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BR.0012.6.8.2020 

Protokół posiedzenia 
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 25 sierpnia 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) Kierunki rozwoju sportu w mieście Gliwice. 

2) Sprawy bieżące. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu udział wzięli: Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber oraz Naczelnik 
Wydziału Kultury i Promocji Miasta Paweł Staszel. 

Ad 1) Kierunki rozwoju sportu w mieście Gliwice. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber przedstawiła założenia dokumentu 
określającego kierunki rozwoju sportu w Gliwicach, który zaproponowany zostanie 
w formie projektu uchwały. Początek jego realizacji planowany jest na 2021 r. Przed 
przygotowaniem dokumentu przeprowadzono analizę prawną tak, aby założenia 
przygotowane zostały zgodnie z obowiązującym prawem: ustawą o sporcie, ustawą 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach w 
sprawie wsparcia rozwoju sportu poprzez wsparcie finansowe klubów sportowych. Jeżeli 
zaproponowany dokument zostanie przyjęty, to uchylona zostanie uchwała Rady Miejskiej 
w Gliwicach w sprawie strategii rozwoju sportu i rekreacji w Gliwicach, która ostatni raz 
aktualizowana była w 2006 r. Od tego czasu wiele zmieniło się w gliwickim sporcie: 
funkcjonuje więcej klubów i sekcji sportowych, wzrosła kwota udzielonych dotacji, liczba 
klubów w ekstraklasie wzrosła z trzech do pięciu, a także potroiła się liczba obiektów do 
rozgrywania zawodów na najwyższym krajowym poziomie (z trzech do dziewięciu). 
Dodatkowo w tym czasie oddano do użytku inne obiekty sportowe: dwie pływalnie, stadion 
piłkarski, pięć hal widowiskowo-sportowych oraz arenę lekkoatletyczną. Założeniami 
nowego projektu uchwały jest: wskazanie dyscyplin priorytetowych i ustalenie zasad ich 
wspierania, określenie zakresu zaangażowania miasta we wsparcie szkolenia dzieci 
i młodzieży oraz określenie zasad finansowania działań związanych z upowszechnianiem 
kultury fizycznej. Dyscypliny priorytetowe zostały podzielone na dwie grupy. Będą one 
wspierane poprzez przekazywanie dotacji na szkolenie zawodników i udział w zawodach 
sportowych, przy czym na szkolenie dorosłych dofinansowanie otrzymywać będzie tylko 
jeden gliwicki klub, reprezentujący najwyższy poziom sportowy w każdej dyscyplinie. 
Pozostałe kluby w tych dyscyplinach otrzymają środki wyłącznie na szkolenie dzieci 
i młodzieży. Kryteria przynależności do pierwszej grupy sportowej to: liczba zawodników 
uprawnionych do uczestnictwa w rozgrywkach organizowanych przez polskie związki 
sportowe, wysoki poziom gliwickich klubów i zawodników, dobrze rozwinięta baza 
sportowa, wysoka frekwencja na zawodach, wysoki potencjał medialny, popularność 
w kraju, silne miejskie tradycje. Do grupy tej zaliczono: piłkę nożną mężczyzn, koszykówkę 
mężczyzn, futsal mężczyzn i piłkę ręczną kobiet. Z klubami z pierwszej grupy priorytetowej 
zostanie ustalony cel sportowy, a na jego podstawie określona zostanie kwota dotacji. 
Wysokość środków własnych, które klub musi przekazać na jego realizację, wynosi 30%.  
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Do drugiej grupy priorytetowej przynależeć będą dyscypliny charakteryzujące się: dużą 
liczbą zawodników uprawnionych do uczestnictwa w rozgrywkach organizowanych przez 
polskie związki sportowe, wysokim poziomem gliwickich klubów i zawodników oraz dobrze 
rozwinięta bazą sportową. Te dyscypliny to: boks, curling, judo, ju-jitsu, kickboxing, 
kolarstwo, lekkoatletyka, modelarstwo lotnicze, orientacja sportowa, pływanie, siatkówka 
kobiet, szachy, szermierka oraz tenis stołowy. W każdym roku wskazana zostanie pula 
środków na wsparcie tych dyscyplin sportowych. Kluby określać będą swój cel sportowy, 
a na podstawie analizy oraz w oparciu o kryteria wskazane w ogłoszeniu konkursowym 
określana będzie kwota dotacji na dany rok.  

