BR.0012.6.7.2020

Protokół posiedzenia
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023
w dniu 28 lipca 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) Druki sesyjne.
2) Sprawy bieżące.
Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad.
W posiedzeniu udział wzięli: Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber, Naczelnik Wydziału
Architektury i Budownictwa Tatiana Marcinów oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji
Krystyna Błasiak.
Ad 1) Druki sesyjne.
Komisja opiniowała następujące druki sesyjne:
a) Projekt uchwały (druk nr 353) w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta Gliwice
na rok 2020 na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa Tatiana Marcinów przekazała,
że projekt uchwały dotyczy sfinansowania prac restauratorskich w kościele
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Środki przeznaczone zostaną na remont
dachu. Kościół ten ma ciekawą historię: został wybudowany niedaleko Olesna, w XX wieku
został przeniesiony na teren Cmentarza Centralnego w Gliwicach, a następnie na Cmentarz
Starokozielski, przy ul. Kozielskiej. Dach kościoła jest już w złym stanie, jego remont jest
konieczny. Koszt takiego przedsięwzięcia jest większy niż kwota dotacji, stąd podjęto
decyzję o podziale prac remontowych na dwa etapy. W tym roku proponuje się przyznać
środki w wysokości 150 tys. zł. Dodatkowo proboszcz parafii przeznaczy na ten cel także
kwotę 150 tys. zł.
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 353.
Wynik głosowania: 5 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
b) Projekt uchwały (druk nr 350) w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa
w Gliwicach na rok szkolny 2020/2021.
Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber przekazała, że projekt uchwały jest wynikiem
zmian w Prawie oświatowym. Rada gminy uprawniona jest do określenia ceny jednostki
paliwa w ramach zwrotu kosztów dowozu dzieci i młodzieży do placówek oświatowych, gdy
dla uczniów klas od 0 do III trasa jest dłuższa niż 3 km, a dla uczniów klas od IV do VIII –
dłuższa niż 4 km. Regulacja ta dotyczy dowozu dzieci niepełnosprawnych. Ich rodzice mają

1

do wyboru albo transport organizowany przez gminę, albo zwrot kosztów przewozu.
Proponowane ceny jednostek paliwa zostały ustalone na podstawie cen z siedemnastu
okolicznych stacji paliwowych.
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 350.
Wynik głosowania: 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
c) Projekt uchwały (druk nr 351) w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu
ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania
przedszkolnego
w
niepublicznych
przedszkolach,
oddziałach
przedszkolnych
niepublicznych szkół podstawowych oraz niepublicznych innych formatach wychowania
przedszkolnego.
Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber przypomniała, że miasto ma obowiązek
zapewnienia miejsc w przedszkolach wszystkim dzieciom z terenu gminy. Zakończył się
pierwszy etap rekrutacji, dla 78 dzieci trzeba znaleźć miejsca w innych przedszkolach. Stąd
konieczność zorganizowania naboru do placówek niepublicznych. Dodatkowo nie jest
wiadome, czy wszyscy rodzice dzieci w wieku przedszkolnym wzięli udział w pierwszym
etapie rekrutacji. Drugi etap rekrutacji już trwa i zakończy się 3 sierpnia.
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 351.
Wynik głosowania: 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
d) Projekt uchwały (druk nr 352) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół
i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Gliwice przez inne niż miasto
Gliwice osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli
prawidłowości ich pobierania i wykorzystania.
Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber przekazała, że w związku ze zmianami
przepisów ustawowych, obowiązujących od 1 września 2020 r. oraz 1 stycznia 2021 r.
konieczne jest podjęcie tej uchwały i dostosowanie przepisów do aktualnego stanu
prawnego.
Radny Adam Michczyński zapytał, ile w Gliwicach jest placówek oświatowych, które
pobierają opłaty.
Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber odpowiedziała, że takich placówek jest ponad
30.
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 352.
Wynik głosowania: 7 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Ad 2) Sprawy bieżące.
Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami:
a) Zestawienie skarg, wniosków i petycji za II kwartał 2020 r. (w zał.) – Komisja przyjęła
do wiadomości.
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b) Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru wodnego Gliwice za 2019 r.
(w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości.
c) Odpowiedź w sprawie wsparcia finansowego dla Łabędzkiego Towarzystwa Sportowego
„Łabędy” (w aktach sprawy nr BR.0012.16.7.2020) – Komisja przyjęła do wiadomości.
(***)
Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa przekazała, że w uzgodnieniu z Zastępcą
Prezydenta Miasta, proponuje, aby na następnym posiedzeniu Komisja zajęła się
kierunkami rozwoju sportu, nad którą prace dobiegają już końca.
Komisja wyraziła zgodę.
Radny Stanisław Kubit poprosił, aby założenia tej strategii zostały przekazane członkom
Komisji kilka dni przed kolejnym posiedzeniem, aby można było się z nimi zapoznać.
Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber odpowiedziała, że dokument taki zostanie
przekazany członkom Komisji, jak tylko będzie to możliwe.
(***)
Komisja przyjęła protokół posiedzenia, które odbyło się 23 czerwca 2020 r.
(***)
Kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się 25 sierpnia 2020 r., godz. 16.00, 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
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