BR.0012.6.3.2020

Protokół posiedzenia
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023
w dniu 22 kwietnia 2020 r., godz. 14.30
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) Druki sesyjne.
2) 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) Druki sesyjne.
Komisja opiniowała następując druki sesyjne:
a) projekt uchwały (druk nr 282) w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej nr 30
w Gliwicach, ul. Sikornik 34
Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber przekazała, że na najbliższą sesję Rady Miasta
przygotowany został szereg projektów uchwał związanych z reorganizacją sieci szkół.
Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz dodał, że gdy reforma systemu oświaty
była wdrażana, miasto Gliwice nie podejmowało decyzji o tworzeniu ad hoc nowych szkół
podstawowych z likwidowanych gimnazjów, ale działania takie były podejmowane w
odpowiedzi na potrzeby mieszkańców. Miasto Gliwice na bieżąco śledzi liczbę dzieci i w
miarę potrzeb przygotowuje propozycje otwarcia nowych jednostek oświatowych. W
Dzielnicy Sikornik w Szkole Podstawowej nr 23 i 41, może wkrótce pojawić się problem
dwuzmianowości, stąd propozycja utworzenia nowej szkoły, która zlokalizowana będzie w
budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5. Decyzja taka pozwoli jednocześnie na
wykorzystanie potencjału tego bardzo dużego budynku. W kolejnym projekcie uchwały
została już ujęta ta zaproponowana zmiana.
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 282.
Wynik głosowania: 8 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
b) projekt uchwały (druk nr 275) zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice oraz określenie
granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2020 r.
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 275.
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Wynik głosowania: 8 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
c) projekt uchwały (druk nr 276) w sprawie utworzenia Szkoły Branżowej II stopnia nr 1
w Gliwicach, ul. Stefana Okrzei 20
Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz wyjaśnił, że ten i kolejne trzy projekty
uchwał są konsekwencją reformy systemu oświaty, która zlikwidowała licea dla dorosłych
oraz technika po szkole zasadniczej. W zamian utworzono szkoły branżowe I stopnia,
a teraz proponuje się utworzenie szkół branżowych II stopnia.
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 276.
Wynik głosowania: 8 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
d) projekt uchwały (druk nr 277) w sprawie włączenia Szkoły Branżowej II stopnia nr 1
w Gliwicach do Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego im. Marii Skłodowskiej-Curie,
ul. Stefana Okrzei 20
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 277.
Wynik głosowania: 8 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
e) projekt uchwały (druk nr 278) w sprawie utworzenia Szkoły Branżowej II stopnia nr 2
w Gliwicach, ul. Jana Kilińskiego 24a
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 278.
Wynik głosowania: 8 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
f) projekt uchwały (druk nr 279) w sprawie włączenia Szkoły Branżowej II stopnia nr 2 w
Gliwicach ul. Jana Kilińskiego 24a do Zespołu Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana
Roweckiego „Grota” w Gliwicach
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 279.
Wynik głosowania: 8 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
g) projekt uchwały (druk nr 284) w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu
kąpielisk na terenie miasta Gliwice w 2020 r.
Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa poinformowała, że na posiedzeniu Komisji
Gospodarki Komunalnej odbyła się dyskusja w przedmiocie tego projektu uchwały.
Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber przekazała, że projekt uchwały został
przygotowany na podstawie ustawy Prawo wodne, na wniosek organizatora kąpielisk.
Podczas posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności pojawiła się propozycja
zmiany okresu trwania sezonu kąpielowego. W związku z powyższym na sesji Rady Miasta
zostanie złożona autopoprawka. Propozycja zmiany dotyczy wydłużenia sezonu
kąpielowego, którego otwarcie nastąpiłoby 1 czerwca 2020 r., a zamknięcie 15 września
2020 r.
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Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, czy w związku z faktem,
że autopoprawka jeszcze nie wpłynęła, członkowie chcieliby opiniować ten projekt uchwały.
Komisja ustaliła, że nie przedstawi opinii do projektu uchwały wg druku 284.
h) projekt uchwały (druk nr 267) w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu
jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Gliwickiemu Centrum Organizacji
Pozarządowych
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 267.
Wynik głosowania: 8 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Ad 2) Sprawy bieżące.
Radny Marcin Kiełpiński, korzystając z obecności Zastępcy Prezydenta Miasta, zapytał
o dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych w zakresie dyscyplin indywidualnych oraz
zespołowych. Aktualnie, ze względu na stan epidemii, nie można realizować
harmonogramów, które przedstawione zostały w ofertach na realizację zadań. Radny
Marcin Kiełpiński zapytał, czy pojawiła się jakaś propozycja rozwiązania, które pozwoli
klubom i stowarzyszeniom nie zwracać przekazanych im środków, że względu na
niewywiązywanie się z harmonogramu.
Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber odpowiedziała, że w zależności od tego, jak
kluby i stowarzyszenia funkcjonują, to część z nich być może wykorzysta dotację
(dostosowując swoją działalność do panujących warunków) – te sprawy będą indywidualnie
rozpatrywane. Jednak na ten moment nie ma żadnych dodatkowych rozwiązań.
Radny Marcin Kiełpiński zapytał, czy jeżeli pewne środki zostały przeznaczone na dany
cel (np. wynajem sali), to można by spożytkować je w inny sposób, np. zakupując
wyposażenie.
Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber odpowiedziała, że trudno odpowiedzieć na to
pytanie, sprawa wymaga analizy, która została już rozpoczęta, gdyż nie wiadomo, czy takie
przeniesienia nie spowodują zmiany punktacji. Najlepiej zgłosić taki wniosek do miasta, a
sprawa zostanie przeanalizowana.
Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zauważyła, że cenna byłaby otwartość miasta
w tym zakresie.
Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber odpowiedziała, że w takim kierunku zmierzają
działania miasta, aby wykazać otwartość wobec rozwiązań, które proponują kluby i
stowarzyszenia w obecnych okolicznościach. Warto także zauważyć, że będzie druga tura
naboru wniosków o uzyskanie dotacji.
Radny Stanisław Kubit przekazał, że popiera otwartą postawę miasta w tym zakresie
i zauważył, że może preliminarze mogą zostać zmienione na podstawie aneksów do umów.
Radny Adam Michczyński zapytał o sytuację Teatru Miejskiego w Gliwicach, czy jest
zagrożenie finansowe dla tej jednostki.
Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber odpowiedziała, że na ten moment nie ma
takiego ryzyka, planowane jest przygotowanie spektakli online, tak, aby nie wstrzymywać
działań Teatru, ale podjąć próbę przeniesienia ich w przestrzeń wirtualną.
Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, jakie są problemy w dziedzinie
oświaty, jak wygląda ocena zdalnego nauczania w Gliwicach i jak rozwiązano kwestię
nadgodzin.
Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber przekazała, że kilka tygodni temu odbyło się
spotkanie Prezydenta Miasta z przedstawicielami wszystkich miejskich jednostek
organizacyjnych, w tym także tych oświatowych. Na spotkaniu tym poruszono wiele
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aspektów związanych z ich funkcjonowaniem. Wystosowano także komunikaty do
jednostek oświatowych i zalecono sprawdzenie, jak przygotowane są do zmian w prawie,
wynikających z wprowadzenia stanu epidemii. Konieczna była reorganizacja pracy. Na ten
moment wiele przedsięwzięć zostało zrealizowanych, np. pozyskano sprzęt komputerowy,
a także złożono wniosek o 100 tys. zł na zakup nowego sprzętu dla dzieci i nauczycieli.
W zakresie związanym ze zdalnym nauczaniem podjęto temat, w jaki sposób powinna być
prowadzona lekcja. Ustalono, że celem jest, aby zachęcić i zaangażować uczniów w naukę.
W przypadku zastrzeżeń rodziców do sposobu prowadzenia lekcji, podejmowane są
interwencje, choć trudno jest je zweryfikować. W kwestii nadgodzin nauczycieli, to lekcje
są organizowane w taki sposób, aby ich nie było. Zastępca Prezydenta Miasta Ewa
Weber przekazała także podziękowania dla części nauczycieli, którzy wyrazili chęć
zastępstwa w gliwickich domach dziecka, w przypadku choroby wśród personelu tych
placówek.
Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz dodał, że codziennie wielu rodziców
i nauczycieli kontaktuje się z Wydziałem Edukacji, gdyż wszyscy uczą się, jak postępować
w tych okolicznościach. Do szkół i domów dziecka przekazano w sumie już ponad
400 komputerów, a kolejne 43 sztuki zostaną zakupione. Wiele firm okazało także wsparcie
dla gliwickiej oświaty, w tym m.in. Opel przekazał 100 sztuk sprzętu komputerowego.
Problemem jest brak spójności w rozporządzeniu dotyczącym organizacji systemu
edukacji, gdyż z jednej strony zaleca ono, aby uczniowie nie spędzali zbyt dużo czasu przed
komputerami, a z drugiej strony podstawa programowa powinna być realizowana. W kilku
przypadkach zdecydowano się na zlecenie nadgodzin nauczycielom, zwłaszcza w
przypadku maturzystów. Nauczyciele przyjęli na siebie cały ciężar zmian przepisów prawa.
Jednocześnie brakuje wytycznych dotyczących klasyfikacji uczniów (np. obecność na
lekcjach prowadzonych zdalnie nie może być brana pod uwagę, gdyż nie zezwala na to
rozporządzenie). Po zakończeniu okresu epidemii przeprowadzona zostanie ewaluacja tak,
aby w przyszłości łatwiej było przystąpić w razie potrzeby do nauczania zdalnego. Na ten
moment ważne jest zadbanie o relacje, aby uczniowie mieli poczucie kontaktu ze szkołą.
