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BR.0012.6.5.2019 

Protokół posiedzenia  
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 26 marca 2019 r., godz. 16.00 

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

1) Funkcjonowanie hali widowiskowo-sportowej Arena Gliwice (w kontekście 
organizacji przedsięwzięć kulturalnych i sportowych). 

2) Druki sesyjne. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu udział wzięli: Zastępca Prezydenta Miasta Krystian Tomala, Naczelnik 
Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz, Prezes Zarządu Arena Operator Sp. z o.o. Marcin 
Herra, Prezes Zarządu Fundacji Radan Tadeusz Wesołowski, reprezentant serwisu 
24gliwice.pl oraz grupa mieszkańców Gliwic – rodziców dzieci uczęszczających do szkół na 
Osiedlu Trynek. 

Ad 1) Funkcjonowanie hali widowiskowo-sportowej Arena Gliwice (w kontekście 
organizacji przedsięwzięć kulturalnych i sportowych). 

Zastępca Prezydenta Miasta Krystian Tomala przekazał głos przedstawicielom 
operatora Areny Gliwice, gdyż to oni zarządzają i podejmują wszystkie decyzje związane z 
obiektem. 

Prezes Zarządu Arena Operator Sp. z o.o. Marcin Herra przekazał informację 
dotyczącą funkcjonowania Areny Gliwice. Obok Tauron Areny, obiekt ten jest jednym 
z dwóch największych w Polsce. Na mocy umowy, spółka Arena Operator zarządza halą, 
która została otwarta na przełomie kwietnia i maja 2018 r. Od tej pory w Arenie Gliwice 
gościło 200 tys. osób. Głównym celem zarządców jest zachowanie równowagi pomiędzy 
przedsięwzięciami sportowymi, kulturalnymi, społecznymi oraz rodzinnymi, stąd 
w obiekcie organizowane są mecze sportowe, gale sztuk walki, koncerty, pokazy taneczne 
oaz innego rodzaju przedsięwzięcia. W Arenie Gliwice znajduje się także Mała Arena, w 
której organizowane są mecze koszykówki, futsalu, a także planowana jest organizacja 
wydarzeń targowych. Spośród odwiedzających Arenę Gliwice ok. 30% stanowią 
mieszkańcy Gliwic. 20-30% to mieszkańcy Metropolii, reszta osób przybywa z Małopolski, 
Mazowsza oraz Dolnego Śląska. Arena Gliwice dysponuje także powierzchniami 
kongresowo-konferencyjnymi oraz potencjałem targowym. Organizacja jednego 
przedsięwzięcia wymaga ponad 100 godzin pracy. Promotor danego wydarzenia analizuje 
możliwości danego obiektu i rozpoczyna negocjacje z operatorami, co ciekawe z kilkoma 
jednocześnie. Sporą konkurencję dla Areny Gliwice stanowi Tauron Arena. Trudno jest 
zaistnieć na rynku, ale gliwicki obiekt zaczyna być znaczącym graczem. Cechą 
przedsięwzięć organizowanych w Arenie Gliwice jest ich różnorodność. Prowadzone są 
także małe projekty, np. na Małej Arenie organizowane są przedsięwzięcia edukacyjne i 
rekreacyjne. Przewidywana jest także organizacja przedsięwzięć dla dojrzałych i starszych 
osób. Arena Gliwice będzie wspierać ofertę przedsięwzięć organizowanych w Gliwicach. Dla 
promotorów i agencji organizujących przedsięwzięcia liczy się przede wszystkim liczba 
sprzedanych biletów, a sprawny i dobrze działający operator obiektu szuka równowagi 
pomiędzy dużymi wydarzeniami i tymi mniejszymi. Hala jest obiektem bardzo złożonym, 
na jej utrzymanie składa się szereg różnych kosztów, które ponosi operator, płacąc 
jednocześnie czynsz. Wiele tego rodzaju obiektów uzyskuje stabilność finansową dopiero 
po jakimś czasie funkcjonowania na rynku oraz po osiągnięciu równowagi pomiędzy 
organizacją dużych i mniejszych imprez. Dodatkowo w takich obiektach funkcjonują loże 
oraz miejsca biznesowe, jest sponsor tytularny i partnerzy. Takie efekty trudno uzyskać po 
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9 miesiącach funkcjonowania. Praca związana z zarządzaniem obiektem to praca non-stop, 
wydarzenia odbywają się najczęściej w weekendy, a równolegle trwają przygotowywania 
do kolejnych przedsięwzięć. Przy organizacji dużej imprezy pracuje ok. 500 osób. Operator 
hali nawiązał współpracę z Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej, które zwiększa liczbę 
autobusów w dniach, w których odbywają się imprezy. Na 2019 r. zaplanowano udział 
ok. 300-350 tys. osób w przedsięwzięciach organizowanych w Arenie Gliwice, z czego 
ok. 30% osób to osoby, które po raz drugi odwiedzą obiekt. Zarządca stara się w taki 
sposób prowadzić swoją działalność, by obiekt jak najlepiej działał. Przy okazji 
przygotowywania przedsięwzięć podejmowane są kroki, aby mieszkańcy Gliwic 
dysponowali jakimiś przywilejami, np. w przypadku meczu siatkarskiego pomiędzy Polską 
a Niemcami wydzielono specjalną pulę biletów, które mieszkańcy Gliwic mogli zakupić 
wcześniej i taniej. Nie zawsze jest taka możliwość, ale planowane jest kontynuowanie 
takich działań.  

