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BR.0012.6.5.2020 

Protokół posiedzenia  
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 26 maja 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) Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gliwice za 2019 r. oraz informacja 
o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2019 r. 

2) Druki sesyjne. 

3) Sprawy bieżące. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu udział wzięli: Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz oraz Naczelnik 
Wydziału Kultury i Promocji Miasta Paweł Staszel. 

Ad 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gliwice za 2019 r. oraz 
informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 
31.12.2019 r. 

Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Miasta Paweł Staszel przedstawił informację 
dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu miasta Gliwice za 2019 r. w zakresie 
związanym z kulturą i sportem (w aktach Komisji Rewizyjnej nr BR.0012.11.3.2020). Na 
kulturę przeznaczono 27 mln zł oraz 4 mln zł na wydatki majątkowe, wydatki na sport 
opiewają na kwotę 21 mln zł. Sporo przedsięwzięć zrealizowanych z tych środków to 
zadania miękkie, obejmujące współpracę z organizacjami pozarządowymi (większość 
środków została rozdysponowana w ramach dotacji na realizację zadań publicznych). 
Wydatki na kulturę obejmują także dotacje dla trzech gliwickich instytucji kultury: Teatru 
Miejskiego, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Muzeum w Gliwicach. Z roku na rok kwoty 
tych dotacji ulegają zwiększeniu, ze względu na wzrost kosztów bieżących, a także zmiany 
na rynku pracy (m.in. wzrost minimalnego wynagrodzenia). W zakresie wydatków na 
działalność sportową to praktycznie cała kwota przeznaczona została na współpracę 
z klubami sportowymi oraz na umowę koncesyjną na Pływalnię „Neptun”.  

Brak pytań ze strony członków Komisji.  

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz przedstawił informację dotyczącą 
sprawozdania z wykonania budżetu miasta Gliwice za 2019 r., w zakresie związanym 
z edukacją. Wydatki na oświatę stanowią ok. 26% całego budżetu miasta, zaś dochody to 
19%. Nastąpił wzrost wydatków w stosunku do planu, w 2019 r. wydano 365 mln zł, lwią 
część wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne. W 2019 r. zaplanowano 235 mln zł, 
a wydano 238 mln zł, zaplanowana subwencja wyniosła 218 mln zł, a jej wykonanie to 223 
mln zł. Na remonty budynków oświatowych przeznaczono 2,5 mln zł, a kwota dotacji dla 
szkół niepublicznych to 22,5 mln zł (zanotowano wzrost w stosunku do planowanej kwoty, 
ze względu na zależność wydatków miasta na edukację oraz kwot dotacji dla szkół 
niepublicznych – im wyższe kwoty miasto przeznacza na edukację publiczną, tym większe 
środki muszą zostać przeznaczone na działalność jednostek niepublicznych). Ta sama 
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reguła dotyczy przedszkoli. W 2019 r. wydatki majątkowe opiewają na kwotę 44,5 mln zł. 
Kwota dotacji na zadania bieżące wyniosła 17 mln zł, wydatki te obejmują prowadzenie 
przedszkoli oraz projekty realizowane w oświacie. Łącznie wartość wydatków bieżących to 
83 mln zł. Jest różnica pomiędzy dochodami i wydatkami. Subwencja oświatowa stanowi 
94% puli przeznaczonej na wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników oświaty, wydatki 
na oświatę to 36% wszystkich wydatków miasta, a oświatowe wydatki bieżące to 26% 
wszystkich wydatków bieżących miasta.  

Brak pytań ze strony członków Komisji. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do całości sprawozdania z wykonania budżetu miasta Gliwice za 2019 r, 
oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2019 r. 

Wynik głosowania: 8 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gliwice za 2019 r. 
oraz informację o stanie nie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 
31.12.2019 r. (opinia w aktach sprawy nr BR.0012.16.6.2020). 

Ad 2) Druki sesyjne. 

Komisja opiniowała następujące druki sesyjne: 

a) projekt uchwały (druk nr 306) w sprawie wyłączenia Szkoły Podstawowej nr 23 
w Gliwicach z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Armii Krajowej w Gliwicach; 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz przekazał, że za zgodą Komisji, 
zreferuje blok projektów uchwał, od druku nr 306 do nr 311. 

