
 

 

 

 
  

 
    

          
      

   
   

   

        
          

   

   

   

       

         
           

 
         

         
   

           
          

 

   

     

              
     
        

        

        
    

         
        

         
          

          
           

       
            

       
       

          
         

         
            

 
  

    

          
 

   
  

 

        
          

   

   

   

       

         
           

         
         

           
        

   

     

             
     
    

       

        
    

        
        

         
         

         
           

       
            

       
      

          
        

         
           

BR.0012.6.13.2021 

Protokół posiedzenia 
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 7 września 2021 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 

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. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa przypomniała, że posiedzenie Komisji może 
być nagrywane i transmitowane na żywo w Internecie (obraz i dźwięk) przez podmiot 
zewnętrzny, a po zakończeniu obrad nagranie może zostać zamieszczone na stronie 
internetowej. Przypomniała także o obowiązku ochrony danych osobowych mieszkańców 
przed ujawnieniem ich osobom postronnym i poprosiła o niepodawanie tych danych 
podczas omawiania spraw. 

W posiedzeniu udział wzięli: Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber, Naczelnik Wydziału 
Kultury i Sportu Stella Zaborowska-Nawrath oraz Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz 
Kucharz. 

Ad 1) Druki sesyjne. 

Komisja zaopiniowała następujące druki sesyjne: 

a) Projekt uchwały (druk nr 619) w sprawie przyjęcia Apelu do Rządu RP o podjęcie 
działań mających na celu wprowadzenie zmian legislacyjnych dotyczących dotowania 
szkół niepublicznych oraz projekt uchwały (druk nr 626) w sprawie protestu 
przeciwko proponowanym przez rząd zmianom w prawie oświatowym. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber zreferowała łącznie oba projekty uchwał. 
Projekt uchwały wg druku nr 619 dotyczy zmian w przepisach prawa, które związane są 
z funkcjonowaniem szkół niepublicznych. Aktualnie obowiązujące przepisy nie pozwalają 
samorządom na prowadzenie prawidłowej kontroli wydatkowania środków finansowych, 
przekazywanych na działalność tego rodzaju placówek oświatowych. Projekt uchwały 
wg druku nr 626 związany jest z zapowiedziami zmian w przepisach prawa oświatowego, 
które sprowadzą samorządy do roli płatnika, a zarządzanie jednostkami oświatowymi 
zostanie przekazane kuratorom oświaty, który przykładowo w ciągu dwóch tygodni będzie 
mógł odwołać dyrektora jednostki. Pracownicy placówek oświatowych potrzebują 
stabilności i pewności, a takie uprawnienia kuratora oświaty nie zapewnią im takiego 
poczucia. Zapowiedzi zmian osłabiają autonomię i niezależność jednostek oświatowych 
oraz możliwość wpływu rodziców na ich funkcjonowanie. 

Radny Łukasz Chmielewski przekazał, że zgadza się z większością tez apelu związanego 
z funkcjonowaniem szkół niepublicznych, ale zastanawia go jeden aspekt, tj. przekazanie 
zadania związanego z dotowaniem placówek niepublicznych administracji rządowej. Cały 
czas słyszy się o potrzebie decentralizacji, a pojawia się propozycja przekazania zadania 
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administracji rządowej. Jest to podążanie w kierunku centralizacji. To gmina powinna 
zarządzać finansami i mieć wpływ na szkolnictwo niepubliczne na jej terenie. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber odpowiedziała, że jeżeli to miasto ma ponosić 
odpowiedzialność za finanse szkół niepublicznych, to powinno dysponować mechanizmami 
ich kontroli. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz przekazał, że, o ile bezdyskusyjne jest 
realizowanie zadań gminy w zakresie, rejestracji, weryfikacji, prowadzenia, zarządzania 
itp. Szkołami – w tym niepublicznymi przez samorząd i absolutnie nie uchyla się od 
obowiązków  nałożonych  w  tej  sferze  na  Wydziały  Edukacji,  to  w  kwestii finansowania 
oświatowych podmiotów nie samorządowych (niepublicznych), to zgadza się ze 
stanowiskiem, które w mediach zaprezentował sam minister Czarnek, że przekazywanie 
dotacji powinno zostać przekazane wojewodom, tak jak obecnie ma to miejsce na przykład 
w przypadku udzielania dotacji pracodawcom w zakresie kształcenia młodocianych 
pracowników. 

