
 

 
 

 

  
    

     
      

       
                

       
                

 

       
         

   

   

   

      

           
            

    

    

     

           
  

        
         

        
          
    

         
      

     
     

       
      

          
        

          
  

       

           
         

           
    

BR.0012.6.13.2020 

Protokół posiedzenia 
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 15 grudnia 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 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) Druki sesyjne. 

2) Sprawy bieżące. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu udział wzięli: Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber, Naczelnik Wydziału 
Edukacji Mariusz Kucharz, Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Miasta Paweł Staszel oraz 
przedstawiciel Klastra Innowacji Społecznych. 

Ad 1) Druki sesyjne. 

Komisja opiniowała następujące druki sesyjne: 

a) Projekt uchwały (druk nr 459) w sprawie zmiany statutu Gliwickiego Centrum 
Organizacji Pozarządowych. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber przekazała, że projekt uchwały przewiduje 
dwie zmiany w statucie Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Pierwsza dotyczy 
przejęcia przez tę jednostkę zadania realizacji procedury Gliwickiego Budżetu 
Obywatelskiego, a drugie poszerzenia zakresu współpracy z gliwickimi radami dzielnic. 
Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, czy zmiana dotycząca Gliwickiego 
Budżetu Obywatelskiego oznacza, że Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych 
w całości będzie realizować to zadanie (przeprowadzenie procedury, przygotowanie 
wyników, koordynacja realizacji zadań). 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber odpowiedziała, że Gliwickie Centrum 
Organizacji Pozarządowych będzie realizować procedurę Gliwickiego Budżetu 
Obywatelskiego od początku do końca, począwszy od przygotowania stosowanych aktów 
prawnych, przez nabór wniosków, aż po ogłoszenie wyników. Jednocześnie nadal będzie 
można składać wnioski w wersji papierowej w Biurze Obsługi Interesantów w Urzędzie 
Miejskim. 

Brak kolejnych pytań ze strony członków Komisji. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 459. 

Wynik głosowania: 7 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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b) Projekt uchwały (druk nr 451) w sprawie określenia kierunków rozwoju sportu 
w Gliwicach od 2021 r. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber przekazała, że projekt tego dokumentu był 
konsultowany od 1 września do 22 września, m.in. z Radą Sportu oraz Miejską Radą 
Działalności Pożytku Publicznego. Odbyły się także spotkania z klubami sportowymi, 
a wszelkie uwagi zostały przeanalizowane. Kluczowa zmiana w stosunku do pierwotnej 
wersji dotyczy wprowadzenia wskaźników związanych z przekazywaniem dotacji, 
ale dopiero w drugiej grupie priorytetowej. Wskaźnik ten związany jest z odsetkiem 
środków przeznaczanych na sport dzieci i młodzieży i wynosi 50%. 

Radny Łukasz Chmielewski przekazał, że jego zdaniem, dokument ten jest dobrze 
sporządzony, ale przy głosowaniu nad projektem uchwały wstrzyma się od głosu, gdyż 
główny problem gliwickiego sportu, czyli konsumpcja 80% ogólnej kwoty dotacji przed dwa 
kluby, nie został rozwiązany. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber wyjaśniła, że w pierwszej grupie priorytetowej 
postawiono na kluby zawodowe. Takie było założenie, które wpływa na proporcje. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, na jakim etapie są rozmowy 
pomiędzy dwoma gliwickimi klubami futsalowymi. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber odpowiedziała, że rozmowy trwają. Są one 
także prowadzone pomiędzy klubami piłki nożnej. Dodatkowo odbywają się spotkania 
biznesowe, które nie mają już jednak wpływu na przygotowany dokument strategiczny. 

Radny Stanisław Kubit przekazał, że jego zdaniem, takie dyscypliny jak piłka nożna 
i koszykówka stają się wizytówkami Gliwic. Kwota dotacji dla Piasta Gliwice co roku maleje, 
bo klub radzi sobie coraz lepiej. Ważne nie jest, ile dostaje Piast Gliwice, ale ile dostają 
małe kluby. Sytuacja w Gliwicach jest dobra w stosunku do innych miast. Podział środków 
jest odpowiedni i strategia też jest dobrym dokumentem. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber przekazała, że jest to dokument strategiczny, 
który nie określa proporcji i wartości procentowych. 

Radny Łukasz Chmielewski zgodził się, że dokument jest dobrze przygotowany, 
ale pozostałe kluby otrzymują łącznie tylko 3,5 mln zł, a tą kwotą trzeba także obdzielić 
dwa kluby zawodowe. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa przypomniała, że jest to dokument 
kierunkowy, nastąpi etap wykonawczy i przyjdzie czas, że będzie można zapoznać się 
z efektami wdrożenia kierunków rozwoju sportu w Gliwicach. Warto także włączyć ten 
temat do planu pracy Komisji na 2021 r. Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa 
zapytała, czy elementy tego kierunkowego dokumentu będą brane pod uwagę przy ocenie 
wniosków już złożonych, dotyczących dotacji na 2021 r. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber odpowiedziała, że wnioski o dotacje na 
pierwsze półroczne 2021 r. będą oceniane wg zasad zawartych w zarządzeniu Prezydenta 
Miasta, czyli tak, jak do tej pory. Druga tura naboru będzie odbywać się wg założeń 
i kryteriów zawartych w kierunkach rozwoju sportu. Nabór ten zostanie ogłoszony 
wcześniej, niż miało to miejsce do tej pory. 

Brak kolejnych pytań ze strony członków Komisji. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 451. 