Komisja wyraziła zgodę. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz przekazał, że ten blok uchwał dotyczy 
zmian organizacyjnych w Dzielnicy Sikornik. Dotychczas na Sikorniku funkcjonowała 
Szkoła Podstawowa nr 41 oraz  dwa przedszkola miejskie oraz Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 5 (w skład którego wchodziła Szkoła Podstawowa nr 23 i VIII Liceum 
Ogólnokształcące). Zmiany dotyczą także Przedszkola Miejskiego nr 23 w Śródmieściu, 
wobec którego planowane jest połączenie ze Szkołą Podstawową nr 23 w zespół szkolno-
przedszkolny. Nowo powstała Szkoła Podstawowa nr 30 i Przedszkole Miejskie nr 29 
zostaną włączone do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5, a Przedszkole Miejskie nr 41 
oraz Szkoła Podstawowa nr 41 utworzą zespół szkolno-przedszkolny. Celem tym działań 
jest niedopuszczenie do dwuzmianowości w szkołach podstawowych, skrócenie drogi dzieci 
do szkół oraz konsekwentna realizacja przyjętego kilka lat temu modelu tworzenia 
zespołów szkolno-przedszkolnych (których celem jest m.in. płynne przejście dziecka z 
przedszkola do szkoły podstawowej).  

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 306. 

Wynik głosowania: 8 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

b) projekt uchwały (druk nr 307) w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej nr 30 
w Gliwicach do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Armii Krajowej w Gliwicach; 

Brak pytań ze strony członków Komisji. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projekt uchwały wg druku nr 307. 

Wynik głosowania: 8 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
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c) projekt uchwały (druk nr 308) w sprawie rozwiązania Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 
3 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 308.  

Wynik głosowania: 8 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 

d) projekt uchwały (druk nr 309) w sprawie włączenia Przedszkola Miejskiego nr 41 
w Gliwicach do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Armii Krajowej 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 309. 

Wynik głosowania: 8 głosów za, 0 przeciw, o wstrzymujących się. Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

e) projekt uchwały (druk nr 310) w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
nr 15 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 310. 

Wynik głosowania: 8 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

f) projekt uchwały (druk nr 311) w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
nr 16 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 311. 

Wynik głosowania: 8 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

g) projekt uchwały (druk nr 312) w sprawie rozwiązania Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 
4 w Gliwicach; 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz przekazał, że dwa kolejne projekty 
uchwał (druki nr 312 i 313) dotyczą utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Śródmieściu, w którego skład wejdą: Szkoła Podstawowa nr 28, Przedszkole Miejskie nr 
40 oraz nr 4. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, czy zmiany te zostały 
skonsultowane z zainteresowanymi oraz związkami zawodowymi. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że tak, w większości 
przypadków opinia wobec zmian była pozytywna, tylko Rada Pedagogiczna Szkoły 
Podstawowej nr 28 wydała opinię negatywną. Przyczyna negatywnego stosunku jest nam 
nieznana – do Wydziału Edukacji dotarła jedynie informacja o wyniku głosowania. Nikt 
z Rady Pedagogicznej nie komunikował się z Wydziałem Edukacji. Naczelnik może jedynie 
domniemywać, że przyczyną takiego wyniku głosowania, może być obawa o miejsca pracy, 
która jednak jest nieracjonalna.  

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała o sytuację Dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 28. 
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Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że w tym roku kończy się 
kadencja obecnego Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 28, osoba ta odchodzi na emeryturę, 
więc to dobry czas na przeprowadzenie zmian organizacyjnych.  

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zauważyła, że to oznacza zmiany w strukturze 
organizacyjnej przedszkoli. 

Naczelnik Wydziału Edukacji potwierdził i dodał, że w tym roku, ze względu na stan 
epidemii, Prezydent Miasta może powierzyć stanowisko dyrektora wybranej osobie, która 
swoją funkcję będzie pełniła maksymalnie do roku czasu. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytał, czy jest już decyzja Prezydenta 
Miasta, kto zajmie to stanowisko. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że nie ma jeszcze takiej 
decyzji, trwa oczekiwanie na decyzję Rady Miasta, czy wyrazi zgodę na wprowadzenie 
zmian.  

Radny Adam Michczyński zapytał, jakie były argumenty Rady Pedagogicznej Szkoły 
Podstawowej nr 28, że wystawiła negatywną opinię. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że do Urzędu Miejskiego 
dotarła tylko informacja o wyniku głosowania, które ma charakter niejawny, bez żadnego 
uzasadnienia. 

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 312. 

Wynik głosowania: 8 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

h) projekt uchwały (druk nr 313) w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
nr 14 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 313. 

Wynik głosowania: 8 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisji 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

i) projekt uchwały (druk nr 314) w sprawie przekształcenia Przedszkola Miejskiego nr 43 
z siedzibą w Gliwicach, ul. Sopocka 6, poprzez zmianę siedziby; 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz przekazał, że w zeszłym roku 
zakończyła się budowa nowej siedziby tego przedszkola. W związku z faktem, że stało się 
to po 29 lutego 2019 r., to dopiero teraz, zgodnie z prawem, możliwe jest przedstawienie 
propozycji w sprawie zmiany siedziby tej placówki. Jeżeli Rada Miasta wyrazi zgodę, to 
zmiana ta została także uwzględniona w projekcie uchwały dotyczącym sieci szkół.  

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 314. 

