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BR.0012.6.4.2019 

Protokół posiedzenia  
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 12 marca 2019 r., godz. 16.00 

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

1) Dostępność miejskich obiektów kulturalnych i sportowych dla osób 
niepełnosprawnych. 

2) Sprawy bieżące. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu udział wziął Zastępca Prezydenta Miasta Krystian Tomala. 

Ad 1) Dostępność miejskich obiektów kulturalnych i sportowych dla osób 
niepełnosprawnych. 

Zastępca Prezydenta Miasta Krystian Tomala poprosił o doprecyzowanie, czym jest 
dostępność obiektów dla osób niepełnosprawnych i czy do radnych wpływały zgłoszenia 
dotyczące potrzeb w tym zakresie.  

Radna Agnieszka Filipkowska odpowiedziała, że wpłynęło do niej zgłoszenie Rady 
Osiedla Żerniki, dotyczące dostosowania wejścia do lokalu, w którym zlokalizowana jest 
siedziba Rady. 

Radny Łukasz Chmielewski przekazał, że sprawę przekierowano do Komisji Dialogu 
Społecznego, która zajęła się sprawą.  

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, czy były zgłoszenia dotyczące 
obiektów kulturalnych i sportowych.  

Zastępca Prezydenta Miasta Krystian Tomala przekazał, że pyta, gdyż zagadnienie 
jest dosyć szerokie. Obiekty sportowe to także boiska sportowe, których jest 
ok. 30 i właściwie można powiedzieć, że bardzo wiele jest niedostępnych dla wszystkich 
mieszkańców, gdyż te obiekty nie dysponują toaletami ani żadnym zapleczem sanitarnym. 
W zakresie dotyczącym instytucji kultury, to jeśli chodzi o Miejską Bibliotekę Publiczną, to 
posiada ona 19 lokali, z których 7 jest dostępnych dla osób niepełnosprawnych. Dostępność 
dotyczy trzech aspektów: podjazdu, windy oraz toalety dla osób niepełnosprawnych. 
Wszystkie nieruchomości Teatru Miejskiego w Gliwicach są dostępne dla osób 
niepełnosprawnych. Jeśli chodzi o Muzeum w Gliwicach, to ze zrozumiałych względów, 
dostępność ograniczona jest do dwóch lokalizacji: Oddziału Odlewnictwa Artystycznego 
oraz Domu Pamięci Żydów Górnośląskich. Jeśli mowa o obiektach Gliwickiego Centrum 
Organizacji Pozarządowych, to nie ma żadnego problemu. Obecnie trwa remont lokalu przy 
ul. Jagiellońskiej, który dostosowany zostanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stadion 
GKS PIAST spełnia wymogi. Z ośmiu hal sportowych aż 6 obiektów jest w pełni 
dostosowanych, dwa nie są, w czym jeden to hala Politechniki Śląskiej. Z 55 sal sportowych 
zlokalizowanych w szkołach, połowa dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Na siedem kąpielisk i pływalni – pięć spełnia wymogi. Z działających na terenie miasta 
Gliwice dwóch lodowisk, jedno jest sezonowe, przy którym dostępna jest toaleta typu TOI 
TOI. Korty przy ul. Kosynierów nie są dostosowane, a arena lekkoatletyczna przy ul. 
Syriusza jest. W obszarze dotyczącym budynków oświatowych to sporadycznie pojawiają 
się sygnały o braku dostępności. Z 27 tys. uczniów gliwickich szkół i przedszkoli, ok. 250 
posiada przynajmniej jedną niepełnosprawność ruchową (jest to mniej niż 1% wszystkich 
uczniów i przedszkolaków). Publicznych placówek oświatowych o charakterze 
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integracyjnym jest 14 na terenie miasta. W przypadku remontów i modernizacji obiektów 
miejskich, przeprowadzane są prace, które dostosowują je do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Niedługo zostanie przedstawiony projekt uchwały dotyczący środków 
z PFRON-u, który dotyczyć będzie także finansowania zadań związanych z likwidacją barier 
architektonicznych. Prezydent Miasta zaproponuje przekazanie na ten cel kwoty 700 tys. 
zł.  

