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BR.0012.30.2.2018 

Protokół posiedzenia  
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 27 listopada 2018 r., godz. 15.30 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa otworzyła posiedzenie Komisji, powitała gości 
oraz radnych i zaproponowała przyjęcie następującego porządku obrad: 

1) Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji. 

2) Projekt budżetu miasta Gliwice na 2019 r. oraz projekt Wieloletniej Prognozy 
Finansowej. 

3) Sprawy bieżące. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu udział wzięli: Zastępca Prezydenta Miasta Krystian Tomala, Skarbnik Miasta 
Ryszard Reszke, Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz oraz Naczelnik Wydziału 
Kultury i Promocji Miasta Paweł Staszel. 

Ad 1) Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa poprosiła o zgłaszanie kandydatów 
na Wiceprzewodniczącego Komisji. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zagłosiła kandydaturę radnej Katarzyny 
Kuczyńskiej-Budki. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, czy są jeszcze inni kandydaci. 

Członkowie Komisji nie zgłosili innych kandydatów. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, czy radna Katarzyna 
Kuczyńska-Budka wyraża zgodę na kandydowanie. 

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka wyraziła zgodę na kandydowanie 
na Wiceprzewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, kto z członków Komisji jest 
za wyborem radnej Katarzyny Kuczyńskiej-Budki na Wiceprzewodniczącą Komisji Edukacji, 
Kultury i Sportu. 

Wynik głosowania: 6 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa stwierdziła wybór radnej Katarzyny 
Kuczyńskiej-Budki na Wiceprzewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. 

Wiceprzewodnicząca Komisji Katarzyna Kuczyńska-Budka podziękowała członkom 
Komisji za wybór. 

Ad 2) Projekt budżetu miasta Gliwice na 2019 r. oraz projekt Wieloletniej 
Prognozy Finansowej. 

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke przedstawił informację dotyczącą projektu budżetu 
miasta na 2019 r. i przekazał na wstępie, że dokument ten będzie zmieniany, 
w przygotowaniu są autopoprawki. Projekt budżetu miasta na 2019 r. zakłada dochody 
w wysokości 1 mld 284 mln zł, wydatki w wysokości 1 mld 494 mln zł, przewidywany 
deficyt wyniesie 210 mln zł. Budżet składa się w dwóch części: bieżącej i majątkowej. 
Planowana kwota dochodów bieżących to 1 mld 130 mln zł, wydatki bieżące to 989 mln zł. 
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Pomimo tego, że budżet ten ma charakter deficytowy, to planowana jest nadwyżka 
bieżąca, która umożliwi obsługę zadłużenia oraz finansowanie wydatków majątkowych 
i inwestycyjnych. Wydatki majątkowe finansowane są z dochodów majątkowych, które 
w 2019 r. wyniosą 154 mln zł. Gliwice dysponują stabilną bazą podatkową, wpływy 
z podatku od nieruchomości wzrastają już od lat. W 2006 r. wyniosły 83 mln zł, a w 2019 r. 
planowana kwota to 182 mln zł. W tym zakresie zauważalna jest wyraźna dynamika. 
W dochodach bieżących największą kwotę stanowią udziały w podatku dochodowym od 
osób fizycznych. W 2004 r. wyniosły 105 mln zł, a plan na 2019 r. to 331 mln zł. W 2018 
r. kwota ta wyniesie 313 mln zl. Dynamika przekracza 6 % rocznie, co pozwala na 
zaciąganie kredytów na inwestycje i działania mające na celu rozwój miasta. Zdolność 
kredytowa miasta Gliwice znacznie przekracza zaciągnięte przez miasto zobowiązania. Wg 
agencji Fitch Ratings, rating miasta Gliwice jest na maksymalnym w Polsce poziomie: dla 
zadłużenia w walucie krajowej i zagranicznej jest na poziomie „A-„; długoterminowy rating 
krajowy jest na poziomie „AA+”. Dzięki temu oprocentowanie kredytów udzielanych przez 
Europejski Bank Inwestycyjny, w różnych okresach rewizji, jest korzystne (w granicach 
2,5%). Miasto korzysta także z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, które przeznaczane są przede wszystkim na termomodernizacje 
budynków jednostek oświatowych. Poziom oprocentowania takich pożyczek wynosi ok. 3%. 
Dodatkowo można ubiegać się o umarzanie tego zadłużenia, w większości przypadków 
próby takie kończą się sukcesem.  