Wynik głosowania: 6 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się. Komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 

c) Projekt uchwały (druk nr 460) w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie 
nadzorcze Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.1.957.2020 z dnia 25 listopada 2020 r. 
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Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber wyjaśniła, że Wojewoda Śląski podważa tezę, 
że informatyzacja jest zadaniem własnym gminy, które można zlecić spółce komunalnej. 
W tym zakresie została przeprowadzona analiza. Uchwała, której dotyczy rozstrzygnięcie 
nadzorcze, nie dotyczy zlecenia spółce miejskiej zadania informatyzacji, ale pewne zadania 
np. z obszaru edukacji muszą być wykonywane przy użyciu narzędzi informatycznych, gdyż 
tak stanowią przepisy – np. System Informacji Oświatowej. Zadania publiczne są szeroko 
rozumiane, a prowadzenie np. systemu e-Dziennik, stanowi zaspokojenie zbiorowych 
potrzeb mieszkańców miasta. Prezydent Miasta nie zgadza się z rozstrzygnięciem 
nadzorczym Wojewody Śląskiego, dlatego przygotowany został ten projekt uchwały. 

Radny Łukasz Chmielewski przekazał, że zadanie z zakresu informatyzacji nie jest 
zadaniem własnym gminy. Sama informatyzacja nie jest zadaniem publicznym i jest tylko 
metodą jego wykonywania. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber przekazała, że zgodziłaby się, ale gdyby 
zlecana była sama informatyzacja (wdrożenie systemów), a tu jest mowa o szerszym 
aspekcie – o bezpieczeństwie informatycznym, o normach krajowych ram 
interoperacyjności (a ich zapewnienie to zadanie dyrektorów jednostek oświatowych). Są 
to zadania związane z bezpieczeństwem. 

Radny Łukasz Chmielewski przekazał, że jest zwolennikiem oddawania zadań pod wolny 
rynek, a tu jest mowa o przekazaniu całego zadania. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber przekazała, że zadania powinny być 
regulowane przez wolny rynek. Jednak w tym przypadku, spółka, która została stworzona 
w celu realizacji zadań „in-housowych”, nie ma żadnej konkurencji, gdyż nie może 
np. stosować marży wolnorynkowej. Z punktu widzenia utworzenia Śląskiej Sieci 
Metropolitalnej, miasto nie powinno wyjść z tym zadaniem na wolny rynek. 

Radny Łukasz Chmielewski zapytał, jaka jest sytuacja finansowa Śląskiej Sieci 
Metropolitalnej i czy spółka ma zadłużenie. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber odpowiedziała, że na ten moment spółka jest 
zadłużona. Wynika to z zakupu sprzętu komputerowego do realizacji projektu Centrum 
Usług Wspólnych. Spółka miała otrzymać dofinansowanie do tego zakupu, ale tak się nie 
stało. Sprzęt ten może być jednak wykorzystywany do realizacji celów, o których mówi 
uchwała w sprawie wyboru sposobu prowadzenia i formy wykonywania zadań własnych 
gminy z zakresu informatyzacji działalności związanej z realizacją zadań publicznych, 
(utworzenie data center). To tej uchwały dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze. 

Radny Łukasz Chmielewski zapytał, jaka jest kwota tego zadłużenia. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber odpowiedziała, że kwoty nie pamięta i dodała, 
że od czasu, kiedy została prezesem Śląskiej Sieci Metropolitalnej do teraz, zadłużenie jest 
regularnie spłacane i wynegocjowano korzystne warunki spłaty. 

Brak kolejnych pytań ze strony członków Komisji. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 460. 

Wynik głosowania: 3 głosy za, 1 przeciw, 3 wstrzymujące się. Komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 

Ad 2) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami: 

a) Odpowiedź w sprawie budowy pomnika upamiętniającego Kresowian (w aktach sprawy 
BR. 0012.16.13.2020) – Komisja przyjęła do wiadomości. 
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Komisja ustaliła, że do momentu pojawienia się nowych okoliczności oraz działań ze strony 
inicjatorów koncepcji budowy pomnika, Komisja nie będzie podejmować kolejnych kroków. 
Od 2018 r. żadne nowe działania nie były podejmowane przez wnioskodawców. 

b) Odpowiedzi na pytania, zadane na poprzednim posiedzeniu Komisji przez radnego 
Łukasza Chmielewskiego, dotyczące projektu uchwały budżetowej miasta Gliwice na 
2021 r. (w aktach sprawy BR.001216.10.2020) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

c) Odpowiedzi na pytania, zadane przez radnego Adama Michczyńskiego, dotyczące 
projektu uchwały budżetowej miasta Gliwice na 2021 r. (w aktach sprawy 
BR.001216.10.2020) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

d) Rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Śląskiego w sprawie uchwały Nr XX/397/2020 
Rady Miasta Gliwice z dnia 22 października 2020 r. w sprawie wyboru sposobu 
prowadzenia i formy wykonywania zadań własnych gminy z zakresu informatyzacji 
działalności związanej z realizacją zadań publicznych (w zał.) – Komisja przyjęła do 
wiadomości. 

e) Pismo w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych 
i Urządzeń Kanalizacyjnych (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

(***) 

Radny Łukasz Chmielewski podziękował Komisji za wytypowanie go do udziału 
w pracach komisji konkursowej na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą miasta Gliwice. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, czy prace te zostaną udostępnione. 

Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Miasta Paweł Staszel odpowiedział, że do 
konkursu zgłoszono dziewięć prac. Te nagrodzone dostępne są do wglądu i można je 
wykorzystać do celów promocyjnych. 

(***) 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa poprosiła o przesyłanie propozycji do planu 
pracy Komisji na 2021 r. 

(***) 

Komisja przyjęła protokoły posiedzeń, które odbyły się: 1 września 2020 r. oraz 
20 października 2020 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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