok 
30 wydarzeń, a 18 podmiotów otrzymało dofinansowanie.  
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Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka zwróciła się z prośbą o przekazanie listy 
podmiotów, które otrzymały wsparcie finansowe wraz z informacją dotyczącą tzw. małych 
grantów.  

Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Stella Zaborowska-Nawrath odpowiedziała, 
że przygotuje takie zestawienie, informacje te znajdują się także w Biuletynie Informacji 
Publicznej.  

Brak kolejnych pytań ze strony członków Komisji. 

Ad 2) Opinia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisji Dialogu Społecznego 
do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Gliwice za 2021 r. oraz informacji 
o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2021 r. 

Przewodniczący Komisji Dialogu Społecznego Łukasz Chmielewski przekazał, 
że wpłynęła prośba Komisji Rewizyjnej (w aktach sprawy BR.0012.15.7.2022) 
o wyrażenie opinii w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Gliwice za 2021 r. 
wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 
2021 r. (w aktach sesji Rady Miasta z dnia 9 czerwca 2022 r.) i zapytał, kto z członków 
Komisji jest za pozytywną opinią do tych dokumentów. 

Wynik głosowania: 3 głosy za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące się. Komisja Dialogu 
Społecznego pozytywnie zaopiniowała oba dokumenty. 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Krystyna Sowa przekazała, 
że wpłynęła prośba Komisji Rewizyjnej (w aktach sprawy BR.0012.16.7.2022) 
o wyrażenie opinii w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Gliwice za 2021 r. 
wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 
2021 r. (w aktach sesji Rady Miasta z dnia 9 czerwca 2022 r.) i zapytała, kto z członków 
Komisji jest za pozytywną opinią do tych dokumentów. 

Wynik głosowania: 3 głosy za, 0 przeciw, 4 wstrzymujące się. Komisja Edukacji, 
Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała oba dokumenty.  

Ad 3) Druki sesyjne. 

a) Projekt uchwały (druk nr 767) w sprawie przekształcenia Państwowej Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Gliwicach oraz Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia 
w Gliwicach, wchodzących w skład Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia 
im. Ludomira Różyckiego, poprzez zmianę siedziby.  

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz przekazał, że projekt uchwały jest 
konsekwencją podjętej przez Radę Miasta uchwały intencyjnej i doprowadzi do ostatecznej 
zmiany siedziby tej placówki oświatowej z dniem 31 sierpnia 2022 r., tak, aby 
od 1 września 2022 r. mogła prowadzić swoją działalność w budynku przy ul. Ziemowita.  

Brak pytań ze strony członków Komisji. 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Krystyna Sowa zapytała, kto 
z członków Komisji jest za pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 767. 

Wynik głosowania: 7 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

Ad 4) Sprawy bieżące. 

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

a) Sprawozdanie za 2021 r. z realizacji Programu Polityki Senioralnej miasta Gliwice na 
lata 2021-2025 (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości. 
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b) Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2021 (w aktach sesji Rady Miasta z dnia 
12 maja 2022 r.) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

c) Sprawozdanie z realizacji efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za 
rok 2021 (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

(***) 

Kolejne posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu odbędzie się 24 maja 2022 r., 
godz. 15.30 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego. 
Tematyka posiedzenia: dzialalność Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
Województwa Śląskiego; sprawy bieżące. 

(***) 

Kolejne posiedzenie Komisji Dialogu Społecznego odbędzie się 18 maja 2022 r., 
godz. 8.00 (Szkoła Podstawowa nr 3 w Gliwicach). Tematyka: parking przy Szkole 
Podstawowej nr 3; sprawy bieżące. 

 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Katarzyna Golonka 
Przewodnicząca Komisji 

Edukacji, Kultury i Sportu 

(-) Krystyna Sowa 
 
 

Przewodniczący Komisji 
Dialogu Społecznego 

(-) Łukasz Chmielewski 
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