Radna Agnieszka Filipkowska przekazała, że Arena Gliwice jest bardzo dobrze 
dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jedyne zastrzeżenie dotyczy procesu 
zakupu biletów, nie jest widoczne, gdzie znajduje się to miejsce dla osoby 
niepełnosprawnej, to które może kupić. To utrudnia zakup biletu i sprawia, że miejsca te 
mogą być nie do końca wykorzystane.  

Radny Stanisław Kubit zapytał, czy gdyby chciano zorganizować imprezę dla młodzieży, 
np. bicie rekordu Guinnessa, to czy można liczyć na bezpłatne użyczenie hali. 

Prezes Zarządu Arena Operator Sp. z o.o. Marcin Herra odpowiedział, że będzie mu 
miło zasiąść do rozmów o takim wydarzeniu, nie może teraz przekazać deklaracji, ale warto 
podjąć rozmowy na ten temat.  

Radny Adam Michczyński zapytał o współpracę z Politechniką Śląską.  

Prezes Zarządu Arena Operator Sp. z o.o. Marcin Herra odpowiedział, że współpraca 
została nawiązana i dotyczy wydarzeń organizowanych przez uczelnię o charakterze 
edukacyjnym oraz promocyjnym. Organizacje studenckie rozpoczynają realizację idei 
wolontariatu, w którą chce włączyć się Arena Gliwice.  

Radny Gabriel Bodzioch poruszył temat koncertu grupy Slayer, organizowanego 
w czerwcu 2019 r., który ma opinię zespołu promującego satanizm oraz zapytał, czym 
kieruje się operator zapraszając poszczególnych artystów. 

Prezes Zarządu Arena Operator Sp. z o.o. Marcin Herra odpowiedział, że sztuką jest 
znalezienie równowagi i zaadresowanie oferty do różnych środowisk. Jeśli mowa 
o koncercie grupy Slayer, to o organizację tego przedsięwzięcia zwróciła się agencja Live 
Nation, jedna z największych w tej branży. Trudno jest oceniać wyraz artystyczny z punktu 
widzenia operatora obiektu. W Arenie Gliwice organizowane są różnorodne przedsięwzięcia, 
trudno jest decydować i wskazywać tylko jeden rodzaj.  

Radny Gabriel Bodzioch zapytał, czy w takim razie można wysunąć wniosek, 
że jakakolwiek propozycja zostanie przedstawiona, to jeżeli tylko będą za nią szły 
pieniądze, to zostanie zrealizowana.  

Prezes Zarządu Arena Operator Sp. z o.o. Marcin Herra odpowiedział, że nie taki był 
zamysł jego wypowiedzi.  