Radna Agnieszka Filipkowska przekazała, że jeżeli jest mowa o niepełnosprawnościach, 
to trzeba mieć świadomość, że są to nie tylko dysfunkcje ruchowe, ale także te, które 
dotknęły osoby niewidome i głuchonieme. Żaden z obiektów miejskich nie posiada napisów 
w języku Braille’a. Nawet te obiekty, które są dobrze dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych ruchowo, nie mają udogodnień np. dla osób niewidomych. Wiadomo, 
że w przypadku starych budynków, z naturalnych względów, trudno je dostosować, ale np. 
Ratusz, który jest zabytkiem, posiada udogodnienia. W całej Polsce w zabytkowych 
budynkach przeprowadza się takie modernizacje.  

Zastępca Prezydenta Miasta Krystian Tomala przekazał, że samorząd odpowiada na 
zapotrzebowanie mieszkańców. Osoby głuchonieme i niewidome mają swoich 
przedstawicieli, którzy mogą zgłaszać uwagi w tym zakresie. Zastępca Prezydenta 
Miasta Krystian Tomala przekazał, że jego zdaniem, nie należy wykonywać zadań 
dostosowujących ponad miarę ze względu na bardzo wysokie koszty. W przypadku starych, 
zabytkowych budynków, jest to wyjątkowo trudna sprawa, każdy obiekt jest inny i wymaga 
indywidualnego podejścia.  

Radna Agnieszka Filipkowska zapytała, czy dopiero po zgłoszeniu problemu przez jakąś 
grupę, będzie reakcja i podjęte zostaną działania.  

Zastępca Prezydenta Miasta Krystian Tomala odpowiedział, że po takim sygnale 
sprawa będzie analizowana, ale zawsze warto dysponować informacją, ile osób 
niepełnosprawnych chciało skorzystać z obiektu, a nie mogło.  

Radna Agnieszka Filipkowska dodała, że widać to na jej własnym przykładzie, 
otrzymuje wiele zaproszeń do Willi Caro, z których nie może skorzystać. Niepełnosprawni 
uczniowie gliwickich szkół chcieliby skorzystać z zajęć organizowanych w tym budynku. 
Radna Agnieszka Filipkowska zapytała, dlaczego podjęto decyzję o dostosowaniu 
do potrzeb osób niepełnosprawnych Domu Pamięci Żydów Górnośląskich. 

Zastępca Prezydenta Miasta Krystian Tomala odpowiedział, że jeżeli obiekt jest 
gruntownie modernizowany, to jest też dostosowywany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Teoretycznie każdy obiekt da się dostosować, ale koszty tego 
dostosowania mogą być ogromne. Obecnie nie docierają do nas sygnały o takim 
zapotrzebowaniu.  

Radny Adam Michczyński przekazał, że zastanawia się, kto miałby przekazać takie 
informacje. Rzeczywiście, jeżeli nie ma informacji o zapotrzebowaniu, to może warto zadać 
takie pytanie szerokiemu gremium publicznemu.  

Zastępca Prezydenta Miasta Krystian Tomala dodał, że nic nie stoi na przeszkodzie, 
aby zajęcia, które do tej pory odbywają się w Willi Caro, przeprowadzane były w innym 
budynku. Stałej ekspozycji nie da się przenieść, ale w przypadku jednorazowych 
przedsięwzięć, są różne możliwości. To samo jest z Miejską Biblioteką Publiczną. 
Nie wszystkie filie są dostosowane, ale można skorzystać z tych, które mają udogodnienia 
albo zamówić książkę na telefon. 

Radny Stanisław Kubit przekazał, że zgadza się ze zdaniem, że ciężko podejmować 
jakieś działanie, jeżeli brak informacji o zapotrzebowaniu.  