Radny Łukasz Chmielewski zauważył, że, jeżeli doszłoby do umocnienia pozycji gminy 
w zakresie możliwości kontroli, to po co przekazywać to zadanie wojewodom. To gminy 
wiedzą najlepiej, jaka jest sytuacja na rynku oświatowym i jakie jest zapotrzebowanie. 
Może warto wprowadzić zmianę do projektu uchwały, że jeżeli nie zostaną wprowadzone 
mechanizmy kontrolne, to wtedy apeluje się o przekazanie zadania administracji rządowej. 
Pojawia się pytanie, co jest lepszym rozwiązaniem – przekazanie zadania wojewodom, 
czy umocnienie pozycji gminy w tym obszarze. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber dodała, że z oferty niepublicznych placówek 
oświatowych korzystają różne osoby, a z punktu widzenia kontrolnego nie chodzi o to, kto 
lepiej zna rynek. Chodzi  o  to,  aby  pojawiła  się  zgodność w zakresie kompetencji 
wykonywania tego zadania, zwłaszcza w sferze finansowania. 

Brak kolejnych uwag ze strony członków Komisji. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinia do projektu uchwały wg druku nr 619. 

Wynik głosowania: 5 głosów za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się. Komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projekty uchwały wg druku nr 626. 

Wynik głosowania: 5 głosów za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się. Komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 

Ad 2) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami: 

a) Pismo w sprawie historii V Liceum Ogólnokształcącego wraz z odpowiedzią udzieloną 
nadawcy (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

b) Pismo w sprawie możliwości uhonorowania gliwickich sportowców (w aktach sprawy 
BR.0012.16.14.2021). 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber przekazała, że do Prezydenta Miasta wpłynęła 
propozycja, aby w Centrum Kultury Victoria, utworzyć miejsce honorujące gliwickich 
sportowców. Kwestia ta jest poddawana analizie, czy miejsce takie stworzyć w Centrum 
Kultury Victoria, w Akademii Sportowej, czy może jako oddział Muzeum w Gliwicach. 
Pomysł jest dobry, wiele jest osób, którym należy się takie miejsce. Na razie nie podjęto 
decyzji o jego lokalizacji. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zaproponowała, aby Komisja przyjęła 
stanowisko o poparciu idei uhonorowania gliwickich sportowców i uznania takiego wniosku 
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za godny i zasadny. Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, kto z członków 
Komisji jest za przyjęciem takiego stanowiska. 

Wynik głosowania: 7 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja przyjęła 
stanowisko w sprawie uhonorowania gliwickich sportowców. 

c) Korespondencja w sprawie Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Sośnica (w aktach spawy 
BR0012.16.12.2020). 

Komisja zwróci się do Zastępcy Prezydenta Miasta z prośbą o stanowisko w sprawie. 

d) Pismo w sprawie delegowania radnych do udziału w pracach komisji  konkursowej na  
nagrody Prezydenta Miasta za osiągniecia w dziedzinie kultury (w aktach sprawy 
BR.0012.16.13.2021). 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa przypomniała, że do składu Komisji zostali 
wydelegowani radni Marcin Kiełpiński oraz Adam Michczyński. 

e) Zestawienie skarg, wniosków i petycji za II kwartał 2021 r. (w zał.) – Komisja przyjęła 
do wiadomości. 

f) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury 
za I półrocze 2021 r. (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, czy rytm wykonywania budżetów 
przez gliwickie instytucje kultury jest właściwy. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber odpowiedziała, że założeniem jest celowe 
i racjonalne wykorzystywanie środków finansowych przez instytucje kultury, 
przy jednoczesnym zapewnieniu mieszkańcom miasta szerokiej oferty kulturalnej. 

g) Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Gliwice za I półrocze 2021 r. oraz 
informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice za 
I półrocze 2021 r. (w aktach sesji Rady Miasta z dnia 9 września 2021 r.)  – Komisja 
przyjęła do wiadomości. 

h) Wykaz dotacji z zakresu sportu udzielonych w 2020 r. wraz z informacjami 
o rozliczeniach i zwrotach (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

(***) 

Radny Marcin Kiełpiński podziękował za przyznanie na drugie półrocze 2021 r. dotacji 
w zakresie sportu, małe kluby sportowe są zadowolone z kwot wsparcia, które uzyskały. 

Radny Łukasz Chmielewski przekazał, że dotarły do niego pozytywne opinie dotyczące 
sposobu rozdziału puli dotacji. Środki finansowe, z nich pochodzące, pozwalają małym 
klubom sportowym realizować ofertę sportową dla mieszkańców miasta. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna podziękowała za możliwość udziału Komisji 
w procesie wypracowania kierunków rozwoju sportu w Gliwicach oraz nowych rozwiązań. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber przyznała, że do niej także docierają sygnały, 
że nowy mechanizm rozdziału środków finansowych jest jasny, uczciwy i klarowny. Należy 
postrzegać to za wspólny sukces. 