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke przedstawił także informację dotyczącą Wieloletniej 
Prognozy Finansowej, która jest dokumentem kroczącym, największa szczegółowość 
dotyczy pierwszych czterech lat. Wieloletnia Prognoza Finansowa projektowana jest 
w perspektywie do 2034 r. – w tym roku planowane jest spłacenie wszystkich długów, 
ale należy pamiętać, że jest to dokument kroczący. Wieloletnia Prognoza Finansowa 
zawiera wykaz przedsięwzięć realizowanych ze środków unijnych oraz własnych. 
Ze środków własnych planowana jest budowa m.in. budynku szpitala miejskiego. 
W wykazie znajdują się także projekty miękkie, głównie edukacyjne. Miasto Gliwice może 
spłacić swoje zadłużenie w okresie 4 lat ze środków pochodzących z nadwyżki bieżącej. 
Dopuszczalny przez agencję Fitch Rating okres wynosi 8 lat. 

Zastępca Prezydenta Miasta Krystian Tomala przedstawił informację dotyczącą 
projektu budżetu miasta Gliwice na 2019 r. w zakresie edukacji, kultury i sportu. 
Największa część wydatkowa obejmuje edukację, na którą przeznaczona zostanie kwota 
364 mln zł. Jest to o 6% więcej, niż planowane wykonanie budżetu w 2018 r., które 
wyniesie 342 mln zł. Subwencja oświatowa nie pokrywa nawet kosztów związanych 
z wynagrodzeniami dla nauczycieli, a powinny być one w całości finansowane przez budżet 
państwa. Wydatki na wynagrodzenia pracowników oświaty wyniosą 234 mln zł, miasto 
dołoży z własnego budżetu 17 mln zł. Na wydatki majątkowe przeznaczona zostanie kwota 
51 mln zł. W ostatnich latach nastąpiła wyraźna poprawa stanu bazy edukacyjnej. W sumie 
do sfinansowania systemu oświaty miasto dołoży 135 mln zł, w tym na wydatki bieżące – 
88 mln zł. W jednostkach oświatowych zatrudnionych jest 2700 nauczycieli, naukę pobiera 
25 tys. uczniów, w przedszkolach jest 6400 dzieci. W sumie na terenie miasta jest 55 
oświatowych jednostek organizacyjnych, które pogrupowane są w większości przypadków 
w zespoły. Działa także kilka samodzielnych jednostek. Remonty placówek oświatowych 
realizowane są głównie przez Wydział Inwestycji i Remontów. W 2019 r. planowanych jest 
kilka dużych inwestycji m.in. budowa hali gimnastycznej dla I Liceum Ogólnokształcącego 
oraz modernizacja budynku przy ul. Ziemowita na potrzeby szkoły muzycznej. 

W obszarze kultury i sportu środki z budżetu miasta na 2019 r. przeznaczone zostaną na 
następujące zadania: organizację imprez kulturalnych, dotacje na organizację różnego 
rodzaju imprez, promocję oraz komunikację społeczną, a także sport. Pula ta obejmuje 
także dotacje dla trzech, działających na terenie miasta, instytucji kultury oraz środki 
na działalność Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Gliwickiego Centrum Organizacji 
Pozarządowych. Wydatki na działalność kulturalną obejmują m.in. organizację imprez 
kulturalnych na kwotę 4,6 mln zł. Nie da się porównać tej planowanej kwoty z wydatkami 
poniesionymi w 2018 r., gdyż środki zostały rozdysponowane w innych rozdziałach 
budżetów wydziałów. Trudno porównywać te coroczne wydatki. Na instytucje kultury 
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planowane jest przeznaczenie 19 mln zł. Dotacja dla Muzeum w Gliwicach wyniesie 5,4 mln 
zł, wzrost o 0,5 mln zł. Prezydent Miasta wyraził zgodę na wzrost wynagrodzeń dla 
pracowników oraz na zatrudnienie dodatkowych osób w Radiostacji Gliwice. Dotacja dla 
Teatru Miejskiego w Gliwicach wyniesie 7,3 mln zl, będzie trochę niższa niż w 2018 r. W 
budżecie zaplanowano także 2 mln zł na przygotowanie własnych produkcji. Biblioteka 
Miejska w Gliwicach otrzyma dotację w wysokości 6,4 mln zł. Widoczny jest wzrost 
w stosunku do 2018 r., a środki te przeznaczone zostaną na podwyżki płac dla 
pracowników. Na promocję miasta zaplanowano kwotę 12 mln zł, które przeznaczone 
zostaną na szereg zadań związanych z wydawnictwami, gadżetami oraz organizacją imprez 
takich jak Industriada, kiermasz świąteczny, Dzień Dziecka itp. W kwocie tej zaplanowane 
są także wydatki związane z nawiązywaniem współpracy z zagranicą i miastami 
partnerskimi, utrzymaniem strony internetowej miasta itp. W obszarze komunikacji 
zaplanowano wydatki na przygotowanie Miejskiego Serwisu Informacyjnego, publikację 
ogłoszeń i artykułów, realizacją programów radiowych i telewizyjnych oraz kampanie 
reklamowe. Zaplanowana kwota to 1,4 mln zl. W porównaniu z innymi miastami na 
prawach powiatu, na zadania z obszaru sportu miasto Gliwice planuje przeznaczyć sporą 
kwotę. Wyniesie ona 21 mln zł, jest o 1 mln zł wyższa w porównaniu do 2018 r. Kwota 
przeznaczona na dotacje na wzrost poziomu sportowego wyniesie 3,5 mln zł. Zaplanowano 
środki na nagrody dla sportowców, realizację zadań w ramach gliwickiego budżetu 
obywatelskiego oraz organizację imprez sportowych. Miasto przeznaczy także ok. 1 mln zł 
na utrzymanie Pływalni Neptun. Zaplanowano także środki na wydatki majątkowe 
oraz remontowe.  