Miasto chce także położyć nacisk na szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinach 
priorytetowych i tych pozostałych. Każdego roku zostanie określona pula środków, która 
przeznaczona zostanie na szkolenie dzieci i młodzieży, zamieszkałych na terenie miasta 
Gliwice. Środki finansowe będą przyznawane klubom proporcjonalnie do liczby szkolonych 
zawodników, do wyczerpania puli środków. Przy przyznawaniu środków pod uwagę będą 
brane: liczba zawodników (członków klubów sportowych) uprawiających daną dyscyplinę, 
liczba oraz kwalifikacje kadry zarządzającej, stan bazy sportowej i sprzętu przeznaczonego 
do uprawniania danej dyscypliny, wysokość środków własnych przeznaczonych przez klub 
na realizację tego zadania.  

W ramach zadań miasta mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej planowane 
są: bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży, bezpłatne zajęcia dla osób 60+, bezpłatne 
zajęcia dla osób niepełnosprawnych. Zajęcia dla dzieci organizowane będą przy udziale 
nauczycieli gliwickich szkół, tworzona będzie jak największa liczba klas sportowych. 
Aktualnie w Gliwicach takich klas jest 46, ale zainteresowanie jest większe. Zajęcia 
sportowe dla dzieci i młodzieży obywać się będą w oparciu o infrastrukturę miejską. Zajęcia 
dla seniorów oraz osób niepełnosprawnych organizowane będą przez instruktorów.  

Radny Marcin Kiełpiński zadał następujące pytania: 

1. Czy procentowe kryteria przyznawania dotacji zostaną zmienione? 

2. Od kiedy zaczną być realizowane założenia wskazane w dokumencie? 

3. Czy w sytuacji, jeżeli w pierwszej grupie priorytetowej znajdzie się dyscyplina, 
w której klika klubów uzyskuje dobre wyniki, to dofinansowanie otrzyma tylko 
najlepszy klub? 

4. Gdzie w Gliwicach znajduje się pełnowymiarowe boisko ze sztuczną trawą? 

5. Czy wszystkie dyscypliny wymienione w dokumencie były dofinansowywane przez 
miasto Gliwice, czy są takie, które nigdy nie korzystały ze środków miejskich? 

6. Dlaczego w drugiej grupie priorytetowej nie ma klubów i zespołów z dyscyplin 
znajdujących się w pierwszej grupie priorytetowej, z tą różnicą, że prezentujących 
niższy poziom sportowy? 

7. Czy stan bazy i sprzętu sportowego, którym dysponuje dany podmiot, a także udział 
środków własnych będą premiowane w procesie przyznawania dotacji?   

Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Miasta Paweł Staszel odpowiedział na pytania 
radnego Marcina Kiełpińskiego: 

1. W projekcie uchwały dotyczącym kierunków rozwoju sportu w Gliwicach nie ma 
wskazanych wag przypisanych do kryteriów, będą one określone w kolejnych 
dokumentach przygotowywanych na etapie realizacji dokumentu kierunkowego. 

2. Planowane jest, aby założenia wskazane w dokumencie realizowane były od 2021 r., 
w zależności od tego w jakim tempie procedowany będzie dokument. Należy 
bezpiecznie założyć, że będzie to druga połowa 2021 r. Zastępca Prezydenta Miasta 
Ewa Weber dodała, że chciałaby, aby Rada Miasta rozpatrywała ten projekt uchwały 
na sesji listopadowej.  
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3. Wsparcie na szkolenie dorosłych w dyscyplinach priorytetowych uzyskać może tylko 
jeden klub, uzyskujący najlepsze wyniki. Nie przewiduje się takiego finansowania dla 
więcej niż jednego podmiotu w danej dyscyplinie priorytetowej.  

4. Pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią, spełniające minimalne wymogi, to 
obiekt na Sikorniku, przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gliwicach. 

5. Nie wszystkie kluby, reprezentujące 60 dyscyplin sportowych występujących 
w Gliwicach, uzyskały kiedykolwiek dofinansowanie od miasta.  