(***) 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber przedstawiła informację dotycząca aktualnego 
stanu sprawy związanej z likwidacją Młodzieżowego Domu Kultury oraz utworzeniem 
Centrum Kultury Victoria. Do 31 sierpnia 2021 r. nauczyciele, dotychczas zatrudnieni 
w Młodzieżowym Domu Kultury, mieli możliwość wyboru nowego miejsca pracy. Odbyło się 
także spotkanie z pracownikami oraz związkami zawodowymi. Na ten moment 
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19 nauczycieli zdecydowało, że będzie pracować w innych placówkach oświatowych, a 6  
pozostało w Młodzieżowym Domu Kultury. W rekrutacji na zajęcia edukacyjne na rok 
szkolny 2020/2021 udział wzięło 764 dzieci. W trakcie wrześniowego naboru, biorąc pod 
uwagę  zarówno  zajęcia  w  MDK,  jak  i  nowo  uruchomione w placówkach oświatowych, 
wpłynęło już do tej pory 813 zgłoszeń, a nabór jeszcze się nie zakończył. To świadczy o 
zwiększeniu potencjału i  możliwości,  poprzez  organizację  ww.  zajęć  w  dzielnicach  i  w  
szkołach. Dodatkowo – podczas wzmiankowanego spotkania - zapewniono lepsze warunki 
zatrudnienia nauczycielom, a pracowników administracji Młodzieżowego Domu Kultury, 
zapewniono o utrzymaniu miejsc pracy, choć w innym trybie niż przewidywano, ze względu 
na negatywną opinię kuratora oświaty dotyczącą likwidacji tej jednostki. W związku z tą 
opinią, miasto Gliwice złożyło pismo do Ministerstwa Edukacji i Nauki, o przywrócenie 
terminu, gdyż decyzja kuratora oświaty została wydana z wadą oraz o zażalenie na decyzję 
kuratora w zakresie opinii. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz dodał, że opinia śląskiego kuratora 
oświaty pozbawiona była dat. Przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego nakazują 
wskazanie adresatowi decyzji terminu, od którego rozpoczyna się bieg sprawy. Instytucją 
odwoławczą od decyzji kuratora oświaty jest Ministerstwo Edukacji i Nauki. W związku 
z powyższym, miasto Gliwice wystąpiło do Ministra Edukacji z zażaleniem, wskazując jej 
wady prawne i interpretacyjne wydanej decyzji. Pismo zostało wysłane 4 sierpnia br. Na ten 
moment nie otrzymano odpowiedzi. Celem działań miasta Gliwice, związanych z likwidacją 
Młodzieżowego Domu Kultury i utworzeniem nowej instytucji kultury, było zapewnienie 
oferty edukacyjnej i kulturalnej, przy jednoczesnym zachowaniu miejsc pracy dla 
pracowników zatrudnionych w likwidowanej jednostce. Miasto Gliwice dotrzymało swoich 
zobowiązań, od 1 września br. wszyscy nauczyciele, zatrudnieni w Młodzieżowym Domu 
Kultury, mogli rozpocząć pracę w innych jednostkach oświatowych, a wszystkie dzieci 
mogą nadal uczestniczyć w zajęciach z zakresu edukacji kulturalnej i artystycznej. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber dodała, że aktualnie trwa konkurs na  
dyrektora Centrum Kultury Victoria. Wpłynęło 5 zgłoszeń, w tym jedno zostało odrzucone. 
Trwają prace komisji, po ich zakończeniu zostanie przedstawiona informacja o wynikach 
naboru. 

Brak pytań ze strony członków Komisji. 

(***) 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz zreferował sprawę związaną z pismem 
mieszkańca, dotyczącym problemów z dowozem do szkół dzieci mieszkających 
w Czechowicach. Zgodnie z przepisami prawa oświatowego obowiązek dowozu dzieci do 
szkoły spoczywa na gminie, gdy odległość od najbliższej placówki oświatowej przekracza 
3 km. W Czechowicach nie ma miejskich jednostek oświatowych, stąd dzieci dowożone są 
do szkoły w Łabędach. Na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych wyłaniany jest 
wykonawca tego zadania. W tym roku szkolnym okres obowiązywania umowy wynosi jeden 
rok, wcześniej były to dwa lata. W przetargach tych wygrywał do tej pory jeden przewoźnik, 
jednak w tym roku nastąpiła zmiana. Nowy wykonawca realizuje przedmiot umowy 
większym autobusem, 46 osób jest dowożonych do Łabęd. Jak każdego roku, pierwsze 
tygodnie nowego roku szkolnego to czas, kiedy plan lekcji ulega zmianom. Zmieniają się 
godziny rozpoczęcia zajęć, rodzice decydują jeszcze, czy ich dzieci będą podwożone do 
szkól transportem miejskim, czy własnym. W związku z faktem, że liczba dzieci wynosi 46, 
transport musi być realizowany większym autobusem, a to powoduje, że wyznaczone dla 
niego miejsca zatrzymywania są w inne, niż do tej pory. To spotkało się z niezadowoleniem. 
Wato podkreślić, że pierwsze tygodnie edukacji mają zawsze charakter fluktuacyjny. 
Przedstawione wyjaśnienia nie zadowoliły mieszkańca. Należy pamiętać, że liczba dzieci 
ulega jeszcze zmianom, może się okazać, że pojawi się możliwość przewozu dzieci 
mniejszym autobusem i powrotu do poprzednich lokalizacji przystanków. Rozważana była 
oczywiście możliwość zatrzymywania się większego autobusu w dotychczasowych 
miejscach, ale nie można narażać kierowcy na łamanie przepisów ruchu drogowego. Warto 
podkreślić, że dotychczasowy stan nie mógł być utrzymany, bo zmianie uległa sytuacja 