Prezes Zarządu Fundacji Radan Tadeusz Wesołowski dodał, że podczas organizacji 
pierwszej gali KSW pojawiły się głosy o konieczności podjęcia szczególnych kroków ze 
względu na charakter tej imprezy. Ochrona obiektu została wzmocniona na czas tego 
przedsięwzięcia. Jak się okazało, impreza przebiegła bez żadnych zakłóceń. Nie można 
z góry wydawać oceny. W Arenie Gliwice nigdy nie było incydentów, celem prowadzonej w 
niej działalności jest integracja. Nie można skupiać się na negatywnych emocjach.  

Radny Stanisław Kubit przekazał, że wiadomo, że kibice sportów walki są porządni. Jeżeli 
jednak zespół muzyczny ma opinię satanistycznego, to może warto zobaczyć w internecie 
nagrania z poprzednich koncertów i sprawdzić, jak one przebiegały. Byłoby to niekorzystne, 
gdyby takie wydarzenie odbyło się w Gliwicach. 
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Radny Adam Michczyński dodał, że wystarczy spojrzeć na plakaty promujące koncert 
i przekazał, że zgadza się z przedmówcami, że nie w porządku wydaje się, by na taką 
imprezę zapraszało miasto Gliwice. 

Radny Łukasz Chmielewski przekazał, że gala KSW jest wydarzeniem sportowym, 
a w przypadku koncertu grupy Slayer mowa jest o obszarze związanym ze 
światopoglądem. 

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka złożyła wniosek o zakończenie dyskusji w tym 
temacie. 

Komisja wyraziła zgodę przez aklamację.  

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała o przewidywany okres dochodzenia 
do maksymalnych możliwości Hali Gliwice.  

Prezes Zarządu Arena Operator Sp. z o.o. Marcin Herra odpowiedział, że 
podejmowane są starania, aby stało się to jak najszybciej, przewidywany czas rozwijania 
działalności obiektu to ok. 2,5 roku.  

Radny Adam Michczyński przekazał, że bardzo pozytywnie ocenia funkcjonowanie Areny 
Gliwice. 

Radny Stanisław Kubit dodał, że funkcjonowanie Areny Gliwice stanowi element dbania 
o wizerunek miasta Gliwice i zachowania dobrej opinii.  

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa przypomniała, że były wątpliwości dotyczące 
budowy tego obiektu, a teraz widać, że była to słuszna decyzja i perspektywy są dobre.  

Ad 2) Druki sesyjne. 

Komisja opiniowała następujące druki sesyjne: 

a) projekt uchwały (druk nr 89) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 
podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice oraz określenia granic obwodów 
publicznych szkół podstawowych od dnia 1  września 2019 r. 

Zastępca Prezydenta Miasta Krystian Tomala przekazał głos Naczelnikowi Wydziału 
Edukacji. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz przekazał, że poprzednia uchwała 
w sprawie sieci szkół została uchwalona w 2011 r. W 2017 r. wprowadzona została reforma 
systemu oświaty, która nakładała na samorządy obowiązek utworzenia ośmioklasowych 
szkół podstawowych. W Gliwicach utworzono cztery nowe szkoły podstawowe, reszta uległa 
reorganizacji. W 2019 r. zobowiązano samorządy do podjęcia uchwały dotyczącej nowej 
sieci szkół, która sankcjonuje zmiany wprowadzone w 2017 r. Projekt uchwały w tej 
sprawie, po raz pierwszy, musi uzyskać pozytywną opinię Kuratorium Oświaty, które 
wymaga takiej organizacji sieci jednostek, aby nie doprowadzała ona do dwuzmianowości 
w szkołach. Przedstawiony projekt uchwały uwzględnia zmiany strukturalne, które 
dokonały się w mieście, a związane są z miejscem zamieszkania dzieci w wieku szkolnym, 
uwagi rodziców oraz odległość miejsca zamieszkania od jednostki oświatowej. Został 
ponadto poddany pod opiniowanie i konsultacje ze środowiskami szkolnymi i radami 
osiedli, a uwagi zostały uwzględnione w projekcie przekazanym do opiniowania przez 
Kuratorium Oświaty. Wskazania i uwagi Kuratorium zostały przekazane tym samym 
gremiom jako uzupełnienie projektu i naniesione do ostatecznego projektu uchwały. 
Naczelnik zaznaczył, że granice obwodów są określone jako obowiązek administracyjny 
gminy, jednak każdy rodzic może posłać dziecko do szkoły którą sam wybierze i wziąć 
udział w rekrutacji na wolne miejsca do innej szkoły, niż wynikającej z miejsca 
zamieszkania.  