6. Pierwsza i druga grupa priorytetowa to zbiory odrębne i do należących do nich dyscyplin 
sportowych wskazane są różne formy finansowania. Inne kluby z danej dyscypliny, dla 
której przekazywane jest już dofinansowanie na szkolenie dorosłych, mogą starać się 
o środki finansowe za szkolenie dzieci i młodzieży. 

7. Lepsza baza, zaplecze i sprzęt sportowy, a także środki własne, będą stanowić atut 
danego klubu w procesie oceny. Miasto udziela dofinansowania w celu realizacji 
konkretnego celu publicznego.  

Radny Marcin Kiełpiński odniósł się do odpowiedzi Naczelnika Wydziału Kultury 
i Promocji Miasta: 

• Niewielka różnica w poziomie sportowym klubów, które reprezentują dyscypliny 
priorytetowe, spowoduje, że tylko jeden otrzyma dofinansowanie do szkolenia 
dorosłych, a inne nie otrzymają żadnego wsparcia na realizację tego zadania.  

• Wskazanie boiska przy ul. Mewy, jako pełnowymiarowego boiska ze sztuczną 
nawierzchnią, jest mylące, bo seniorzy nie mogą rozegrać tam meczu, tylko młodzież. 
Gliwice są jedynym miastem w rejonie, które nie posiada pełnowymiarowego boiska ze 
sztuczną nawierzchnią.  

• Spośród 60 dyscyplin, występujących w Gliwicach, warto wymienić te, które otrzymały 
kiedykolwiek dofinansowania miasta.  

• Baza sportowa oraz sprzęt danego klubu mają być premiowane w procesie oceny, 
z drugiej strony powinno wspierać się te podmioty, które nie mają szerokiego zaplecza.  

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber przekazała, że kwestia boiska przy ul. Mewy 
zostanie jeszcze sprawdzona. Jeśli chodzi o dyscypliny sportowe, to mogą pojawiać się 
nowe, więc lista tych obecnych w mieście Gliwice może się zmieniać. W związku z pytaniem 
o ocenę bazy i zaplecza sportowego, to będą one premiowane, lecz nie będzie to stanowić 
dominanty w punktacji. Zaś jeśli chodzi o futsal, to w związku z tym, że w tej dziedzinie 
funkcjonują dwa zespoły i osiągają dobre wyniki, to podjęto rozmowy dotyczące możliwości 
ich połączenia.  

Radny Marcin Kiełpiński poprosił o potwierdzenie, że dysponowanie szerszym zapleczem 
sportowym będzie stanowiło atut podczas oceny wniosków konkursowych. 

Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Miasta Paweł Staszel odpowiedział, że tak. 
W procesie przyznawania środków finansowych istotni są odbiorcy.  Kluby sportowe 
dysponują zasobami organizacyjnymi i muszą dbać o ich stan. Przygotowanie bazy 
sportowej nie może być celem wniosku. Jeżeli dany klub ma lepsze zdolności 
organizacyjne, to jest to jego zaleta w kontekście realizacji celu publicznego i większych 
możliwości realizacji zadań skierowanych do mieszkańców. 

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka zauważyła, że w pierwszej grupie priorytetowej 
znajduje się tylko jedna dyscyplina kobieca, to niewiele i zapytała czy dyscypliny te co roku 
będą się zmieniać. Sport kobiecy ma nikłe szanse, aby przebić się do pierwszej grupy 
priorytetowej. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber odpowiedziała, że kierunki rozwoju sportu 
w Gliwicach nie zakładają podziału na sport męski i żeński. Kryteria pomijają ten aspekt, 
a cztery priorytetowe dyscypliny zostały na ich podstawie wskazane.  
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Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka podkreśliła, że kobiece dyscypliny nie mają szans, 
aby przebić się do grupy priorytetowej.  

Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Miasta Paweł Staszel dodał, że dokument 
przedstawia stan na dziś. Dodatkowo warto pamiętać, że oprócz grup priorytetowych 
ważne jest także tworzenie warunków rozwoju sportowego w ramach szkolenia dzieci 
i młodzieży. Celem było stworzenie równych i jak najlepszych warunków do rozwoju, 
niezależnie od tego czy klub reprezentuje sport żeński, czy męski. Ideą jest budowa 
systemu opartego na prawidłowym rozwoju fizycznym dzieci i młodzieży, trosce o zdrowie 
i przygotowaniu do kolejnych szczebli ewentualnej kariery sportowej. Jeżeli to spowoduje, 
że kluby, reprezentujące inne dyscypliny, zaczną osiągać dobre wyniki, to mogą one 
znaleźć się w grupie tych priorytetowych.  

