BR.0012.6.11.2020

Protokół posiedzenia
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023
w dniu 20 października 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)

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa otworzyła posiedzenie Komisji, powitała
zebranych przed monitorami komputerów gości oraz radnych i zaproponowała przyjęcie
następującego porządku obrad:
1) Informacja o organizacji pracy gliwickich jednostek oświatowych.
2) Druki sesyjne.
3) Sprawy bieżące.
Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad.
W posiedzeniu udział wzięli: Zastępca Prezydenta Miasta Aleksandra Wysocka, Naczelnik
Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz oraz Dyrektor Gliwickiego Centrum Organizacji
Pozarządowych Marta Kryś.
Ad 1) Informacja o organizacji pracy gliwickich jednostek oświatowych.
Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz przedstawił informację dotyczącą
organizacji pracy gliwickich jednostek oświatowych. Od początku roku szkolnego spływają
informacje dotyczące zmieniającego się stanu zdrowia uczniów i nauczycieli. Nie uzyskano
zgody na wyższym szczeblu, aby to dyrektor jednostki podejmował decyzję o możliwości
wprowadzenia zdalnego lub hybrydowego trybu nauczania. Sanepid stoi na stanowisku,
że dopiero pojawienie się przypadków zachorowań daje podstawę do podjęcia takich
działań. Od początku roku szkolnego zawieszono naukę w trybie tradycyjnym już
w 135 oddziałach, w 29 placówkach. To czasowe zmiany, trwają ok. 4-5 dni. Zmiana formy
kształcenia możliwa jest, gdy wynik pozytywny na obecność koronawirusa wystąpi u ucznia
lub pracownika jednostki, przy jednoczesnym kontakcie z innymi osobami na terenie
szkoły. W szkołach podstawowych, w 24 oddziałach, nastąpiła zmiana formy nauczania.
Nauczanie hybrydowe polega na tym, że 50% uczniów przebywa na zdalnym nauczaniu,
a 50% w szkołach. Taką formułę zastosowano w trzech gliwickich jednostkach: w Zespole
Szkół Techniczno-Informatycznych (8 oddziałów), w V Liceum Ogólnokształcącym
(1 oddział) oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (cała szkoła). Sanepid
przyjął stanowisko, że jeżeli ognisko zakażeń dotyczy więcej niż 10 oddziałów, to można
zmienić formę nauczania w całej szkole. Jeśli chodzi o gliwickie przedszkola, to cztery
oddziały zostały objęte kwarantanną (ze względu na chorobę nauczyciela lub dziecka),
ale tylko w przypadku jednego oddziału Sanepid wyraził zgodę na zmianę trybu nauki.
Przyjęto, że wg prawa oświatowego nauka rozpoczyna się od szóstego roku życia. W innym
przypadkach Sanepid nie wydaje decyzji. Często pojawia się pytanie, co robić, gdy choroba
pojawi się u domownika ucznia. Jeżeli chory jest domownik, a nie dziecko, to kwarantanna
nakładana jest na całe gospodarstwo, ale nie jest wydawana decyzja o zmianie formy
nauczania.
Radny Stanisław Kubit przekazał, że prowadzi zajęcia pozalekcyjne w Szkole
Podstawowej nr 5 i w Szkole Podstawowej nr 16 i zapytał, jaka jest sytuacja w tych
jednostkach.
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Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że w tych szkołach nie
podjęto decyzji o zmianie formy nauczania, ale sytuacja zmienia się dynamicznie.
Radny
Adam
Michczyński
ponadpodstawowych.

