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BR.0012.6.10.2019 

Protokół posiedzenia  
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 11 czerwca 2019 r., godz. 16.00 

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

1) Działalność Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Sośnica Gliwice. 

2) Sprawy bieżące. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu udział wzięli: Prezes Zarządu Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Sośnica Gliwice 
Krzysztof Zieliński oraz Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Sośnica Gliwice 
Andrzej Kurczak. 

Ad 1) Działalność Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Sośnica Gliwice. 

Prezes SPR Sośnica Gliwice Krzysztof Zieliński przekazał, że zakończyły się właśnie 
rozgrywki ligowe. Klub SPR Sośnica Gliwice występuje w I lidze. W związku z faktem, 
iż powstaje liga zawodowa, pojawił się pomysł zmiany struktury gliwickiego klubu. Polski 
Związek Piłki Ręcznej, w celu dalszego rozwoju tej dyscypliny, wprowadza ligę zawodową. 
Aby móc reprezentować miasto w tej najlepszej grupie, niezbędne jest utworzenie spółki 
akcyjnej. Klub boryka się z problemem hali sportowej, na której prowadzi treningi – hala 
w Sośnicy wymaga remontu. Miasto Gliwice udzieliło pomocy w tym zakresie, wskazując 
Centrum Sportowo-Kulturalne „Łabędź”, jako miejsce, w którym mogą trenować grupy 
młodzieżowe. Dla pozostałych grup nie ma możliwości wynajęcia obiektu na terenie miasta 
Gliwice, na którym można prowadzić treningi. Klub zrzesza ok. 200 zawodniczek. Nie 
wiadomo jak sytuacja rozwinie się w przypadku „Łabędzia”, gdyż dochodzą głosy, że 
prowadzone są rozmowy z Piastem Gliwice Futsal, stąd nie ma pewności, że będzie można 
korzystać z tego obiektu. Dodatkowo do godz. 15.00 klasy sportowe realizują na nim 
zajęcia. Podsumowując, klub ma duży problem z halą, na której mógłby przeprowadzać 
treningi i mecze.  

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, które miejskie obiekty spełniają 
wymogi do trenowania piłki ręcznej.  

Prezes Zarządu SPR Sośnica Gliwice Krzysztof Zieliński odpowiedział, że są to hale: 
w Sośnicy, przy ul. Kozielskiej i ul. Chorzowskiej oraz Centrum Sportowo-Kulturalne 
„Łabędź”. W tych obiektach można prowadzić rozgrywki ligowe. Hala w Sośnicy wymaga 
jednak remontu, a klub dodatkowo może korzystać tylko z hali w „Łabędziu”.  

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, na który z tych obiektów klub może 
liczyć. 

Prezes Zarządu SPR Sośnica Gliwice Krzysztof Zieliński odpowiedział, że może być 
to tylko „Łabędź”, pod warunkiem, że Piast Gliwice Futsal nie otrzyma tego obiektu do 
swojej dyspozycji. Z hali przy ul. Chorzowskiej korzystają podmioty, które mają podpisane 
umowy długoterminowe. Problemem są rozgrywki dzieci i drużyny pierwszoligowej, te 
grupy nie mają miejsca, gdzie mogłyby rozgrywać mecze.  

Wiceprezes Zarządu SPR Sośnica Gliwice Andrzej Kurczak dodał, że celem 
strategicznym jest gra w Superlidze, pomimo problemów z halą. SPR Sośnica Gliwice jest 
jedynym klubem, który od 1945 roku występuje w najwyższych ligach. Aktualnie klub 
działa jako stowarzyszenie, ale pojawiła się inicjatywa, aby od kolejnego sezonu zmieniła 
się jego nazwa na SPR Gliwice (bez Sośnica). To przejaw chęci zainteresowania 
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i zaangażowania wszystkich mieszkańców miasta w rozwój sekcji piłki ręcznej. Awans 
gliwickiego klubu do Superligi planowany jest w ciągu dwóch kolejnych lat. Jednak 
warunkiem koniecznym jest zmiana statusu podmiotu prowadzącego, ze stowarzyszenia 
na spółkę akcyjną. Stąd pojawił się plan, aby w ciągu 8-10 miesięcy powstała spółka 
akcyjna z większościowym udziałem miasta Gliwice. Zawodniczki SPR Sośnica Gliwice grają 
już w I lidze, a to nie są ich maksymalne możliwości. Trwają poszukiwania sponsora 
tytularnego, są nadzieje, że uda się pozyskać go w tym roku. W ciągu dwóch lat planowany 
jest awans do Superligi. W tym celu trzeba podjąć niezbędne kroki organizacyjne, 
finansowe i oczywiście sportowe. Wiceprezes Zarządu SPR Sośnica Gliwice Andrzej 
Kurczak przekazał, że w związku z powyższym klub zwraca się z prośbą o pomoc i 
przychylność wobec tego pomysłu.  