Wynik głosowania: 8 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

j) projekt uchwały (druk nr 315) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości 
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach 
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto 
Gliwice; 
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Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz wyjaśnił, że w uchwale, która będzie 
zmieniana, zawarto przepis mówiący o częstotliwości poboru opłat za wychowanie 
przedszkolne. Po przeprowadzonym audycie okazało się, że Rada Miasta nie ma 
kompetencji do ustalania częstotliwości, może tylko określić wysokość opłaty.  

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 315. 

Wynik głosowania: 8 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

k) projekt uchwały (druk nr 316) zmieniającej uchwałę w sprawie dostosowania sieci 
szkół do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo Oświatowe; 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że w wyniku zmian 
w Prawie Oświatowym zmianie uległ podział na typy szkół. Aktualnie nie ma już 
rozróżnienia na szkoły podstawowe i szkoły podstawowe dla dorosłych – są tylko szkoły 
podstawowe. Stąd konieczność uporządkowania nazewnictwa. 

Brak pytań ze strony członków Komisji. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projekt uchwały wg druku nr 316. 

Wynik głosowania: 8 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

l) projekt uchwały (druk nr 317) zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci 
szkół publicznych podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice oraz określenia 
granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.; 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz przekazał, że zmianie ulega treść 
uchwały w sprawie ustalenia sieci szkół publicznych, w związku z ewentualnym przyjęciem 
poprzedniego projektu uchwały. Szkoły podstawowe przeznaczone dla dorosłych nie mają 
rejonów, więc nie ma potrzeby opiniowania i konsultowania tego projektu uchwały. 

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 317. 

Wynik głosowania: 8 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

Ad 3) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami: 

a) odpowiedź w sprawie pomocy dla osób prowadzących działalność edukacyjną (w zał.) – 
Komisja przyjęła do wiadomości; 

b) pismo z informacją o zamiarze umorzenia udziałów miasta w kapitale zakładowym 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości. 
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(***) 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, czy wiadomo, kiedy nastąpi otwarcie 
szkół.  

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że to Sanepid zalecił 
nieotwieranie placówek edukacyjnych. Prezydent Miasta podjął decyzję o przebadaniu 
nauczycieli i pracowników przedszkoli. Badania te trwają od piątku, trzeba poczekać na ich 
wyniki.  

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, jak przeprowadzane są badania. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że nauczyciele 
i pracownicy badani są w Szpitalu Miejskim nr 4. Badanie przeprowadzane jest z krwi, 
w przypadku wyniku pozytywnego, jest podstawa do przeprowadzenia badania 
genetycznego lub wymazowego.  

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, kiedy będą znane wyniki. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że wyniki badań będą 
znane w przyszłym tygodniu.  

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, kto finansuje te badania. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że są one finansowane z 
budżetu miasta, ok. 1300 nauczycieli zostanie przebadanych. Rozporządzenie dopuszcza, 
aby nauczyciele udzielali konsultacji maturzystom. Jednak niewielu jest maturzystów, 
którzy chcą przyjechać do szkoły i spotkać się z nauczycielem. 

Radny Adam Michczyński zapytał o organizację egzaminów maturalnych. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że 8 czerwca 
rozpoczynają się matury. Żaden z dyrektorów gliwickich szkół nie zgłosił, że nie podoła 
wymaganiom stawianym przez Główny Inspektorat Sanitarny (zapewnienie środków 
dezynfekcyjnych, większe odległości pomiędzy maturzystami, maseczki). Dodatkowo do 
rozpoczęcia egzaminów pozostały dwa tygodnie, więc obostrzenia mogą zostać jeszcze 
złagodzone.  

Radna Agnieszka Filipkowska zapytała, czy temperatura będzie mierzona 
i co w sytuacji, jeżeli okaże się wysoka.  

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że aktualne zalecenia 
mówią o mierzeniu temperatury oraz noszeniu maseczki. Jeżeli temperatura będzie 
podwyższona, to uczeń może przystąpić do egzaminu w drugim terminie, który 
przewidziany jest na sierpień.  

Radna Agnieszka Filipkowska zapytała, czy przewidywane jest przeprowadzenie badań 
wśród nauczycieli, którzy przeprowadzać będą matury i inne egzaminy. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że na razie skupiono się 
na badaniach nauczycieli i pracowników przedszkoli. Do egzaminów maturalnych pozostało 
dwa tygodnie, jest rozważane, czy nie przeprowadzić badań wśród nauczycieli w tygodniu 
poprzedzającym matury.  

Radny Adam Michczyński zapytał, jaki jest koszt tych badań.  

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że na ten moment nie 
ma takiej informacji, ale deklaruje przedstawić ją w późniejszym terminie.  
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(***) 

Komisja przyjęła protokół posiedzenia, które odbyło się w dniu 22 kwietnia 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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