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BR.0012.6.6.2019 

Protokół posiedzenia  
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 28 marca 2019 r., godz. 14.30 

w Ratuszu Miejskim 

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

1) Druki sesyjne. 

2) Sprawy bieżące. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu udział wzięli: Zastępca Prezydenta Miasta Krystian Tomala oraz Naczelnik 
Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz. 

Ad 1) 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, że sprawdzono możliwości 
wprowadzenia zmian w projekcie uchwały. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz poinformował, że zmiany granic 
rejonów sprowadzają się do arytmetyki. Pozostawienie bloków i dwóch wysokich 
wieżowców w rejonie Szkoły Podstawowej nr 16 wiązałoby się z koniecznością utworzenia 
nowego oddziału, a w konsekwencji do utrzymania zjawiska dwuzmianowości, które już 
i tak istnieje w tej szkole. To miasto decyduje o granicach obwodów szkolnych, ale kurator 
zalecił, że ma zostać utrzymana zasada braku zjawiska dwuzmianowości w jednostkach 
oświatowych.  

Zastępca Prezydenta Miasta Krystian Tomala dodał, że po przyjęciu zaproponowanego 
projektu uchwały, w Szkole Podstawowej nr 16 pozostaną dwa oddziały. Ewentualne 
wprowadzenie zmian spowodowałoby pojawienie się zagrożenia konieczności likwidacji 
oddziałów przedszkolnych, aby zapewnić miejsce dla uczniów szkoły podstawowej.  

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz uzupełnił, że podział wynikający 
z zaproponowanego projektu uchwały spowoduje, że w Szkole Podstawowej nr 16 
pozostaną wolne miejsca i dzieci, które będą chciały uczęszczać do tej szkoły z poza rejonu, 
będą mogły wziąć udział w rekrutacji.  

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka zapytała, czy ci uczniowie, którzy rozpoczęli 
edukację w Szkole Podstawowej nr 16, będą mogli ją kontynuować w tej jednostce 
oświatowej. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że tak. 

Radny Adam Michczyński zapytał, jaki wpływ na liczbę oddziałów w Szkole Podstawowej 
nr 5 będzie miało przyjęcie proponowanego projektu uchwały. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że jest to duży obiekt, 
złożony z dwóch budynków, są w nim wolne pomieszczenia, a dodatkowo w tym roku szkołę 
opuszczą uczniowie klas gimnazjalnych.  

Brak dalszych pytań ze strony członków Komisji. 
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Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 89. 

Wynik głosowania: 7 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się. Komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 

b) projekt uchwały (druk nr 89) w sprawie zmiany statutu Gliwickiego Centrum 
Organizacji Pozarządowych 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 89. 

Wynik głosowania: 8 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Ad 2) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami: 

a) pismo mieszkańca w sprawie przestrzeni na wystawy muzealne (w zał.) – Komisja 
przyjęła do wiadomości; 

b) ocena stanu sanitarnego miasta Gliwice za 2018 r. (w zał.) – Komisja przyjęła do 
wiadomości; 

c) pismo w sprawie wyników konsultacji propozycji zmian statutów osiedli (w zał.) – 
Komisja przyjęła do wiadomości; 

d) informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach o stanie 
bezpieczeństwa miasta Gliwice i powiatu gliwickiego w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej za rok 2018 r. (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości; 

e) sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeb związanych 
z realizacją ww. zadań (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości 

f) raport z realizacji „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Gliwice 
na lata 2016-2020” w roku 2018 (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości; 

g) sprawozdanie za 2018 r. z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej 
(w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

(***) 

Radny Adam Michczyński zaproponował, aby Komisja poświeciła jedno z posiedzeń 
tematowi działalności Radiostacji w Gliwicach oraz funkcjonowaniu parku sensorycznego. 

Zastępca Prezydenta Miasta Krystian Tomala dodał, że przy okazji warto także zwrócić 
uwagę na Muzeum w Gliwicach, gdyż planowane są zmiany w zakresie działalności oddziału 
Muzeum przy Radiostacji. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa przypomniała, że w planie pracy Komisji jest 
także temat związany z obciążeniem uczniów plecakami i tornistrami. 

Zastępca Prezydenta Miasta Krystian Tomala zaproponował, że na takie posiedzenie 
można zaprosić przedstawiciela Rady Dyrektorów, zasięgnąć informacji i przeprowadzić 
dyskusję. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz dodał, że środowiska szkolne, 
nauczyciele i dyrektorzy, poprzez Radę Dyrektorów od lat apelują , aby wprowadzić 
rozwiązania, które zminimalizują wspomniany problem, np.: nie drukować podręczników 
na papierze kredowym. Jeżeli Ministerstwo Edukacji Narodowej nie wykonana żadnych 
kroków na poziomie rozwiązań systemowych w tym zakresie, to wszystkie działania 
dyrektorów szkół spełzną na niczym. 
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(***) 

Komisja przyjęła protokół z posiedzenia, które odbyło się 26 lutego 2019 r. 

(***) 

Nie ustalono terminu kolejnego posiedzenia Komisji. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Katarzyna Golonka 

Przewodnicząca Komisji 

Edukacji, Kultury i Sportu 

(-) Krystyna Sowa 
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