Radny Łukasz Chmielewski przekazał, że jest zainteresowany zmianą na Osiedlu 
Trynek, propozycje zmian zostały przekazane do konsultacji dwukrotnie, druga propozycja 
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dzieli dotychczasowy rejon na dwa, co jest niekorzystne dla uczniów i rodziców oraz 
stwierdził, że ta propozycja zmian zmierza do likwidacji szkoły przy ul. Kilińskiego. W 
związku z tym należy wnieść poprawkę, powrócić do pierwotnej wersji i utworzyć jeden 
rejon na tym terenie (mapka w zał. do protokołu). 

Zastępca Prezydenta Miasta Krystian Tomala zapytał radnego Łukasza 
Chmielewskiego, czy sprawdził, jaki wpływ na liczebność dzieci w szkołach będzie miała 
ewentualna poprawka.  

Radny Łukasz Chmielewski przekazał, że rozumie reorganizację sieci szkół, ale nie 
należy w taki sposób likwidować szkół.  

Zastępca Prezydenta Miasta Krystian Tomala odpowiedział, że wskazane jest 
sprawdzić na początku informacje, aby móc wypowiadać wnioski dotyczące likwidacji 
szkoły. Zastępca Prezydenta Miasta Krystian Tomala poprosił Naczelnika Wydziału 
Edukacji o wyjaśnienie, jaki wpływ na organizację pracy oraz zjawisko dwuzmianowości 
w Szkole Podstawowej nr 16 oraz innych, będzie miał proponowany projekt uchwały.  

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka dodała, że należy porozmawiać na ten temat, gdyż 
sama sprawdziła te informacje i podstawowy argument radnego Łukasza Chmielewskiego 
jest nieprawdziwy – nie ma mowy o likwidacji szkoły.  

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz przekazał, że przedstawiony projekt 
uchwały musiał uzyskać pozytywną opinię Kuratorium Oświaty. Pierwsza przygotowana 
wersja została negatywnie zaopiniowana, wiec przygotowano drugą, która uzyskała 
pozytywną opinię. Pierwsza propozycja została rozesłana do konsultacji, ale po uzyskaniu 
negatywnej opinii od razu przesłano do konsultacji drugą, poprawioną. W obszarze 
zapobiegania dwuzmianowości w szkołach, to włączenie dzieci zamieszkujących 
w wieżowcach do rejonu innej szkoły, oznacza wyeliminowanie tego problemu w Szkole 
Podstawowej nr 16. Dodatkowo rodzic ma wybór, do której szkoły chce zapisać swoje 
dziecko. To oznacza, że można wziąć udział w rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 16. 
Propozycja zmiany rejonu nie wyklucza możliwości uczęszczania dziecka do tej szkoły.   

Radny Stanisław Kubit zapytał, czy teraz rodzic może zapisać swoje dziecko do dowolnej 
szkoły. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że tak, i to się nie zmieni. 
Problem który się pojawił, to konieczność przyjęcia uchwały o sieci szkół, która będzie  
pozytywnie zaopiniowana przez Kuratorium Oświaty, a nie nakazowe „posłanie dziecka” do 
szkoły innej, niż wybrali rodzice. 

Zastępca Prezydenta Miasta Krystian Tomala dodał, że korekt obwodów jest znacznie 
więcej, nie tylko te dotyczące Trynku. Gliwickie szkoły podstawowe są w dużej mierze 
przepełnione, nie było i nie ma planów ich likwidacji. Nie na miejscu jest wysuwanie 
wniosków, że któraś zostanie zlikwidowana. To pochopne i nieodpowiedzialne. 