Nacisk kładziony jest na opiekę wychowawczą, teraz jest dobry czas, aby uczniowie poczuli,
że uczą się dla siebie.
Radna Agnieszka Filipkowska zapytała, czy w Gliwicach są uczniowie, którzy nie
dysponują sprzętem komputerowym.
Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że są takie przypadki,
jednak problemem jest przede wszystkim Internet (np.: cześć rodziców zgłasza, aby nie
dostarczać sprzętu komputerowego, gdyż łącze nie wytrzyma obciążenia kilku sprzętów).
W takim przypadku zadania dostarczane są uczniom w innej formie. W części szkół
nauczyciele samodzielnie jeżdżą po domach i dostarczają zadania, niestety część rodziców
życzy sobie, aby dostarczano je pocztą tradycyjną.
Radna Agnieszka Filipkowska zapytała, co z egzaminami maturalnymi, czy rok szkolny
zostanie przedłużony.
Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, czy znane są proporcje liczby
uczniów pobierających naukę w trybie zdalnym, do tych, którzy z niego nie korzystają.
Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że 83-87% uczniów
posiada dostęp do nauczania zdalnego, ok. 15% nie łączy się ze szkołą za pośrednictwem
technik informatycznych. Matury i pozostałe egzaminy nie odbędą się wcześniej niż
w II połowie czerwca. Dodatkowo termin ten musi być podany z minimum
trzytygodniowym wyprzedzeniem.
Radny Łukasz Chmielewski zapytał, czy możliwe jest przywrócenie terminów składania
wniosków o przyjęcie do przedszkola dla osób, które ich nie dotrzymały.
Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że termin składania
wniosków w ramach rekrutacji do przedszkoli i tak został już wydłużony. W terminie tym
można było za pośrednictwem poczty elektronicznej składać wnioski, a na budynkach
jednostek zostały zawieszone skrzynki, do których można było wrzucać wszystkie
niezbędne dokumenty. Aktualnie trwa weryfikacja wniosków, do 15 maja będzie wiadomo,
czy wszystkie dzieci dostaną się do wybranych przedszkoli i będzie można rozpocząć drugi
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etap rekrutacji. Ogólnie w mieście Gliwice przygotowano więcej miejsc w placówkach
przedszkolnych niż dzieci, które mogą rekrutować. Po 15 maja będzie wiadomo, ile
pozostało wolnych miejsc, jakie jest obłożenie poszczególnych jednostek przedszkolnych.
Osoby, które złożyły wnioski w wymaganym terminie muszą czekać na zakończenie prac
komisji rekrutacyjnej, a osobom, które tego nie zrobiły, nic nie stoi na przeszkodzie, aby
dostarczyły wnioski wraz z dokumentami do wybranych placówek.
Radna Agnieszka Filipkowska zapytała, czy są jakieś przypadki niechęci do dzieci,
których rodzice pracują w służbie zdrowia.
Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że nie posiada takich
informacji.
Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka zapytała, czy są jakieś szanse na wprowadzenie
dodatkowej punktacji dla zaszczepionych dzieci.
Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że nie ma żadnego
problemu z wprowadzeniem własnych kryteriów - to Rada Miasta wypracowuje własne
kryteria. Jednak przepisy ustawowe i wynikające z nich kryteria, zawsze będą miały
większą wagę niż te, ustalone przez Radę Miasta. Więc jeżeli Rada Miasta wprowadzi nowe,
to mogą one nie mieć dużego wpływu na końcową punktację.
Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka zapytała, czy temat kryterium związanego
z przeprowadzaniem szczepień w procesie rekrutacji do przedszkoli można wprowadzić
do planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
Komisja wyraziła zgodę.
(***)
Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami:
a) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym
sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Gliwice za 2019 wraz z informacją o stanie
mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2019 (w zał.) – Komisja
przyjęła do wiadomości;
b) informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury
za rok 2019 (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości;
c) sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2019 r.
(w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości;
d) raport z realizacji w 2019 r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla
miasta Gliwice na lata 2015-2020 (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości;
e) stan bezpieczeństwa miasta Gliwice i powiatu gliwickiego w zakresie ochrony
przeciwpożarowej za rok 2019 (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości;
f) ocena stanu sanitarnego miasta Gliwice w 2019 (w aktach sesji Rady Miasta Gliwice
z dnia 23 kwietnia 2020 r.) – Komisja przyjęła do wiadomości;
g) roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeb
związanych z realizacją ww. zadań (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości;
h) korespondencja w sprawie umorzenia czynszów za lokale użytkowe, w których
prowadzona jest działalność edukacyjna – Komisja zapoznała się i poczeka na
stanowisko Prezydenta Miasta, o które zwróciła się Komisja Gospodarki Komunalnej;
i) pismo w sprawie zmian w Statucie Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice – ze względu na
okoliczności epidemii, Komisja zajmie się tym tematem na jednym z kolejnych
posiedzeń.
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(***)
Komisja przyjęła protokół posiedzenia, które odbyło się w dniu 3 marca 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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