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BR.0012.6.4.2020 

Protokół posiedzenia  
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 12 maja 2020 r., godz. 16.00 

Obrady w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – 
na podstawie art. 15zzx ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) 

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

1) Informacja dotycząca naboru do gliwickich placówek przedszkolnych. 

2) Działalność placówek przedszkolnych w okresie epidemii. 

3) Działalność gliwickich instytucji kultury w okresie epidemii. 

4) Sprawy bieżące. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu udział wzięli: Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber oraz Naczelnik 
Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz. 

Ad 1) Informacja dotycząca naboru do gliwickich placówek oświatowych. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber przedstawiła informację dotyczącą naboru do 
gliwickich placówek oświatowych. Pomimo trudnej sytuacji, rekrutacja przebiegła 
sprawnie. W Gliwicach przygotowano 5277 miejsc w przedszkolach i oddziałach 
przedszkolnych. Ok. 3 tys. dzieci będzie kontynuowało edukację przedszkolną, 1283 to 
liczba dzieci nowo przyjętych, pozostało 307 wolnych miejsc, w tym 106 miejsc dla dzieci 
w wieku od 5 do 6 lat, a 144 dla dzieci w wieku od 3 do 4 lat.  Problemem jest, jak co roku, 
że część dzieci nie dostała się do przeszkoli, do których rekrutowała.  

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz dodał, że problem ten występuje od 
kilku lat, od momentu, w którym sześciolatki wróciły do przedszkoli, a na gminy nałożono 
obowiązek zapewnienia miejsc dla wszystkich trzy- i czterolatków. Zmienna jest jedynie co 
roku dzielnica miasta, w której intensyfikuje się zjawisko niespełnienia oczekiwań 
mieszkańców. Mimo, że co każdego roku, przygotowuje się miejsca zgodne 
z oczekiwaniami rodziców w danej dzielnicy, to w kolejnym roku problem powraca w innej. 
Brak jest zatem zasadności, aby patrzeć nań inaczej, jak przez pryzmat miasta, jako 
całości. W tym roku 267 dzieci nie uzyskało miejsca w placówce, którą wybrało podczas 
rekrutacji. Miasto jest zobowiązane do wysłania tym dzieciom wskazania wolnego miejsca 
w innym przedszkolu, zlokalizowanym w pobliżu domu (do 3 km od miejsca zamieszkania). 
Dla dzieci starszych (w wieku od 5 do 6 lat) zapewniono miejsca w placówkach w pobliżu 
domu. Z dziećmi mniejszymi jest problem. Są wolne miejsca w przedszkolach, ale 
znajdujących się dalej od miejsca zamieszkania. Wywołuje to niezadowolenie rodziców, ale 
miasto ma ograniczone możliwości, gdyż niedopuszczalne jest przekraczanie wymogów, 
np. związanych z liczbą dzieci w grupie. Część z tych niezadowolonych rodziców skieruje 
swoje dzieci do niepublicznej placówki położonej w dogodnej dla nich lokalizacji lub innego 
przedszkola publicznego. Do sierpnia rodzice mogą zmieniać decyzję, więc będą jeszcze 
miały miejsca pewne przetasowania.  

Brak pytań ze strony członków Komisji.  
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Ad 2) Działalność placówek przedszkolnych w okresie epidemii. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber przestawiła informację dotyczącą działalność 
placówek przedszkolnych w okresie epidemii. Na ten moment Prezydent Miasta podjął 
decyzję, że do 15 maja br. przedszkola oraz żłobki nie zostaną uruchomione. Miasto podjęło 
działania, aby wynegocjować możliwość przeprowadzenia badań laboratoryjnych dla kadry 
przedszkolnej oraz żłobkowej. Negocjacje prowadzone były z Sanepidem, ok. 1000 osób 
znalazło się na listach do przeprowadzenia badań. Jednak Sanepid odrzucił te listy z 
argumentacją, że tylko nauczyciel lub pracownik zajmujący się wychowaniem może zostać 
poddany badaniu (w ramach finansowania z budżetu państwa). Jednostkowy koszt badania 
to 450 zł, a powinno być ono wykonywane co dwa tygodnie. Badania te będą miały wpływ 
na decyzję Prezydenta Miasta, czy placówki przedszkolne i żłobki zostaną otwarte. Do tego 
potrzebne jest także potwierdzenie Sanepidu o zdatności wody w budynku, w którym 
znajduje się dane przedszkole, czy żłobek. Jest to konieczne, aby otworzyć placówkę, która 
zamknięta była dłużej niż dwa tygodnie. Procedury te przedłużają się.  W najbliższym 
czasie planowane jest zwołanie narady prezydentów miast „górniczych” w kontekście 
obecnej sytuacji. Jej celem jest, aby decyzje prezydentów tych miast, dotyczące otwarcia 
placówek przedszkolnych i żłobków, ukierunkowane były na jeden wspólny termin, który 
może zostać przesunięty na 25 maja br. Prace przygotowujące lokale do uruchomienia 
działalność zostały wykonane, a rodzice są na bieżąco informowani.  