Radny Marcin Kiełpiński przekazał, że jego zdaniem, to dobry pomysł, aby SPR Sośnica 
Gliwice rozpoczęła starania o wejście do Superligi piłki ręcznej i zwrócił się z prośbą o 
pozytywną opinię Komisji wobec tego pomysłu. Takie działanie przyczyni się do 
pozytywnego odbioru i wzrostu popularności tej dyscypliny sportowej.  

Radny Łukasz Chmielewski zgodził się, że realizacja tego pomysłu będzie korzystna dla 
miasta Gliwice i zapytał, czy niezbędną formą prawną podmiotu, by brać udział 
w rozgrywkach Superligi, jest spółka akcyjna.  

Prezes Zarządu SPR Sośnica Gliwice Krzysztof Zieliński odpowiedział, że od tego 
roku pojawił się obowiązek powołania spółki akcyjnej, w przypadku chęci brania udziału 
w rozgrywkach Superligi. Klub chce być gotowy na taką okoliczność. Stowarzyszenie Piłki 
Ręcznej Sośnica Gliwice można oczywiście traktować jako podmiot szkoleniowy, 
przygotowujący zawodniczki, które następnie grają w innych klubach. Jednak można także 
utworzyć własny zespół superligowy. Aktualnie nie ma możliwości zatrzymania na dłużej 
zawodniczek, które trenują w Gliwicach, gdyż, po osiągnięciu pewnego etapu, chcą one 
dalej się rozwijać. A takich możliwości nie ma w Gliwicach. Nie jest możliwe rozpoczęcie 
procesu powoływania spółki akcyjnej dopiero w momencie zakończenia rozgrywek i awansu 
do Superligi. Należy wcześniej rozpocząć takie działania.  

Wiceprezes Zarządu SPR Sośnica Gliwice Andrzej Kurczak dodał, że jest 
zapotrzebowania na rozwój tej dziedziny sportu.  

Radny Adam Michczyński zapytał, czy zawodniczki są wychowankami klubu.  

Prezes Zarządu SPR Sośnica Gliwice Krzysztof Zieliński odpowiedział, że uczennice 
przebywają w różnych ośrodkach szkoleniowych, utworzonych przez Polski Związek Piłki 
Ręcznej. Klub musi je objąć rozgrywkami ligowymi (SPR Sośnica Gliwice obejmuje 
rozgrywkami także uczennice ze szkoły przy ul. Chorzowskiej). Zawodniczki po trzech 
latach stają się pełnowartościowymi sportowcami. Ok. 3-4 zawodniczek podejmuje wtedy 
decyzję o przejściu do klubów zawodowych.  

Radny Adam Michczyński zauważył, że cała sytuacja nie jest tylko kwestią wejścia do 
Superligi, ale może być zwieńczeniem funkcjonowania ośrodka, który stanowi kuźnię 
zawodniczek już od etapu szkoły podstawowej. Utworzenie spółki akcyjnej i udział zespołu 
w Superlidze stanowiłoby zwieńczenie pracy tego ośrodka. Oczywiste jest, 
że zawodniczkami zespołu byłyby także osoby spoza Gliwic (np. z południowej części 
Polski), ale sam klub jest i byłby mocno związany z Gliwicami.  

Prezes Zarządu SPR Sośnica Gliwice Krzysztof Zieliński dodał, że, aby zatrzymać 
zawodniczki w gliwickim klubie, niezbędne jest stworzenie możliwości uprawiania tej 
dyscypliny sportu na zawodowym poziomie tak, aby gra zapewniała także środki 
utrzymania.  