Radny Łukasz Chmielewski zapytał, czy podczas opracowywania dokumentu 
przeprowadzono analizę dotyczącą popularności dyscyplin i czy przekłada się to na udział 
w ogólnej kwocie dotacji. Pojawia się pytanie, czy koszykówka jest bardzo popularna 
w Gliwicach, czego nie można odmówić piłce nożnej, a futsal reprezentują w Gliwicach aż 
dwa zespoły. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber odpowiedziała, że to jest cały czas 
sprawdzane, ale kwot dotacji nie wylicza się przekładając procentową popularność 
dyscypliny na procentowy udział w całej puli dotacji.  

Radny Stanisław Kubit zauważył, że do pierwszej grupy priorytetowej zalicza się te 
dyscypliny, które są najbardziej popularne, ale katalog ten może się zmieniać, a także 
wyraził opinię pozytywną o założeniach tego dokumentu. Jednak w drugiej grupie 
priorytetowej należy wprowadzić konkretne kryteria takie jak: liczba medali zdobytych na 
zawodach różnego szczebla, liczba reprezentantów w kadrze narodowej, liczebność kadry 
szkolącej. To muszą być konkretne mierniki. Te dyscypliny, które ich nie spełniają, będą 
spadać z drugiej grupy priorytetowej. Powinien istnieć system awansów i spadków 
pomiędzy grupami, w przypadku jeżeli klub uzyskuje wyniki, a także jeżeli nie spełnia 
oczekiwań. Radny Stanisław Kubit zapytał, czy na szkolenie dzieci i młodzieży 
wyodrębniona zostanie pula środków, do tej pory organizacja przedsięwzięć sportowych 
odbywała się w ramach upowszechniania kultury fizycznej – czy tak nadal będzie? 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber odpowiedziała, że tak, tzw. sport masowy 
będzie organizowany w ramach upowszechniania kultury fizycznej, co stanowi odrębną 
grupę. Na szkolenie dzieci i młodzieży wyodrębniona zostanie pula środków, z której 
udzielane będą dotacje.  

Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Miasta Paweł Staszel dodał, że kluby 
z pierwszej i drugiej grupy priorytetowej otrzymają dotację całościową, zaś pozostałe kluby 
z tych dyscyplin mogą starać się o środki na szkolenie dzieci i młodzieży (w ramach trzeciej 
grupy). Imprezy sportowe nadal będą organizowane, a dofinansowania na nie przydzielane 
będą w drodze konkursów. Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Miasta Paweł 
Staszel wyjaśnił, że mierniki, o których wspominał radny Stanisław Kubit, składają się na 
kryteria, na podstawie których wyodrębniona została druga grupa priorytetowa. Nie jest 
możliwe ich uszczegółowienia, gdyż każda z dyscyplin ma swoją specyfikę.  

Radny Łukasz Chmielewski zapytał, w jaki sposób dokument przełoży się na proporcje 
dotyczące ogólnej kwoty dotacji. W 2020 r. tylko 20% całej puli przeznaczone zostało na 
działalność małych klubów sportowych, czy to się zmieni, czy dokument ten będzie miał 
wpływ na proporcje.  

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber odpowiedziała, ze jest to dokument 
strategiczny, a nie budżetotwórczy. Nie da się jego założeń przełożyć na kwoty 
przydzielane małym klubom sportowym. Jeżeli kierunki rozwoju sportu w Gliwicach zostaną 
przyjęte, to klubom z pierwszej grupy priorytetowej określany będzie cel priorytetowy i na 
jego podstawie wyznaczana będzie wysokość dotacji. Kluby powinny skorzystać po 
wdrożeniu tego systemu, a dodatkowo jest jeszcze całe zaplecze działalności w zakresie 
szkolenia sportowego dzieci i młodzieży.  
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Radny Marcin Kiełpiński zauważył, że zawsze problemem był brak jasnych kryteriów 
rozdziału dotacji, stąd prośba o zastosowanie procentowego modelu, który pozwoli klubom 
określić własne ścieżki rozwoju i w efekcie uzyskiwać większe dofinansowanie, a co za tym 
idzie lepiej przygotować dzieci i młodzież do sportu seniorskiego. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber przekazała, że są to już bardzo szczegółowe 
aspekty, a z modelu procentowego zrezygnowano już na samym początku prac nad 
kierunkami rozwoju sportu w Gliwicach. W tym momencie nie jest możliwe określenie 
szczegółów dla pierwszej i drugiej grupy priorytetowej. Szczegółowe zasady będą 
przedstawiane na poziomie ogłaszania konkursów.  