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz dodał, że nastąpiła także zmiana 
zarządzenia dotyczącego wnoszenia opłat za opiekę. Do tej pory opłata była pobierana 
z góry, a teraz pobierana jest z dołu, za wykorzystane godziny. Środki z nadpłat zostały 
zwrócone rodzicom na indywidualne konta. W kontekście prowadzonej edukacji, to warto 
pamiętać, że zdalne nauczanie musi być realizowane przez nauczyciela. Szacuje się, że ok. 
25 % dzieci planuje wrócić do przedszkoli. Nauczyciele muszą zapewnić im opiekę, a 
jednocześnie będą musieli świadczyć pracę zdalnie. Wyzwanie stanowi wsparcie 
terapeutyczne oraz pedagogiczno-psychologiczne. Jego realizacja jest bardzo trudna. 
Uznanie należy się nauczycielom, którzy wykazują się kreatywnością w sposobach 
zapewnienia opieki i wsparcia dla swoich wychowanków i podopiecznych.  

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, jakie są potrzeby w zakresie liczby 
dzieci, które na podstawie decyzji rodziców powrócą do przedszkoli. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że zapotrzebowanie 
wynosi ok. 20-25%, ok. 1300 miejsc zostanie przygotowanych w gliwickich placówkach 
przedszkolnych. Dodatkowo dyrektorzy jednostek są przygotowani na zapewnienie 
wyżywienia w formie cateringu, gdyby pojawiły się jakieś problemy ze zdatnością wody 
w poszczególnych budynkach.  

Radny Łukasz Chmielewski zapytał, czy prywatne placówki mogą samodzielnie 
podejmować decyzje o wznowieniu swojej działalności.  

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber odpowiedziała, że tak, prywatne placówki 
samodzielnie podejmują takie decyzje. Jeśli chodzi o działalność żłobków, to Sanepid 
wskazał już termin, w którym takie jednostki mogą zostać najwcześniej otwarte.  

Radny Adam Michczyński przekazał, że miasto wykazuje rozsądne podejście do tego 
tematu i dodał, że apeluje o kontynuowanie takiej postawy. Zbyt wczesne uruchomienie 
działalności placówek oświatowych mogłoby uruchomić nową falę zakażeń.  

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, czy jest metoda sprawdzenia stanu 
zdrowia dziecka przed rozpoczęciem uczęszczania do przedszkola.  

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber odpowiedziała, że trwa walka o to, aby 
wznawiając działalność przedszkoli, w jak największym stopniu uniknąć ryzyka zakażenia. 
Miasto nie posiada jednak uprawnień, aby narzucić obowiązek przeprowadzenia badania, 
jako warunek dopuszczenia dziecka do udziału w zajęciach przedszkolnych.  

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz dodał, że przygotowane zostały 
procedury związane z przyjęciem dziecka do przedszkola, a także reguły zachowania w tych 
jednostkach. Regulacje te zostały skonsultowane z Sanepidem, a następnie przesłane do 
wszystkich gliwickich placówek przedszkolnych.  
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Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, czy w Gliwicach są widoczne 
zachorowania wśród pracowników kopalni. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber przekazała, że w mieście Gliwice nie jest to 
widoczne, jednak liczba zarażonych, która utrzymywała się w przedziale 40-50 osób, 
w ostatnim czasie podskoczyła do ponad 100 osób. W dniu jutrzejszym powinny pojawić 
się dane z większości zrealizowanych badań. Przeprowadzone zostaną wywiady, z kim 
osoby zakażone miały kontakt, a także badania pośród członków rodzin. Wszystkie te 
czynności powinny trwać ok. dwa tygodnie.  

Radna Agnieszka Filipkowska zapytała, jak te 25% dzieci, które chcą wrócić do 
przedszkola, będzie rozmieszczonych w gliwickich placówkach, a także poruszyła kwestię 
patroli policyjnych przypominających o zasadach bezpieczeństwa i zapytała, czy będą one 
wzmożone w tych tzw. „górniczych” dzielnicach Gliwic.  