Wiceprezes Zarządu SPR Sośnica Gliwice Andrzej Kurczak przekazał, że udział klubu 
w rozgrywkach superligowych powoduje też wzrost zainteresowania sponsorów i stanowi 
ważny aspekt promocyjny dla miasta Gliwice. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa poprosiła o nakreślenie planowanej 
perspektywy działań.  
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Wiceprezes Zarządu SPR Sośnica Gliwice Andrzej Kurczak odpowiedział, że 
z początkiem rozgrywek, które rozpoczną się we wrześniu, przewidywana jest zmiana 
nazwy na SPR Gliwice. Cały czas trwa i będzie trwało poszukiwanie sponsorów.  

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, czy na zakończenie następnego 
sezonu planuje się uzyskanie awansu do Superligi.  

Wiceprezes Zarządu SPR Sośnica Gliwice Andrzej Kurczak odpowiedział, 
że osiągnięcie awansu planowane jest do 2021 r. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, czy w tym czasie konieczne jest 
utworzenie spółki akcyjnej, aby ewentualnie móc grać w rozgrywkach Superligi.  

Wiceprezes Zarządu SPR Sośnica Gliwice Andrzej Kurczak potwierdził tę informację, 
plan dotyczy jak najszybszego powołania spółki akcyjnej, gdyż być może uda się 
awansować do Superligi już w sezonie 2019/2020. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, jakie są warunki powołania spółki 
akcyjnej.  

Prezes Zarządu SPR Sośnica Gliwice Krzysztof Zieliński odpowiedział, że niezbędny 
jest kapitał, mówi się o 1 mln zł. Aktualnie klub otrzymuje dotacje w wysokości 180 tys. zł 
na pół roku. Aby powołać spółkę akcyjną konieczny jest udział miasta w jej kapitale, w 
wysokości ok. 0,5 mln zł.  

Wiceprezes Zarządu SPR Sośnica Andrzej Kurczak dodał, że niezbędna jest gwarancja 
na dysponowanie 1 mln zł na każdy sezon rozgrywkowy. Taki budżet jest wymagany w 
Superlidze. Oczywiście klub pozyska także środki zewnętrzne, które zabezpieczą taką 
kwotę na działalność klubu (w kwocie 1 mln zł na każdy sezon).  

Brak dalszych pytań ze strony członków Komisji.  

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa podziękowała gościom za udział 
w posiedzeniu Komisji, w imieniu Komisji wyraziła poparcie dla planowanych działań 
i  poprosiła o informowanie o podejmowanych krokach, zmierzających do realizacji planów. 

Ad 2) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami: 

a) korespondencja w sprawie terminu posiedzenia Komisji z udziałem przedstawicieli Piast 
Gliwice Futsal oraz GTK Gliwice (w aktach sprawy BR.0012.16.15.2019) 

Komisja ustaliła, że na kolejne posiedzenie zaprosi przedstawicieli Piast Gliwice Futsal oraz 
GTK Gliwice. 

b) pismo radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie 
upamiętnienia żołnierzy pruskich (w aktach sprawy BR.0012.16.12.2019) – Komisja 
przyjęła do wiadomości i ustaliła, że zwróci się do Zastępcy Prezydenta z prośbą 
o przesłanie kopii udzielonej odpowiedzi; 

c) projekt uchwały w sprawie wysokości dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za 
wysługę lat i za warunki pracy oraz szczegółowych zasad ich przyznawania, sposobu 
obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych 
zastępstw, wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli – Komisja przyjęła 
do wiadomości. 

(***) 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa poprosiła o przesyłanie propozycji do planu 
pracy Komisji na II półrocze 2019 r.  
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(***) 

Komisja przyjęła protokół z posiedzenia w dniu 30 kwietnia 2018 r. 

(***) 

Kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się 9 lipca 2019 r., godz. 16.00. Tematyka 
posiedzenia: spotkanie z przedstawicielami Piast Gliwice Futsal oraz GTK Gliwice; plan 
pracy Komisji na II półrocze 2019 r.; druki sesyjne; sprawy bieżące. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Katarzyna Golonka 

Przewodnicząca Komisji 

Edukacji, Kultury i Sportu 

(-) Krystyna Sowa 
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