zapytał

o

nauczanie

hybrydowe

w

szkołach

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że żaden akt prawny nie
określa, czym jest nauczanie hybrydowe. Część dyrektorów zainstalowała w klasach
kamery i uczniowie, którzy nie mogli uczestniczyć w zajęciach, pobierali naukę zdalnie.
Jednak rozporządzenie mówi, że 50% uczniów musi być w szkole i to w gestii dyrektorów
szkół leży, w jaki sposób przebiegać będzie rotacja.
Radna Agnieszka Filipkowska zapytała, czy jest jednostka oświatowa, w której,
ze względu na braki kadrowe, nie można przeprowadzać zajęć.
Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że od zeszłego czwartku
odbierane
są
informacje
o
brakach
kadrowych
od
dyrektorów
zespołów
szkolno-przedszkolnych. Apelowano do Sanepidu, aby rozszerzyć możliwość zdalnego czy
hybrydowego prowadzenia zajęć na klasy 4-8, ale uzyskano odpowiedź, że nie ma w tej
sprawie wytycznych. Może dojść do sytuacji, że nie będzie komu obsadzić miejsc
w szkołach.
Radny Adam Michczyński przekazał, że jest przerażony tym, co słyszy. Na poziomie
kształcenia wyższego nie ma takich uregulowań i jest większa swoboda. Pewne standardy
działania już dawno zostały wprowadzone. Wiele wydziałów czeka już tylko na możliwość
wprowadzenia zdalnego nauczania, czyli włączenie Gliwic do strefy czerwonej. Jednak
w obszarze nauczania wyższego widoczne są podobne problemy: braki kadrowe i coraz
wyższa liczba zachorowań.
Radna Agnieszka Filipkowska zapytała, czy jeżeli nauczyciel lub wykładowca przebywa
na kwarantannie oraz jeżeli już zachorował, a czuje się dobrze, to czy może świadczyć
pracę.
Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że pracodawca może
zlecić pracę zdalną w przypadku przebywania na kwarantannie, ale tylko za zgodą
pracownika. Jeżeli jej nie ma, to pracodawca nie może zmusić do przyjęcia takiego
rozwiązania.
Radna Agnieszka Filipkowska zapytała, co w przypadku, gdy wynik badania na
koronawirusa jest pozytywny.
Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że z informacji
z Sanepidu wynika, że w takim przypadku nie można podjąć pracy. Jednak podstawą do
wstrzymania się od świadczenia pracy jest L4, a nie decyzja Sanepidu. Jeżeli L4 nie zostało
wystawione, to nie ma przeciwskazań, aby zlecić wykonywanie pracy zdalnie.
Zastępca Prezydenta Miasta Aleksandra Wysocka dodała, że coraz większa liczba
osób przebywających na kwarantannie odbija się także na funkcjonowaniu Szpitala
Miejskiego nr 4. Nie ma możliwości wykorzystania potencjału, który daje szpital, gdyż duża
liczba pracowników przebywa na kwarantannie, w związku ze skierowaniem na nią dzieci.
Jeżeli osoba taka dobrze się czuje, to nie ma podstaw do przeprowadzenia badania na
obecność koronawirusa. W związku z tym, pracownicy nie mogą wykonywać swoich
obowiązków.
Radny Adam Michczyński potwierdził, że wystawienie L4 zwalnia z wykonywania pracy.
Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz zauważył, że taka sama sytuacja
dotyczy pracowników Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w związku z nakładaniem
kwarantanny „szkolnej”. To zjawisko zacznie też dotykać pracowników obsługi i dyrektorzy
szkół będą zmuszeni do występowania o zawieszenie pracy jednostek, gdyż nie będzie
możliwości zapewnienia odpowiednich warunków nauczania (brak personelu do wydawania
posiłków, dezynfekcji pomieszczeń itd.). Może pojawić się problem z zapewnieniem
ciągłości pracy szkół.
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Radny Adam Michczyński zapytał o gotowość gliwickich jednostek oświatowych na
przyjęcie systemu prowadzenie kształcenia w trybie zdalnym.
Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz przypomniał, że bez decyzji Sanepidu
nie da się wprowadzić tego rozwiązania. Szkoły są przygotowane na nauczanie w trybie
hybrydowym Skierowano do Ministerstwa Edukacji Narodowej prośbę o rozszerzenie
możliwości zastosowania takiego rozwiązania w klasach od 4 do 8.
Brak kolejnych pytań ze strony członków Komisji.
Ad 2) Druki sesyjne.
a) Projekt uchwały (druk nr 394) w sprawie programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi na 2021 r.
Dyrektor Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych Marta Kryś przekazała,
że dokument taki przygotowywany jest co roku, zgodnie z ustawą o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie. Prace nad nim rozpoczęły się w czerwcu br. Organizacje
pozarządowe zgłaszały swoje propozycje zadań priorytetowych, a także uwagi do
konstrukcji tego dokumentu. Następnie odbyły się konsultacje, opinię swoją przedstawiła
także Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego. Zadania priorytetowe na 2021 r. to:
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży; zwiększenie twórczej działalności wśród