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber odpowiedziała, że polecenie wzmożenia 
patroli zostało wydane Straży Miejskiej. Policja patroluje miasto, jednak aktualnie może 
zdarzyć się, że ze względu na większą liczbę decyzji dotyczących objęcia kwarantanną, 
liczba patroli jest mniejsza i nie wystarcza na objęcie dozorem wszystkich dzielnic miasta, 
a także osób objętych kwarantanną. Policja zwróciła się do Straży Miejskiej z prośbą 
o pomoc w dozorze nad osobami przebywającymi na kwarantannie, jednak jest to 
niemożliwe, gdyż Straż Miejska nie może mieć dostępu do danych osobowych tych osób. 
W związku z powyższym zwrócono się do władz na szczeblu rządowym, aby zmienić te 
regulacje.  

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz nawiązał do liczby dzieci chcących 
wznowić edukację w przedszkolach, te 25% rozłożone jest na wszystkie miejskie placówki 
przedszkolne, w których zapewniono ok. ¼ miejsc. Liczba ta rozkładania się w miarę 
równomiernie na poszczególne dzielnice. 

Radny Stanisław Kubit zapytał, kiedy należy zaplanować rozpoczęcie zajęć sportowych, 
realizowanych m.in. ze środków unijnych.  

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber odpowiedziała, że nie można rozpocząć 
planowania, dopóki nie pojawi się dyspozycja, że dzieci mogą wrócić do placówek 
edukacyjnych. Być może wyłączenia będą obszarowe, np. uruchomione zostaną jednostki 
w niektórych dzielnicach, a w innych nie.  

Radny Łukasz Chmielewski zauważył, że w poprzedni weekend tereny przy lotnisku były 
oblegane przez mieszkańców spacerujących bez maseczek i poprosił o zwrócenie większej 
uwagi na ten obszar, ze względu na dużą liczbę odwiedzających te tereny.  

Radna Agnieszka Filipkowska zauważyła, że problem ten dotyczy także Czechowic oraz 
Kąpieliska Leśnego, a także zaproponowała, że może warto wystosować apel do prezesów 
rodzinnych ogródków działkowych, bo tam życie towarzyskie toczy się normalnie.  

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa przekazała, że tereny leśne są oblegane przez 
młodych ludzi, którzy urządzają sobie pikniki. Należy także wzmocnić nadzór nad terenami 
zamkniętymi, gdyż płoty często nie stanowią problemu dla młodzieży. Takie znane służbom 
miejsca powinny być szczególnie często patrolowane. Może warto także nawiązać 
współpracę z Nadleśnictwem Brynek.  

Radny Adam Michczyński zauważył, że komunikaty przygotowane przez Straż Miejską 
i puszczane z samochodów powinny być słyszalne w tych miejscach, w których gromadzą 
się ludzie.  

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zgodziła się, że ogródki działkowe także 
stanowią problem, a ich zarządy są dobrym adresatem apelu o wzmocnienie czujności.  

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber przekazała, że miasto zamierza wystąpić do 
różnych podmiotów z takimi apelami. Należy monitorować przestrzeń publiczną pod katem 
zachowania standardów bezpieczeństwa. Teren miasta jest podzielony na rejony pomiędzy 
Policją i Strażą Miejską. Możliwe jest, że w poprzedni weekend patrole nie były tak bardzo 
widoczne jak w poprzednie z tego względu, że służby skupione były na zabezpieczeniu akcji 
badania górników.  
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Radna Agnieszka Filipkowska zauważyła, że spora cześć mieszkańców jest przekonana, 
że epidemia koronawirusa jest światowym kłamstwem, że to oszustwo i zapytała, czy 
miasto planuje  formę walki z tym trendem.  

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber odpowiedziała, że sprawa ta wymaga rozwagi 
i wyważenia. Zadaniem miast jest zabezpieczenie mieszkańców i komunikowanie się z nimi. 
Mieszkańcy nie spotykają się ze scenami takimi jak we Włoszech, stąd może taki tok 
myślenia. Jednocześnie miasto nie może także prowadzić polityki strachu – wszystkie 
działania muszą być wyważone.  

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, czy w gliwickim szpitalu 
jednoimiennym są już pacjenci.  

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber odpowiedziała, że tak, szpital ten działa od 
1 maja i są już w nim pacjenci.  

Brak kolejnych pytań ze strony członków Komisji. 