Radny Łukasz Chmielewski zapytał, gdzie w przepisach prawa jest regulacja dotycząca 
dwuzmianowości oraz skąd Szkoła Podstawowa nr 16 będzie brała uczniów, jeżeli jej rejon 
obejmuje tereny, gdzie nie ma dzieci i zamieszkiwany jest przede wszystkim przez osoby 
starsze. Tak rozpoczyna się wygaszanie szkoły, to początek tego procesu.  

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że w prawie nie ma 
pojęcia „dwuzmianowość”, ale to rząd (MEN), poprzez kuratoria decyduje o pozytywnej 
opinii dla takiej uchwały, która wg liczebności dzieci w rejonie i kubatury budynku szkoły, 
nie spowoduje zbyt późnego kończenia lekcji. Był pomysł dotyczący utworzenia trzeciej 
szkoły podstawowej na Trynku, ale nie uzyskał on zwolenników, gdyż wówczas na pewno 
każda z nich borykałaby się z naborem. Aktualnie Szkoła Podstawowa nr 16 oraz Szkoła 
Podstawowa nr 5 dobrze funkcjonują, ale w perspektywie dwuzmianowości (w Szkole 
Podstawowej nr 16 już teraz zajęcia rozpoczynają się i kończą dosyć późno), należy 
dokonać korekty granic rejonu szkoły. 

Zastępca Prezydenta Miasta Krystian Tomala dodał, że chodzi o to, że pojęcie 
dwuzmianowości nie istnieje, ale system dwuzmianowy funkcjonuje. 
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Mieszkaniec miasta Gliwice zapytał, czy proponowane zmiany nie wprowadzą 
dwuzmianowości w Szkole Podstawowej nr 5. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że nie ma takiego 
zagrożenia, gdyż drugi budynek szkoły jest dosyć pusty. 

Mieszkaniec miasta Gliwice przekazał, że ulic, które obejmie rejon Szkoły Podstawowej 
nr 16, prawie w ogóle nie zamieszkują dzieci.  

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że w sieci szkół nie 
można nieuwzględnić ulic, na których nikt nie mieszka  lub nie zamieszkują dzieci.  

Radny Gabriel Bodzioch zauważył, że dzieci z rejonu danej szkoły mają pierwszeństwo 
w procesie rekrutacji. Jeżeli w takiej szkole nie będzie miejsca, to na jakiej podstawie 
pozostałe dzieci będą przyjmowane.  

Naczelnik Wydziału Edukacji odpowiedział, że możliwość rekrutacji na wolne miejsca 
zawsze istnieje. Miasto Gliwice musi zapewnić miejsce dla dziecka w szkole najbliższej 
miejscu zamieszkania. 

Mieszkaniec miasto Gliwice zapytał, co w sytuacji, jeżeli będzie więcej chętnych niż 
miejsc. W rejonie Szkoły Podstawowej nr 5 powstają nowe bloki, co się stanie, jeżeli 
zabraknie miejsc.  

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że proponowany projekt 
uchwały odnosi się do aktualnego stanu.  

Zastępca Prezydenta Miasta Krystian Tomala dodał, że w razie potrzeby, 
przyjmowane są korekty.  

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz wyjaśnił, że proponowany projekt 
uchwały stanowi kompromis. Ta wersja uzyskała pozytywną opinię Kuratorium Oświaty, 
poprzednia jej nie uzyskała. Jednocześnie nie ma mowy i możliwości likwidacji szkoły.  

Zastępca Prezydenta Miasta Krystian Tomala potwierdził tę informację, nie ma 
zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 16. 

Mieszkaniec miasta Gliwice zauważył, że dwuzmianowość dotyczy tylko klas od 1 do 3 
i zapytał, skąd ta drastyczna zmiana i czemu dotyczy ona także ul. Rybnickiej.  

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że Kuratorium Oświaty 
nie kierowało się odległością jednostki oświatowej od miejsca zamieszkania, a jedynie 
propozycją w przedstawionym projekcie uchwały, która uwzględnia zagrożenia 
dwuzmianowością.  

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka zauważyła, że należy pamiętać, że ten problem 
zgotowała reforma systemu oświaty, a to samorządy muszą się z nim męczyć.  

