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BR.0012.6.1.2020 

Protokół posiedzenia  
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 11 lutego 2020 r., godz. 16.00 

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

1) Plan pracy Komisji na I półrocze 2020 r. 

2) Sprawy bieżące. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

Ad 1) Plan pracy Komisji na I półrocze 2020 r. 

Komisja ustaliła, że w I półroczu 2020 r. zajmie się następującymi tematami: 

• działalność edukacyjna Radiostacji Gliwice; 

• modernizacja Ruin Teatru Victoria, bieżąca działalność Teatru Miejskiego w Gliwicach 
oraz plany na przyszłość; 

• strategia mecenatu kultury i sztuki oraz lokalne centra kulturalne na terenie miasta 
Gliwice; 

• strategia komunikacji i promocji miasta Gliwice; 

• działalność Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice; 

• zmiany organizacyjne w gliwickiej oświacie; 

• działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej; 

• szkolnictwo specjalne oraz działalność Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej.  

Ad 2) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami: 

a) sprawozdanie z działalności wspólnej dla miasta Gliwice i powiatu gliwickiego Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku w 2019 r. (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości; 

b) wskazanie nadzorcze dotyczące uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących w czteroletnie 
oraz czteroletnich techników w pięcioletnie (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości; 

c) sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2019 rok (w zał.) – 
Komisja przyjęła do wiadomości; 

d) zestawienie skarg, wniosków i petycji za IV kwartał 2019 r. (w zał.) – Komisja przyjęła 
do wiadomości; 

e) decyzja o umorzeniu postępowania nadzorczego w sprawie uchwalenia regulaminu 
ustalania wysokości dodatków dla nauczycieli (w zał.) – Komisja przyjęła 
do wiadomości; 

f) informacja o nominacji Muzeum w Gliwicach do finału konkursu EMYA 2020 (w zał.) – 
Komisja przyjęła do wiadomości; 
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g) pismo w sprawie dotacji dla Przedszkola Niepublicznego Słoneczko w Gliwicach 
(w aktach sprawy BR.0012.16.1.2020) – Komisja zwróci się do Zastępcy Prezydenta 
Miasta z prośbą o przedstawienie stanowiska w przedmiotowej sprawie. 

(***) 

Komisja ustaliła, że na najbliższe posiedzenie zaprosi Zastępcę Prezydenta Miasta Ewę 
Weber, z prośbą o przedstawienie koncepcji swojej działalności w obszarach związanych 
z edukacją, kulturą i sportem, ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień: 
zasady dofinansowania działalności klubów sportowych; działalność Gliwickiego Centrum 
Organizacji Pozarządowych; powołanie pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych; 
dostępność przestrzeni publicznej w myśl projektowania uniwersalnego.  

(***) 

Komisja przyjęła protokół posiedzenia, które odbyło się w dniu 17 grudnia 2019 r. 

(***) 

Kolejne posiedzenie odbędzie się 3 marca 2020 r., godz. 16.00. Tematyka posiedzenia: 
spotkanie z Zastępcą Prezydenta Miasta; sprawy bieżące.  

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Katarzyna Golonka 

Przewodnicząca Komisji 

Edukacji, Kultury i Sportu 

(-) Krystyna Sowa 
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