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka zapytała o finansowanie zadań z budżetu 
obywatelskiego ze środków przeznaczonych na sport. 

Zastępca Prezydenta Miasta Krystian Tomala wyjaśnił, że w tym obszarze 
zaplanowano tylko wydatki na te zadania, które zawierają elementy związane ze sportem. 
Wydatki na tego rodzaju zadania są także ujęte w budżecie Miejskiego Zarządu Usług 
Komunalnych oraz Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.  

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka zapytała, czy projekt budżetu miasta w układzie 
zadaniowym jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej.  

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke odpowiedział, że projekt budżetu miasta został 
przygotowany zgodnie z przepisami. Nie ma co do zasady czegoś takiego jak budżet 
zadaniowy, ale jest to część informacji dodatkowej do projektu budżetu miasta (część 
opisowa).  

Radna Agnieszka Filipkowska zapytała, czy w 2019 r. zaplanowano remonty 
w jednostkach oświatowych, które ułatwiłyby włączenie osób niepełnosprawnych 
do systemu edukacji prowadzonego w szkołach, a nie w domach.  

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że w mieście Gliwice jest 
pięć szkół integracyjnych (w tym dwie o profilu specjalnym). W przypadku niektórych 
dysfunkcji, decyzją rodziców, edukacja musi być realizowana w szkołach. Jeżeli jest 
potrzeba, to na wniosek dyrektora jednostki oświatowej, może nastąpić przesunięcie 
środków na dostosowanie budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jest to reakcja 
na zapotrzebowanie. Decyzje takie nie są podejmowane przed zdiagnozowaniem potrzeb i 
następuje to na wniosek dyrektora.  

Brak dalszych pytań ze strony członków Komisji. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, czy członkowie Komisji wyrażają 
zgodę na zaopiniowanie projektu budżetu miasta Gliwice na 2019 r.  

Członkowie Komisji wyrazili zgodę przez aklamację. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu budżetu miasta Gliwice na 2019 r. oraz projektu Wieloletniej 
Prognozy Finansowej. 
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Wynik głosowania: 7 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu miasta Gliwice na 2019 r. oraz projekt 
Wieloletniej Prognozy Finansowej.  

Ad 3) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi pismami: 

a) pismo w sprawie budowy Pomnika Kresowego – Komisja zapoznała się. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa przekazała, że trwają prace w tym zakresie, 
a sprawa stanie się przedmiotem prac Komisji na kolejnych posiedzeniach. 

b) pismo z prośbą o przedstawienie opinii do projektu budżetu miasta Gliwice na 2019 r. 
oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zaproszenie na posiedzenie 
wspólne Komisji Budżetu i Finansów (w aktach sprawy BR.0012.31.1.2018) 

W posiedzeniu wspólnym Komisji Budżetu i Finansów udział weźmie Przewodnicząca 
Komisji Krystyna Sowa. 

c) pisma w sprawie podmiotów, w których w 2019 r. może być wykonywana kara 
ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (w zał.) – Komisja przyjęła 
do wiadomości. 

(***) 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa przedstawiła krótko sposób organizacji pracy 
Komisji, jej zadania i przekazała, że posiedzenia odbywać się będą zazwyczaj co dwa 
tygodnie.  

Komisja ustaliła, że posiedzenia będą odbywać się we wtorki, o godz. 16.00. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa poprosiła o przesyłanie propozycji do planu 
pracy Komisji na I półrocze 2019 r. w terminie do 8 grudnia 2018 r.  

(***) 

Komisja przyjęła protokół z posiedzenia, które odbyło się 21 listopada 2018 r. 

(***) 

Komisja ustaliła, że kolejne posiedzenie odbędzie się 11 grudnia 2018 r., w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 12. Tematyka posiedzenia: budowa budynku przedszkola 
oraz działalność Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12; druki sesyjne; sprawy bieżące. 
Posiedzenie rozpocznie się o godz. 15.30, od godz. 15.00 członkowie Komisji mogą 
zapoznać się ze stanem budowy budynku przedszkola przy Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 12. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Katarzyna Golonka 

Przewodnicząca Komisji 

Edukacji, Kultury i Sportu 

(-) Krystyna Sowa 
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