Zastępca Prezydenta Miasta Krystian Tomala przekazał, że kwestie te zostaną 
sprawdzone i jeżeli będzie taka konieczność i możliwość to autopoprawka zostanie 
wprowadzona. Jeżeli nie będzie takiej możliwości, to projekt uchwały pozostanie 
w niezmienionych kształcie.  

Radny Adam Michczyński dodał, że dane liczbowe dotyczące liczby dzieci i miejsc 
w poszczególnych szkołach mogłyby być dostępne. Brakuje tych danych, aby móc ocenić 
sytuację. Wydaje się, że rejon ul. Rybnickiej bardziej pasuje do rejonu Szkoły Podstawowej 
nr 16, niż Szkoły Podstawowej nr 5. Radny Adam Michczyński zapytał, czy ta propozycja 
zmiany wyszła ze strony Kuratorium Oświaty.  

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że pierwotna propozycja 
zmiany rejonu Szkoły Podstawowej nr 16 nie dotyczyła wysokich bloków, dane 
demograficzne z Wydziału Spraw Obywatelskich zostały przekazane do Kuratorium 
Oświaty. Kuratorium Oświaty wskazało, że należy zmniejszyć liczbę dzieci w tym rejonie. 
Stąd pojawiła się druga wersja, przedstawiona w projekcie uchwały. Warto pamiętać, że w 
miarę potrzeb, korekty mogą być wprowadzane co roku.  



6 
 

Radny Stanisław Kubit zaproponował, że ten projekt uchwały należy usunąć z porządku 
najbliższej sesji Rady Miasta, w celu dalszej analizy sprawy. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz przekazał, że do końca 2019 r. 
obowiązuje uproszczona procedura dotycząca ustalenia sieci szkół, która w kolejnym roku 
będzie bardziej złożona i skomplikowana. Co roku można dokonywać korekt w przyjętej 
już uchwale, a należy pamiętać, że omawiana sprawa dotyczy tylko części, a nie całego 
miasta. Pamiętać również należy, że musimy rozpocząć już rekrutację do szkół 
podstawowych, a nie zwlekać z nią do czerwca. 

Zastępca Prezydenta Miasta Krystian Tomala potwierdził, że jest wskazane, aby ta 
uchwała została podjęta na najbliższej sesji Rady Miasta.  

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz dodał, że w przypadku konieczności 
wprowadzenia w przyszłości zmiany, będzie ona mogła dotyczyć tylko jednej szkoły, a nie 
całej sieci szkół na terenie miasta.  

Radna Agnieszka Filipkowska zauważyła, że podobna sytuacja miała miejsce na Osiedlu 
Kopernika, do rejonu jednej ze szkół podstawowych włączony został wielki teren, na którym 
zamieszkiwało niewiele dzieci. Jeżeli w Szkole Podstawowej nr 16 będą wolne miejsca (bo 
w jej rejonie jest niewiele dzieci), to nie będzie problemu, aby zapisać do niej dziecko. To 
konsekwencja reformy systemu oświaty, że trzeba borykać się z takimi problemami.  

Radny Adam Michczyński poprosił, aby przy okazji tej dyskusji na temat rejonizacji, nie 
oceniać reformy systemu oświaty.  

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa podsumowała, że Zastępca Prezydenta Miasta 
zadeklarował ponowne sprawdzenie danych. Ważnej jest, aby uchwała została podjęta, bo 
jej niepodjęcie wywoła duże perturbacje. Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa 
zapytała, czy radny Stanisław Kubit podtrzymuje swoją propozycję, dotyczącą usunięcia 
przedmiotowego projektu uchwały z porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta.  

Radny Stanisław Kubit odpowiedział, że nie podtrzymuje swojej propozycji.  

Zastępca Prezydenta Miasta Krystian Tomala przekazał, że sprawdzi jeszcze raz 
wszystkie dane, ale bez pozytywnej opinii Kuratorium Oświaty zmiany nie będą mogły być 
wprowadzone.  