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa dodała, że warto byłoby, aby Komisja 
Edukacji, Kultury i Sportu brała udział w przygotowywaniu tych ogłoszeń. 

Radna Agnieszka Filipkowska zapytała, w jaki sposób zorganizowany będzie sport osób 
niepełnosprawnych – czy będą to zajęcia w budynkach, czy na terenie siłowni 
zewnętrznych. W Gliwicach brakuje sprzętu zewnętrznego przystosowanego do potrzeb 
osób niepełnosprawnych.  

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber przekazała, że ogłaszane będą konkursy, do 
których przystępować będą podmioty zajmujące się organizacją tego rodzaju zajęć.  

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zadała pytania i zgłosiła następujące uwagi: 

1. W pierwszej grupie priorytetowej znalazły się cztery dyscypliny: trzy z pierwszego 
poziomu rozgrywkowego i jedna z drugiego poziomu rozgrywkowego. Co było powodem 
dołączenia do tej grupy piłki ręcznej kobiet? 

2. Tylko w opisie dotyczącym piłki ręcznej i futsalu pojawiły się informacje o kadrze 
szkolącej, jej jakości i wpływie na dalszy rozwój dyscypliny. Należy zastosować 
jednolity sposób prezentowania poszczególnych dyscyplin sportowych, 
z uwzględnieniem faktu, że aspekt ten wchodzi w zakres oceny wniosków o dotację. 

3. Czy zasada „uwzględniania posiadanych przez Miasto w danym roku budżetowym 
środków finansowych” (str. 9), dotycząca kwoty do podziału w danym roku, zostanie 
określona także dla grupy pierwszej? W drugiej grupie priorytetowej zasada ta jest 
zapisana, a w pierwszej nie.  

4. W części dotyczącej potrzeb w zakresie bazy sportowej wskazane jest umieszczenie 
zapisów ogólnych. Stwierdzenie, że potrzebna jest „jedynie” budowa hali szermierczej 
jest nieadekwatne do rzeczywistych potrzeb i oczekiwań. Gliwicom potrzebna jest 
budowa także innych obiektów, np. o charakterze lokalnym.  

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber odpowiedziała, że w przypadku piłki ręcznej 
chodziło o tradycję oraz historię miasta Gliwice związaną z tą dyscypliną.  

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zaproponowała, aby kolejne posiedzenie także 
zostało poświęcone temu tematowi. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber dodała, że ważne jest, aby uwagi wpływały 
stosunkowo szybko. 

Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Miasta Paweł Staszel w uzupełnieniu 
przekazał, że w kontekście rozwoju bazy sportowej intencją było wskazanie, że, z punktu 
widzenia grup priorytetowych, potrzeby są zidentyfikowane (budowa hali szermierczej). 
Jeżeli zaś chodzi o obiekty miejskie oraz lokalne, to jest to proces ciągły i to zupełnie inny 
zakres.  

Radny Marcin Kiełpiński zaproponował, aby zmienić kryteria wyboru członków Rady 
Sportu. 

Na tym zakończono tę część posiedzenia. 
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Ad 2) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującym dokumentem: 

a) Pismo w sprawie umorzenia udziałów w kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

(***) 

Komisja przyjęła protokół posiedzenia, które odbyło się 28 lipca 2020 r. 

(***) 

Kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się 1 września 2020 r., godz. 16.001, w trybie 
zdalnym. Tematyka posiedzenia: kierunki rozwoju sportu w mieście Gliwice, sprawy 
bieżące.  

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Katarzyna Golonka 

Przewodnicząca Komisji 

Edukacji, Kultury i Sportu 

(-) Krystyna Sowa 

                                           

 

1 W późniejszym terminie nastąpiła zmiana godziny rozpoczęcia posiedzenia na godz. 17.30. 
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