Radna Agnieszka Filipkowska dodała, że być może należałoby także lepiej 
poinformować o tych obiektach, które dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Radna Agnieszka Filipkowska poprosiła o przedstawienie szerszej informacji dotyczącej 
gliwickich pływalni. 
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Zastępca Prezydenta Miasta Krystian Tomala odpowiedział, że pływalnie „Delfin”, 
„Olimpijczyk” oraz „Neptun” są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Pływalnia „Mewa” spełnia wymogi, ale z zastrzeżeniami (dostępność częściowa). Dwie 
pływalnie, znajdujące się przy obiektach szkolnych, nie są dostosowane. Ośrodek 
w Czechowice jest obiektem otwartym. Brane pod uwagę kryteria dostępności to: podjazd 
dla osób niepełnosprawnych, winda i przystosowane toalety.  

Radna Agnieszka Filipkowska dodała, że faktycznie wymienione pływalnie spełniają 
wymogi pod kątem wskazanych kryteriów, jednak zapytała, na którym obiekcie dostępny 
jest podnośnik umożliwiający osobom niepełnosprawnym wejście do basenu. Radna 
Agnieszka Filipkowska przekazała, że z posiadanej przez nią wiedzy wynika, że żaden 
obiekt nie dysponuje takim urządzeniem. Tylko na pływalni „Mewa” oraz w ośrodku 
na Czechowicach można skorzystać z wózków umożliwiających osobie niepełnosprawnej 
wejście do wody. Jednak to nie rozwiązuje problemu przeniesienia osoby niepełnosprawnej 
do basenu. Sam wózek potrzeby jest już w basenie, a przeniesienie osoby 
niepełnosprawnej stanowi problem. Z wiadomych względów na Czechowicach nie ma 
możliwości montażu podnośnika, ale na zamkniętej pływalni już jest. W zakresie 
dotyczącym Kąpieliska Leśnego, to w trakcie ostatniej modernizacji, każdy z basenów 
ogrodzony został płotkiem oraz niecką na opłukanie stóp. Może warto pomyśleć, aby w tych 
płotach zamontować furtkę, by osoba niepełnosprawna mogła podjechać do wody. 

Zastępca Prezydenta Miasta Krystian Tomala odpowiedział, że miasto Gliwice nie 
zarządza Kąpieliskiem Leśnym, takie uwagi należy przekazać zarządcy obiektu i dodał, że 
warto te wszystkie uwagi przekazać Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych, 
który sprawdzi ile osób niepełnosprawnych chce korzystać z gliwickich pływalni. Trzeba 
pozyskać wiedzę i informacje, jakie jest zapotrzebowanie i dostosować te obiekty do 
faktycznych potrzeb.  

Radny Stanisław Kubit zaproponował, aby przy najbliższej modernizacji jednej 
z pływalni, dostosować ją do potrzeb osób niepełnosprawnych w każdym zakresie tak, aby 
jeden z gliwickich obiektów spełniał absolutnie wszystkie wymogi. Nie ma potrzeby, aby 
wszystkie obiekty były dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Radna Agnieszka Filipkowska przekazała, że zgadza się, że nie każdy obiekt musi być 
dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Warto, aby w obiekcie, który dysponuje 
wózkami, zamontować podnośnik, gdyż bez tego urządzenia osoby niepełnosprawne i tak 
nie korzystają z basenu. Osoby te wiedzą, że nikt nie jest w stanie przenieść ich do basenu, 
więc same wózki stoją niewykorzystane.  

Zastępca Prezydenta Miasta Krystian Tomala przekazał, że trzeba sprawdzić 
te informacje.  

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka przekazała, że zarządzanie obiektem przez 
podmiot zewnętrzny, nie zmienia faktu, że jego właścicielem jest miasto i każdorazowe 
zwracanie się do zarządcy może nie być skuteczne. To zadaniem Komisji jest wypracowanie 
wniosków, po analizie dokonanej przez Prezydenta Miasta. Komisji może być ciężko ją 
przeprowadzić i wykorzystać w pełni pozyskaną wiedzę. 