Mieszkaniec miasta Gliwice przekazał, że budynki z rejonu Szkoły Podstawowej nr 16 
zamieszkują przede wszystkim osoby starsze i są obawy, że rodzice nie będą chcieli 
zapisywać dzieci do tej szkoły, gdyż może ona zostać zlikwidowana. Taka może być obawa 
rodziców.  

Zastępca Prezydenta Miasta Krystian Tomala przekazał, że Szkoła Podstawowa nr 16 
nie będzie likwidowana. 

Mieszkaniec miasta Gliwice poprosił o ponowne pochylenie się nad ulicami wchodzącymi 
do rejonu Szkoły Podstawowej nr 16.  

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka zapytała, jak długo trwa konsultowanie projektu 
uchwały z Kuratorium Oświaty.  

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że od 4 do 6 tygodni, nie 
uda się przygotować projektu uchwały na sesję majową. Nie ma mowy o likwidacji szkoły. 
Proponowany projekt uchwały dotyczy całego miasta. Podczas procesu opiniowania, 
Kuratorium Oświaty nie kieruje się ulicami, ale liczbą dzieci w danym rejonie. Należałoby 
wskazać rozwiązanie, które usatysfakcjonuje Kuratorium Oświaty. Jeżeli po roku okaże się, 
że Szkole Podstawowej nr 16 nie grozi dwuzmianowość, to nie będzie problemu, aby 
wprowadzić zmianę cząstkową do uchwały, tylko w zakresie tego rejonu.  

Zastępca Prezydenta Miasta Krystian Tomala potwierdził, że czas procedowania nad 
tym projektem uchwały jest wyjątkowo długi.  

Radny Stanisław Kubit zauważył, że miasto współpracuje z Kuratorium Oświaty 
i przekazał, że nie rozumie, dlaczego w tym przypadku ta instytucja miałaby długo 
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zastanawiać się nad propozycją zmian. Na prośbę samorządu, Kuratorium Oświaty powinno 
tę sprawę załatwić błyskawicznie.  

Zastępca Prezydenta Miasta Krystian Tomala przekazał, że nie ma żadnego 
argumentu, aby zwlekać z podjęciem tego projektu uchwały.  

Radny Stanisław Kubit zauważył, że z punktu widzenia rodziców sytuacja może wyglądać 
przerażająco. 

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka zauważyła, że może warto sprawdzić możliwość 
wprowadzenia zmian.  

Zastępca Prezydenta Miasta Krystian Tomala przekazał, że możliwość i potrzeba 
wprowadzenia ewentualnej zmiany do projektu uchwały zostanie przeanalizowana. 
Zostaną w tym kierunku poczynione odpowiednie kroki, w tym także konsultacje 
z Kuratorium Oświaty.  

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz dodał, że w przypadku braku zgody 
Kuratorium Oświaty, taka informacja zostanie radnym przekazana.  

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa złożyła wniosek, aby Komisja nie wydawała 
opinii do projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Miasto Gliwice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół 
podstawowych od dnia 1  września 2019 r., czekając na rozwój sytuacji i podjęte 
rozstrzygnięcia. 

Komisja wyraziła zgodę przez aklamację. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zaproponowała, aby kolejne posiedzenie 
Komisji odbyło się 28 marca 2019 r., godz. 14.30 w Ratuszu. Posiedzenie będzie miało 
charakter przedsesyjny, na którym Komisja  zajmie się przedmiotowym projektem 
uchwały. 

Komisja wyraziła zgodę.   

b) projekt uchwały (druk nr 72) w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta Gliwice na 
rok 2019 na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 72. 

Wynik głosowania: 5 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

c) projekt uchwały (druk nr 73) w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta Gliwice na 
rok 2019 na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 73. 

Wynik głosowania: 5 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

d) projekt uchwały (druk nr 66) w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu 
kąpielisk na terenie miasta Gliwice w 2019 r. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 66. 

Wynik głosowania: 5 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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(***) 

Kolejne posiedzenie odbędzie się 28 marca 2019 r., godz. 14.30 w Ratuszu. Tematyka 
posiedzenia: druki sesyjne. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Katarzyna Golonka 

Przewodnicząca Komisji 

Edukacji, Kultury i Sportu 

(-) Krystyna Sowa 
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