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BR.0012.6.2.2019 

Protokół posiedzenia  
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 5 lutego 2019 r., godz. 16.00 

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

1) Druki sesyjne. 

2) Sprawy bieżące. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

Ad 1) Druki sesyjne.  

Komisja opiniowała następujące druki sesyjne: 

a) projekt uchwały (druk nr 50) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 
uprawniającego do przyznania nieodpłatnie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku 
lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 
na lata 2019-2023. 

b) projekt uchwały (druk nr 45) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc 
w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych 
w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-
2023. 

c) projekt uchwały (druk nr 44) w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego 
w zakresie udzielenia posiłku dzieciom i młodzieży na lata 2019-2023 w ramach 
wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa przedstawiła informację dotyczącą 
wymienionych powyżej projektów uchwał. Wszystkie projekty związane są z formą 
pomocy, z której w 2018 r., skorzystało ok. 1900 dzieci. Każdy, kto posiada zaświadczenie 
o konieczności stosowania diety, otrzymuje wsparcie w formie pieniężnej. Pomoc 
pieniężną otrzymało 1006 dzieci, reszta skorzystała z możliwości otrzymywania posiłków 
i żywności. W 2018 r. na ten cel przeznaczono łącznie 1 mln 136 tys. zł, w tym miasto ze 
środków własnych przekazało kwotę 490 tys. zł, a środki z dotacji opiewały na kwotę 
660 tys. zł. Na przygotowanie posiłków wydano ok. 0,5 mln zł, reszta została przeznaczona 
na pomoc w formie pieniężnej. Na 2019 r. zaplanowano przyrost liczby korzystających z 
tego rodzaju pomocy. Założono, że z posiłków skorzysta 1136 osób, a ze środków 
pieniężnych 1114 osób. 

Brak pytań ze strony członków Komisji. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 50. 

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

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 45. 

Wynik głosowania: 7 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
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Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 44. 

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

Ad 2) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi pismami: 

a) sprawozdanie z działalności wspólnej dla miasta i powiatu Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku w 2018 r. (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości; 

b) pismo w sprawie udostępniania miejsc do czytania książek (w zał.) – Komisja przyjęła 
do wiadomości; 

c) pismo w sprawie skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 (w zał.) – Komisja 
przyjęła do wiadomości; 

d) rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla 
Prezydenta Miasta Gliwice (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości; 

e) korespondencja w sprawie skargi na Dyrektora Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego 
(w aktach sprawy BR.0012.16.2.2019) 

Komisja ustaliła, że skarga ta została już rozpatrzona uchwałą nr XLI/915/2018 Rady 
Miasta Gliwice z dnia 8 listopada 2018 r. i przygotuje odpowiedź do nadawcy. 

f) korespondencja w sprawie budowy Pomnika Kresowego 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa przekazała, że w tej sprawie toczą się prace. 
Komplikacje wywołuje fakt, że dwa podmioty zgłosiły taką inicjatywę. Prowadzone są 
rozmowy zmierzające do wypracowania jednego stanowiska. Komisja będzie informowana 
o podejmowanych ustaleniach.  

(***) 

Radny Łukasz Chmielewski przekazał, że w projekcie uchwały (druk nr 40) w sprawie 
obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Żłobków 
Miejskich w Gliwicach znajdują się dwie omyłki pisarskie, które można zgłosić w formie 
autopoprawki. 

Informacja ta zostanie przekazana do wnioskodawcy.  

(***) 

Radny Łukasz Chmielewski przekazał, że rozpoczęły się prace związane 
z przygotowaniem zmian w sieci gliwickich jednostek oświatowych. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa wyjaśniła, że Komisja będzie opiniować te 
propozycje, na razie rozpoczął się pierwszy etap konsultacji.  

(***) 

Komisja przyjęła protokoły z posiedzeń, które odbyły się 11 grudnia 2018 r. 
oraz 22 stycznia 2019 r. 
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(***) 

Kolejne posiedzenie odbędzie się 26 lutego 2019 r., godz. 14.00, Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 7, ul. Gierymskiego 7.  Tematyka: działalność Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 7; sprawy bieżące.   

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Katarzyna Golonka 

Przewodnicząca Komisji 

Edukacji, Kultury i Sportu 

(-) Krystyna Sowa 
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