4 



 

 

        
           

  

            
          

 

          
              

           

       

 

          
      

          
          

            
         

  

        
               

            
             

 

        
          

             
         

            
         

           
         

        
         

          
           

         

 

     
          

     

 

        
    

 

           

       
           

 

            
          

 

         
              

          

       

 

          
     

          
         

         
         

      
              

            
           

 

        
          

             

            
         

           
         

        
         

          
           

        

 

     
        

    

 

        
    

 

           

i okoliczności. Liczba dzieci, korzystających z transportu miejskiego, powinna się niedługo 
wyklarować, a miasto stara się zawsze znaleźć takie rozwiązanie, które spełni oczekiwania 
mieszkańców. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, czy w czasie, jaki miasto ma na 
udzielenie ostatecznej odpowiedzi, liczba dzieci korzystających z transportu zdąży się 
ustabilizować? 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że w przyszłym tygodniu 
sytuacja ta powinna się wyjaśnić. W sprawie tej, problemem nie jest sama kwestia dowozu 
dzieci do szkoły, ale odległości od miejsca wsiadania do autobusu. 

Brak kolejnych pytań ze strony członków Komisji. 

(***) 

Radna Agnieszka Filipkowska zapytała, czy w bieżącym roku szkolnym zauważane są 
braki kadrowe w jednostkach oświatowych. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że trwają jeszcze analizy, 
ale na ten moment widać już, że brakuje nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego 
i przedszkolnego oraz na pojedyncze godziny przedmiotowe. Problemem jest, że nie ma 
możliwości zapewnienia nauczycielowi pełnego etatu w jednej placówce oświatowej (nawet 
interdyscyplinarnemu). 

Radny Gabriel Bodzioch przekazał, że zwróciła się do niego mieszkanka miasta 
z problemem, że jej dziecko nie dostało się do przedszkola w wybranej dzielnicy. Jest wolne 
miejsce, ale w placówce zlokalizowanej za daleko. Radny Gabriel Bodzioch zapytał, czy 
jest możliwość zapewnienia dzieciom z danej dzielnicy miejsca w znajdujących się w nich 
przedszkolach? 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że najlepszym 
rozwiązaniem byłaby zmiana przepisów w zakresie liczby dzieci mogących uczęszczać do 
jednej grupy przedszkolnej. Na ten moment jest to 25, a podejście powinno być elastyczne, 
przy zapewnieniu wszystkich wymaganych warunków. W przypadku tego jednego dziecka 
wystarczyłaby zmiana przepisów, bo w grupie przedszkolnej nigdy jednego dnia nie będzie 
maksymalnej liczby dzieci. Miasto przeprowadza prognozowanie w zakresie potrzeb i na 
jego podstawie planowane są nowe inwestycje i rozdysponowywane są środki publiczne. 
Do utworzenia nowej grupy przedszkolnej należy znaleźć uzasadnienie. Miasto prowadzi 
działania prognozujące, aby zwiększać liczbę jednostek przedszkolnych lub dokonywać 
adaptacji pomieszczeń do potrzeb oddziałów przedszkolnych. Na początku roku szkolnego 
bardzo często zdarza się, że rodzice przenoszą swoje dzieci do innych placówek. Warto, 
aby mieszkanka, która zgłosiła się do radnego, ponownie złożyła podanie do macierzystej 
jednostki, bo miejsce dla jej dziecka może się znaleźć. 

(***) 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber przekazała, że laureatami konkursu 
„Marka-Śląskie” zostali m.in.: Szpital Miejski nr 4, Marina Gliwice oraz Towarzystwo 
Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą. 

(***) 

Radna Agnieszka Filipkowska przekazała, że 24 września br. odbędzie się 
interdyscyplinarne spotkanie dotyczące dostępności. 

(***) 

Komisja przyjęła protokół posiedzenia, które odbyło się 13 lipca 2021 r. 
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(***) 

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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