społeczności lokalnej, organizacja przedsięwzięć dotyczących zapewnienia dostępności
osobom ze szczególnymi potrzebami; wsparcie seniorów w drobnych remontach
i naprawach, w tym w szczególności seniorów z niepełnosprawnościami.
Radna Agnieszka Filipkowska zapytała, czy osoby niebędące seniorami także mogą
liczyć na pomoc w remontach i naprawach.
Dyrektor Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych Marta Kryś
odpowiedziała, że jest to pilotażowy program, i po konsultacjach z Wydziałem Zdrowia
i Spraw Społecznych podjęto decyzję, że na razie będzie on dotyczył tylko seniorów. Jednak
jest gotowość na rozszerzenie odbiorców tego programu w kolejnych latach.
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 394.
Wynik głosowania: 8 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
(***)
Radny Łukasz Chmielewski zaproponował, aby Komisja opiniowała także projekt
uchwały (druk nr 421) w sprawie wyboru sposobu prowadzenia i formy wykonywania zadań
własnych z zakresu promocji gminy.
Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka zaproponowała, aby Komisja opiniowała także
projekt uchwały (druk nr 395) w sprawie wyboru sposobu prowadzenia i formy
wykonywania zadań własnych gminy z zakresu informatyzacji działalności związanej
z realizacją zadań publicznych.
Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, kto z członków Komisji jest za tym,
aby Komisja wydała opinię do projektu uchwały wg druku nr 421.
Wynik głosowania: 5 głosów za, 2 przeciw, 1 wstrzymujący się. Komisja podjęła
decyzję o przedstawieniu opinii do projektu uchwały wg druku nr 421.
Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, kto z członków Komisji jest za tym,
aby Komisja wydała opinię do projektu uchwały wg druku nr 395.
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Wynik głosowania: 5 głosów za, 2 przeciw, 1 wstrzymujący się. Komisja podjęła
decyzję o przedstawieniu opinii do projektu uchwały wg druku nr 395.
b) Projekt uchwały (druk nr 421) w sprawie wyboru sposobu prowadzenia i formy
wykonywania zadań własnych z zakresu promocji gminy.
Zastępca Prezydenta Miasta Aleksandra Wysocka przekazała, że projekt uchwały
dotyczy wyboru sposobu prowadzenia zadań związanych z promocją miasta,
z wykorzystaniem hali widowiskowo-sportowej Arena Gliwice i elementów elektronicznych
takich jak: ekrany LED, billboardy itp. Podstawą do przekazania tych zadań spółce
komunalnej jest ustawa o samorządzie gminnym oraz ustawa o gospodarce komunalnej.
Promocja gminy jest zadaniem własnym, a także wchodzi w zakres gospodarki komunalnej.
Zadania takie mogą być przekazywane jednostkom lub spółkom gminnym. Zaplanowano
więc przekazanie go Śląskiej Sieci Metropolitalnej. Sama uchwała mówi o przekazaniu
zadania spółce miejskiej, a dopiero w uzasadnieniu wskazana jest Śląska Sieć
Metropolitalna. Taką konstrukcję projektu uchwały zasugerował radca prawny,
uzasadniając, że przekazanie zadania leży w kompetencjach Rady Miasta, a już wybór
podmiotu to decyzja Prezydenta Miasta.
Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka zapytała, czym ta decyzja jest spowodowana,
jeszcze niedawno Śląska Sieć Metropolitalna borykała się z problemami.
Zastępca Prezydenta Miasta Aleksandra Wysocka odpowiedziała, że spółka ta ma
potencjał kadrowy, który dysponuje kompetencjami do prowadzenia działań
marketingowych. Jednocześnie jej pracownicy dobrze znają infrastrukturę techniczną
i teleinformatyczną, brali udział w tworzeniu jej w Arenie Gliwice. Dodatkowo istotną
kwestią jest elastyczny czas pracy w spółce, u pracowników samorządowych sprawa ta jest
utrudniona. Śląska Sieć Metropolitalna jest mniejsza pod względem organizacyjnym, więc
proces decyzyjny przebiega szybciej. W Urzędzie Miejskim procedury są mocno
obwarowane, a w spółce może funkcjonować jeden zespół, który podejmuje decyzje
i negocjacje. To rozwiązanie jest bardziej efektywne z punktu widzenia zarządzania tym
zadaniem. Hala widowiskowo-sportowa Arena Gliwice ma duże walory promocyjne dla
miasta. Wszystkie tego rodzaju obiekty mają aktualnie problemy, ale Arena Gliwice
budowała swoją markę także na arenie międzynarodowej. Nie można zaniedbać promocji
i budowy znaczenia marki miasta, stąd propozycja, aby profesjonalnie zajęto się tym
aspektem.
Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka zauważyła, że zamieszczanie treści promocyjnych
na różnego rodzaju urządzeniach to tylko jeden z elementów, a jest mowa o przekazaniu
całego procesu promocji.
Zastępca Prezydenta Miasta Aleksandra Wysocka odpowiedziała, że chodzi tylko
o budowanie marki miasta z wykorzystaniem obiektu Arena Gliwice oraz urządzeń
elektronicznych.
Radny Łukasz Chmielewski zapytał, czy to przekazanie pociągnie za sobą środki