Ad 3) Działalność gliwickich instytucji kultury w okresie epidemii. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber przekazała informację dotyczącą działalności 
gliwickich instytucji kultury w okresie epidemii. Zgodnie z rozporządzeniem wstrzymana 
została bezpośrednia działalność placówek kultury, które przeorganizowały swój tryb pracy 
w taki sposób, aby świadczyć usługi online. Dodatkowo gliwickie instytucje kultury włączyły 
się w akcję szycia maseczek. Z Miejską Biblioteką Publiczną można skontaktować się 
telefonicznie, przesunięto terminy zwrotu książek, kary nie są naliczane, a także 
przygotowano wrzutnie zewnętrzne, gdyby ktoś chciał zwrócić książkę. Udostępniane są 
audiobooki, słuchowiska, audycje dla dzieci, w sieci organizowane są spotkania dla dzieci, 
a także przygotowano obchody Tygodnia Biblioteki. Złożony został także wniosek na 
realizację projektu „Poezja w sieci” na kwotę 61 tys. zł, trwa oczekiwanie na rozstrzygnięcie 
tego konkursu. Aktualnie jest możliwość uruchomienia bibliotek, nie działają jednak 
czytelnie, ale obsługa pracuje. Teatr Miejski zawiesił swoją działalność, jego pracownicy 
zaangażowali się w akcje społeczne, prowadzone są wirtualne spotkania z aktorami, a także 
przygotowywane są filmiki dla dzieci. Złożony został także wniosek na realizację projektu 
o wartości 114 tys. zł, w ramach programu „Kultura w sieci”. Muzeum w Gliwicach 
udostępniło swoje zbiory artykułów, e-booków, przygotowano wirtualny projekt o biżuterii 
miedzianej. Na ten moment wznowiono działalność Muzeum, ale się wątpliwości, czy w 
aktualnej sytuacji nie należałoby ponownie zamknąć tej placówki dla zwiedzających. 
Muzeum także złożyło wniosek o dofinansowanie unijne na kwotę 110 tys. zł. Dodatkowo 
podjęto także wiele działań, aby hala widowiskowo-sportowa Arena Gliwice mogła 
rozpocząć swoją działalność, organizując przedsięwzięcia online.  

Radny Adam Michczyński przekazał, że jego zdaniem otwarcie tych instytucji wydaje się 
być wątpliwe, jednak większym problemem może być otwarcie galerii handlowych. Radny 
Adam Michczyński zapytał, czy oszacowano, jakie straty dla Teatru Miejskiego w 
Gliwicach przyniesie czas epidemii.  

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber odpowiedziała, że takie informacje na pewno 
zostaną zebrane, do tej kwestii należy podejść kompleksowo i dokonać przeglądu planów 
finansowych jednostek.  

Radny Adam Michczyński zauważył, że może się okazać, że niezbędne będzie 
przekazanie wsparcia dla tych instytucji kultury.  

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber odpowiedziała, że z aktualnych danych 
wynika, że nie ma na razie takiej potrzeby. 

Brak kolejnych pytań ze strony członków Komisji. 

Ad 4) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami: 
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a) Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2019 (w aktach sesji Rady Miasta z dnia 28 
maja 2020 r.) – Komisja przyjęła do wiadomości; 

b) sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem 
niezależnego biegłego rewidenta (w aktach Komisji Rewizyjnej nr BR.0012.11.3.2020) 
– Komisja przyjęła do wiadomości; 

c) sprawozdanie z wykonania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 
2019 (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości; 

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka zapytała, czy kolejny program współpracy 
z organizacjami pozarządowymi będzie uwzględniał rekomendacje Miejskiej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego, np. w kontekście rozszerzenia pól współpracy z Urzędem 
Miejskim i jego wydziałami. Warto nie powielać aktywności w tych obszarach, które nie 
cieszą się dużym zainteresowaniem, gdyż są takie, w ramach których współpracy nie ma, 
zaś zainteresowanie jest wykazywane.  

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber odpowiedziała, że jednym z pierwszych 
zagadnień, którym się zajęła po przyjęciu stanowiska Zastępcy Prezydenta Miasta, była 
współpraca z Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych. Przeprowadzono już pierwszą 
analizę nowej koncepcji funkcjonowania Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych, 
która przygotowana została przez panią Dyrektor tej jednostki i została już zaakceptowana 
przez kierownictwo miasta. Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber przekazała, że na 
pierwszym posiedzeniu Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego chciałaby 
zaprezentować koncepcję oraz nowe kierunki działań, a dopiero potem rozpocząć realizację 
tych założeń.  

d) zestawienie skarg, wniosków i petycji z I kwartał 2020 r. (w zał.) – Komisja przyjęła do 
wiadomości; 

e) sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach w 2019 r. (w zał.) 
– Komisja przyjęła do wiadomości; 

f) pismo w sprawie zmian w statucie Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice (w zał.) – Komisja 
przyjęła do wiadomości. 

(***) 

Kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się: 26 maja 2020 r., godz. 16.00 (w trybie 
zdalnym). Tematyka posiedzenia: druki sesyjne; sprawy bieżące. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Katarzyna Golonka 

Przewodnicząca Komisji 

Edukacji, Kultury i Sportu 

(-) Krystyna Sowa 
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