BR.0012.6.10.2020

Protokół posiedzenia
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023
w dniu 22 września 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 gościa oraz radnych i zaproponowała przyjęcie
następującego porządku obrad:
1) Kierunki rozwoju sportu w Gliwicach – przyjęcie stanowiska.
2) Sprawy bieżące.
Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad.
W posiedzeniu udział wziął koordynator projektów Klastra Innowacji Społecznych.
Ad 1) Kierunki rozwoju sportu w Gliwicach – przyjęcie stanowiska.
Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa przedstawiła proponowane stanowisko
Komisji w sprawie kierunków rozwoju sportu w Gliwicach, przygotowane na podstawie
dyskusji przeprowadzonej na poprzednich posiedzeniach Komisji.
„Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Gliwice, po dokładnym zapoznaniu się
z projektem uchwały w sprawie określenia kierunków rozwoju sportu w Gliwicach od
2021 r., przeprowadzeniu dyskusji nad projektem podczas posiedzeń Komisji w dniach:
25 sierpnia i 1 września br. i uzyskaniu odpowiedzi na zadane pytania, pozytywnie opiniuje
główne założenia przedstawionego dokumentu.
Jednocześnie Komisja Edukacji, Kultury i Sportu przekazuje uwagi, których uwzględnienie
w ostatecznej wersji dokumentu uznaje za pożądane:
1. Jednym z głównych celów wprowadzonej regulacji jest wsparcie małych klubów
sportowych i szkolenia dzieci i młodzieży.
2. Wola stałego zwiększania środków na wspieranie rozwoju gliwickiego sportu winna
zostać w dokumencie jednoznacznie zdeklarowana.
3. Kryteria przyznawania dotacji dla klubów sportowych oraz wagi tych kryteriów winny
być w dokumencie określone, a tym samym, umożliwiające wszystkim podmiotom,
ubiegającym się o środki z budżetu miasta Gliwice, planowanie własnego rozwoju.
4. Po zakończonym sezonie lub roku budżetowym, przyznający dotację winien dokonywać
oceny uzyskiwanych efektów sportowych przez poszczególne kluby sportowe,
zasadności wydatkowania środków publicznych i wprowadzać niezbędne korekty.
5. Rada Sportu, jako organ doradczy Prezydenta Miasta, wymaga wprowadzenia zmian
w jego składzie, w celu poprawy reprezentatywności tego organu.”
Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa dodała, że z posiadanych przez nią informacji
wynika, że w 2018 r. 11,7% całej kwoty dotacji na sport zostało przekazanych na sport
dzieci i młodzieży, a w 2019 r. było to 10,8%.
Radny Łukasz Chmielewski zauważył, że z jednej strony na szkolenie dzieci i młodzieży
przeznaczanych jest ok. 11% całej kwoty dotacji, a z drugiej strony w 2018 r. jeden
z klubów otrzymał 66% całej puli środków przeznaczonych na sport. W stanowisku powinny
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być wskazane proporcje. Te 11% to mało, a w dokumencie określającym kierunki rozwoju
sportu w Gliwicach powinno być wyraźne wskazanie, że Komisja uważa, że tych środków
powinno być więcej. Priorytetem jest szkolenie dzieci i młodzieży.
Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zauważyła, że zaproponowane stanowisko nie
musi oznaczać końca dyskusji. Jednocześnie Komisja może poświęcić jedno z kolejnych
swoich posiedzeń tematowi szkolenia dzieci i młodzieży. Często kwota wydatkowana na ten
cel jest efektem działalności klubu, bo to on decyduje o przeznaczeniu dofinansowania.
Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa przekazała, że proponuje pozostać przy
ogólnym stwierdzeniu o konieczności zwiększenia środków przeznaczanych na sport dzieci
i młodzieży, a szczegóły tego zagadnienia będzie można omówić na odrębnym posiedzeniu
Komisji.
Radny Łukasz Chmielewski przyznał, że patrzy na wydatki na działalność sportową
całościowo, wie, że w tych kwotach są wszystkie wydatki i pozostaje na stanowisku,
że należy wskazać proporcje związane z finansowaniem sportu dzieci i młodzieży i tego
zawodowego. Należy powrócić do tego tematu, bo stwierdzenie w stanowisku Komisji jest
bardzo ogólne.
Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa dodała, że stanowisko Komisji
wskazaniem, intencją, która ma wyznaczyć drogę do podjęcia kolejnych działań.
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Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka zgodziła się, że w stanowisku Komisji powinien być
nacisk na sport dzieci i młodzieży, bo obowiązkiem gminy nie jest finansowanie sportu
zawodowego. Powinna być sugestia o minimalnym odsetku przeznaczonym na sport
dziecięcy i młodzieżowy.
Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa podsumowała, że temat pozostaje w takim
razie otwarty.
Radny Stanisław Kubit przekazał, że zastanawia się, czy w skład Rady Sportu nie powinni
wejść radni Rady Miasta. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu ma zupełnie inny charakter.
Może byłoby warto włączyć w prace Rady Sporu przedstawicieli Rady Miasta. W temacie
szkolenia dzieci i młodzieży to warto zwrócić uwagę, jakie jest zapotrzebowanie na tego
rodzaju działania. Trudno wymagać przeznaczenia jakiegoś określonego odsetka, jak się
nie zna potrzeb. Nie ma danych, jakie jest zapotrzebowanie w tym zakresie, więc może
warto przeprowadzić rozpoznanie.
Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka zgodziła się, że w skład Rady Sportu powinni
wchodzić radni Rady Miasta i dodała, że jej zdaniem, nie jest dobrym pomysłem,
aby w pracach takich ciał udział brali profesjonaliści. Te osoby są zazwyczaj stronnicze i są
rzecznikami własnych interesów. Byłoby dobrze, aby w Radzie Sportu znajdowali się ludzie,
zajmujący się sportem oraz członkowie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
Radny Łukasz Chmielewski zauważył, że Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego
jest przykładem ciała, w którym pracują przedstawiciele środowisk oraz radni Rady Miasta.
Uczestnictwo radnych Rady Miasta w pracach Rady Sportu przyniesie więcej korzyści niż
szkód. W sprawie środków na szkolenie dzieci i młodzieży, to 10% z 18 mln zł dotacji
stanowi niewielki udział.
Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zauważyła, że radni Rady Miasta wchodzą
w skład wielu ciał społecznych i doradzają w wielu zakresach. W Radzie Sportu także
powinny znaleźć się przedstawiciele Rady Miasta.
Radny Stanisław Kubit zauważył, że członkowie różnorodnych gremiów zawsze trzymają
swoją stronę. Z dotychczasowej działalności Rady Sportu widać jednak, że można się
w takim ciele dogadać. Chodzi także o to, aby nie dublować pewnych prac, ale w tym
przypadku Komisja Edukacji, Kultury i Sportu jest takim organem, który prezentuje inne
niż Rada Sportu, spojrzenie na różnorodne sprawy.
Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa podsumowała i zaproponowała, aby przyjąć
stanowisko Komisji w takim kształcie, jak zostało odczytane na początku posiedzenia, z tą
różnicą, że pkt 2 stanowiska otrzymuje brzmienie: „Wola stałego zwiększania środków na
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wspieranie rozwoju gliwickiego sportu winna zostać w dokumencie jednoznacznie
zadeklarowana, ze szczególnym uwzględnieniem szkolenia dzieci i młodzieży”, a pkt 5
otrzymuje brzmienie: „Rada Sportu, jako organ doradczy Prezydenta Miasta, wymaga
wprowadzenia zmian w jego składzie, w celu poprawy reprezentatywności tego organu,
z uwzględnieniem przedstawicieli Rady Miasta.”. Przewodnicząca Komisji Krystyna
Sowa zapytała, kto z członków Komisji jest za przyjęciem takiego stanowiska w sprawie
kierunków rozwoju sportu w Gliwicach.
Wynik głosowania: 7 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja przyjęła
stanowisko.
Ad 2) Sprawy bieżące.
Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami:
a) Pismo w sprawie strategii wspierania sportu w Gliwicach (w zał.) – Komisja przyjęła do
wiadomości.
b) Pismo Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach w sprawie wcześniejszego
zakończenia zadania budowy hali sportowej i budynku dydaktycznego (w zał.) – Komisja
przyjęła do wiadomości.
c) Korespondencja w sprawie nagrywania i upowszechniania przebiegu posiedzeń komisji
Rady Miasta (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości.
(***)
Komisja przyjęła protokół posiedzenia z dnia 25 sierpnia 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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