z budżetu miasta na realizację tego zadania.
Zastępca Prezydenta Miasta Aleksandra Wysocka odpowiedziała, że miasto zwraca
koszty, jakie spółka poniesie na realizację zadania, ograniczonego do zakresu
obejmującego
wykorzystanie
obiektu
Arena
Gliwice
oraz
urządzeń
promocyjno-informacyjnych. Wysokość środków na promocję będzie określona w uchwale
budżetowej.
Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka poprosiła o potwierdzenie, że do sieci przekazane
zostaną tylko te zadania promocyjne, które organizowane będą w Arenie Gliwice oraz te
związane z zamieszczaniem treści promocyjnych na urządzeniach elektronicznych typu
ekrany LED.
Zastępca Prezydenta Miasta Aleksandra Wysocka odpowiedziała, że tak.
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Radny Łukasz Chmielewski przypomniał, że w związku z wystąpieniem Regionalnej Izby
Obrachunkowej rozpoczęło się postępowanie sprawdzające w Śląskiej Sieci Metropolitalnej
i zauważył, że w związku z przekazaniem części zadań do spółki gminnej, radni stracą
dostęp do informacji dotyczących wysokości przekazywanych spółce środków na ich
realizację.
Zastępca Prezydenta Miasta Aleksandra Wysocka odpowiedziała, że w wystąpieniu
Regionalnej Izby Obrachunkowej wskazana była błędnie przywołana podstawa prawna
udzielenia zamówień. Zalecenie dotyczyło wzmocnienia nadzoru nad pracownikami
zajmującymi się zamówieniami publicznymi. Nie było wniosku do rzecznika dyscypliny
finansów publicznych. Prezydent Miasta nie zgodził się wystąpieniem pokontrolnym i złożył
do niego zastrzeżenia. Pojawiły się odrębne stanowiska, a to może rozstrzygnąć rzecznik
dyscypliny finansów publicznych, a następnie Komisja Orzekająca. Jednocześnie
Regionalna Izba Obrachunkowa skierowała sprawę do prokuratury. Śląska Sieć
Metropolitalna jest w fazie restrukturyzacji, w ubiegłych latach pojawiły się tam problemy
i działania poprzedniego prezesa na szkodę spółki. W związku z tym kolejny prezes spółki
złożył wniosek do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa - działanie na szkodę
spółki (dotyczący poprzedniego prezesa). Teraz jest nowy zarząd, spółka z dobrym
rezultatem przeszła kontrole finansowe, są pracownicy z dużym potencjałem, jest wiele
działań i zadań, które spółka ta może realizować.
Radny Adam Michczyński zauważył, że być może treść tego projektu uchwały powinna
zostać skorygowana tak, aby nie było wątpliwości dotyczących jej zakresu.
Zastępca Prezydenta Miasta Aleksandra Wysocka poprosiła o ewentualne precyzyjne
propozycje.
Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa złożyła wniosek o nieprzedstawianie przez
Komisję opinii do projektu uchwały wg druku nr 421.
Radny Łukasz Chmielewski złożył wniosek przeciwny.
Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, kto z członków Komisji jest za
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 421.
Wynik głosowania: 2 głosy za, 5 przeciw, 1 wstrzymujący się. Komisja negatywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
c) Projekt uchwały (druk nr 395) w sprawie wyboru sposobu prowadzenia i formy
wykonywania zadań własnych gminy z zakresu informatyzacji działalności związanej
z realizacją zadań publicznych.
Zastępca Prezydenta Miasta Aleksandra Wysocka przekazała, że projekt uchwały
dotyczy przekazania Śląskiej Sieci Metropolitalnej zadań z zakresu teleinformatyzacji
związanych z usługami data center. Konieczne jest wprowadzenie jednolitego sposobu
przesyłu, zabezpieczania i gromadzenia danych. Warto powierzyć te zadania podmiotowi,
który ma doświadczenie i kompetencje z tego zakresu.
Brak pytań ze strony członków Komisji.
Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, kto z członków Komisji jest za
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 395.
Wynik głosowania: 3 głosy za, 0 przeciw, 5 wstrzymujących się. Komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Ad 3) Sprawy bieżące.
Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami:
a) Opinia prawna w sprawie udostępniania linków do posiedzeń komisji odbywających się
w trybie zdalnym (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości.
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b) Informacja na temat dotacji na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w gliwickich
klubach sportowych w latach 2018-2019 (w aktach sprawy BR.0012.16.9.2020) –
Komisja przyjęła do wiadomości.
c) Pismo Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie ochrony danych osobowych
mieszkańców podczas zdalnych posiedzeń komisji (w zał.) – Komisja przyjęła do
wiadomości.
(***)
Komisja przyjęła protokół posiedzenia z dnia 22 września 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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