Zastępca Prezydenta Miasta Krystian Tomala dodał, że zarządcy samodzielnie 
podejmują decyzje dotyczące obiektów i im także powinno zależeć na tym, by obiekt 
odwiedzało jak najwięcej osób.  

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka zauważyła, że może warto opracować regulacje 
dotyczące współpracy z podmiotami zewnętrznymi zarządzającymi obiektami miejskimi 
tak, aby zarządcy byli zobowiązani do spełniania warunków miasta. Celem jest, 
aby obiekty, które dysponują potencjałem, były w pełni wykorzystywane. W umowach 
można zawrzeć tego rodzaju klauzule.  

Zastępca Prezydenta Miasta Krystian Tomala zgodził się z tą opinią i dodał, że można 
tak postępować nawet bez zapisów umownych. Muszą być jednak sygnały i informacje 
dotyczące zapotrzebowania.  
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Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka zauważyła, że także radna Agnieszka Filipkowska 
sygnalizuje ten problem oraz Komisja Edukacji, Kultury i Sportu poprzez zajęcie się tym 
tematem.  

Zastępca Prezydenta Miasta Krystian Tomala odpowiedział, że warto też, aby pojawiły 
się głosy zainteresowanych mieszkańców. Takie informacje powinny być przekazywane, 
gdyż każdy pojedynczy sygnał ma znaczenie. Tak było w przypadku pływalni „Neptun”, 
pojawiały się głosy o potrzebie zmian i one zostały wprowadzone.  

Radny Stanisław Kubit zauważył, że trudno się dziwić zarządcy, że sam nie chce 
przeprowadzać modernizacji, więc może warto się zastanowić nad pomysłem dotyczącym 
przygotowania jednego, modelowego obiektu, a dopiero, po ukończeniu wszystkich prac, 
wynająć obiekt.  

Radny Adam Michczyński przekazał, że może warto zwrócić się do stowarzyszeń i innych 
podmiotów z zapytaniem, czy jest potrzeba modernizowania któregoś obiektu i dodał, że 
uważa, że takie zapytanie powinno zostać zadane przez przedstawicieli miasta.  

Zastępca Prezydenta Miasta Krystian Tomala przekazał, że każdego dnia pojawiają 
się uwagi dotyczące funkcjonowania miasta w wielu obszarach i dodał, że ma wątpliwości 
dotyczące pomysłu wystosowania ogólnego zapytania, gdyż takie działania najczęściej 
uruchamiają „koncert życzeń” i wypowiedzi osób, które często nie mają podstaw 
do poruszania danych kwestii. Może warto, aby od radnych wyszła ta inicjatywa, by 
zachęcili zainteresowanych mieszkańców do zgłaszania swoich uwag.  

Radny Łukasz Chmielewski przekazał, że Komisja Dialogu Społecznego poruszyła temat 
dostępności lokali rad osiedli dla osób niepełnosprawnych i wystosowała w tej sprawie 
pismo do Sekretarza Miasta.  

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zauważyła, że warto także zapytać rady 
osiedli, czy wpływają zgłoszenia od osób, które chcą przyjść do lokalu rady, a nie mogą, 
gdyż nie jest on dostępny dla osób niepełnosprawnych. Przewodnicząca Komisji 
Krystyna Sowa zauważyła, że Komisja może także pozyskiwać informacje poprzez 
wystosowanie zapytań do Prezydenta Miasta i jednostek miejskich, np. Miejskiego Zarządu 
Usług Komunalnych. Można zapytać, ile osób niepełnosprawnych korzysta z miejskich 
obiektów rekreacyjnych i sportowych. Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa 
podsumowała, że w aktualnym stanie prac, Komisja proponuje, aby w Miejskim Serwisie 
Informacyjnym i na stronach internetowych pojawiła się informacja o dostępności 
poszczególnych miejskich obiektów dla osób niepełnosprawnych oraz rozważenie pomysłu 
przygotowania jednego, modelowego obiektu, który spełniałby wszystkie wymagania. 
Dodatkowo najbardziej efektywnym sposobem zbierania informacji wydaje się być 
zgłaszanie konkretnych uwag i pomysłów dotyczących konkretnych obiektów. 

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka przekazała, że należy zapytać mieszkańców 
miasta. Ważne jest, w jaki sposób skonstruuje się pytanie. Zapytanie podmiotów, które są 
zainteresowane, jest dobrą drogą. W kontekście tej dyskusji należy także pamiętać o 
osobach starszych. Warto stworzyć miejsce, w którym dyskusja będzie mogła być 
prowadzona. Pozwoli to na wskazanie obszaru, miejsca, potrzebującego zmian. Radna 
Katarzyna Kuczyńska-Budka przekazała, że namawia wszystkich do prowadzenia 
dialogu, gdyż może być on bardzo konstruktywny.  

Zastępca Prezydenta Miasta Krystian Tomala dodał, że warto pamiętać, że pewne 
zadania mogą być realizowane w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. Jest 
to droga, za pośrednictwem której można eliminować mniejsze lub większe niedogodności.  

Radny Łukasz Chmielewski przypomniał, że tak było w Bojkowie, w przypadku podjazdu 
do budynku dla osób niepełnosprawnych.  

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zauważyła, że jest to najlepszy dowód 
na potrzebę wysyłania sygnałów ze strony mieszkańców. W Bojkowie istniało 
zapotrzebowanie, więc realizacja zadania w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 
stanowiła reakcję na potrzebę. 
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Radna Agnieszka Filipkowska dodała, że w przypadku ewentualnych kolejnych 
okoliczności żałobnych warto, aby księgi kondolencyjne znajdowały się w miejscach 
pozbawionych barier architektonicznych.  

Na tym zakończono tę część posiedzenia. 

Ad 2) Sprawy bieżące  

Zastępca Prezydenta Miasta Krystian Tomala przekazał, że trwa analiza oczekiwań 
związków zawodowych dotyczących dodatków motywacyjnych dla nauczycieli, ale także 
ewentualnych podwyżek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli oraz pracowników 
administracji. 

Radny Łukasz Chmielewski zapytał, czy ta analiza dotyczy także dodatków dla 
wychowawców. 

Zastępca Prezydenta Miasta Krystian Tomala odpowiedział, że tak, dotyczy ona 
wszystkich rodzajów dodatków.  

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka zapytała, czy miasto czyni jakieś przygotowania na 
wypadek ewentualnego strajku nauczycieli, pod kątem organizacji pracy jednostek 
oświatowych i przeprowadzenia egzaminów. 

Zastępca Prezydenta Miasta Krystian Tomala odpowiedział, że miasto nie 
przygotowuje się na taką okoliczność. Nie ma sygnałów, aby było to konieczne. Jest to 
bardzo trudny i kosztowny temat dla wszystkich samorządów.  

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka zapytała, czy są wysyłane jakieś sygnały ze strony 
Ministerstwa Edukacji Narodowej, dotyczące zwiększenia kwoty subwencji.  

Zastępca Prezydenta Miasta Krystian Tomala odpowiedział, że nie ma takich 
sygnałów. Przekazywana subwencja oświatowa i tak już nie pokrywa wydatków, 
które miasto Gliwice ponosi na wynagrodzenia dla nauczycieli. 

Brak kolejnych pytań ze strony członków Komisji. 

(***) 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa podziękowała członkom Komisji za udział 
w pracach komisji konkursowych na dyrektorów gliwickich placówek oświatowych.  
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(***) 

Kolejne posiedzenie odbędzie się 26 marca 2019 r., godz. 16.00. Tematyka posiedzenia: 
funkcjonowanie hali widowiskowo-sportowej Arena Gliwice; druki sesyjne; sprawy bieżące. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Katarzyna Golonka 

Przewodnicząca Komisji 

Edukacji, Kultury i Sportu 

(-) Krystyna Sowa 
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