BR.0012.6.1.2021

Protokół posiedzenia
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023
w dniu 12 stycznia 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 gościa oraz radnych i zaproponowała przyjęcie
następującego porządku obrad:
1) Plan pracy Komisji na 2021 r.
2) Sprawy bieżące.
Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad.
W posiedzeniu udział wziął koordynator projektów Klastra Innowacji Społecznych.

Ad 1) Plan pracy Komisji na 2021 r.
Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa przedstawiła propozycje do planu pracy
Komisji na 2021 r. i dodała, że informacja na temat niektórych zagadnień może być
przedstawiona w formie pisemnej, a następnie może odbyć się posiedzenie poświęcone
temu tematowi. Warto, aby Komisja spotykała się raz na dwa tygodnie, gdyż plan pracy
jest obszerny. Kolejność omawiania zagadnień może oczywiście ulec zmianie.
Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka zaproponowała, aby jedno z posiedzeń poświęcić
tematowi strategii rozwoju kultury oraz strategii rozwoju komunikacji i zapytać, czy miasto
posiada takie dokumenty lub może prowadzi nad nimi prace.
Radny Stanisław Kubit zapytał o jaką komunikację chodzi.
Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka odpowiedziała, że mowa jest o komunikacji
społecznej, która dzieli się na dwa obszary: komunikację zewnętrzną (z podmiotami,
z którymi samorząd chce lub powinien się komunikować, a także z grupami interesów oraz
mieszkańcami) i komunikację wewnętrzną (w ramach struktury Urzędu Miejskiego).
Ta wewnętrzna może mniej zainteresować Komisję. Z braku i z powodu złej komunikacji
wynikają konflikty.
Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zauważyła, że ta wewnętrzna też jest ważna,
w kontekście kontaktów z radnymi Rady Miasta.
Radny Łukasz Chmielewski zapytał o punkt planu pracy dotyczący zmian w sieci
publicznych oświatowych jednostek organizacyjnych – z czego on wynika?
Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa wyjaśniła, że rozmawiała z Wydziałem
Edukacji na temat sugestii dotyczących istotnych tematów, które mogą pojawić się w
2021 r. Temat ten to propozycja Wydziału Edukacji. Zmiany w sieci szkół podejmowane są
na podstawie uchwały Rady Miasta, tak więc warto, aby Komisja zapoznała się
z propozycjami jak najszybciej.
Radny Łukasz Chmielewski zapytał o punkt dotyczący strategii rozwoju GKS Piast
Gliwice, czy zaproszony zostanie nowy prezes zarządu spółki.
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Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa odpowiedziała, że taki jest zamysł oraz,
że teraz jest najlepszy moment, aby spotkać się z nowym prezesem. Spotkanie odbyłoby
się oczywiście w formie zdalnej.
Radny Marcin Kiełpiński poprosił, aby wziąć pod rozwagę, czy prezes będzie już gotowy
na spotkanie z Komisją, gdyż minęło niewiele czasu od objęcia przez niego stanowiska.
Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zaproponowała, że zorientuje się, czy takie
spotkanie może się odbyć już w styczniu, czy lepszym terminem jest luty.
Komisja wyraziła zgodę.
Radny Adam Michczyński przypomniał, że w planie na poprzedni rok zaplanowany był
temat dotyczący działalności edukacyjnej Radiostacji Gliwickiej, który nie został
zrealizowany. Warto także stosunkowo szybko zapoznać się z informacją o działalności
i planach Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Sośnica Gliwice.
Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa odpowiedziała, że temat dotyczący
działalności edukacyjnej Radiostacji Gliwickiej nie został zrealizowany ze względu na brak
takiej możliwości, z powodu stanu epidemicznego. Posiedzenie to miało mieć charakter
wyjazdowy. Na ten moment nic się nie zmieniło, ale oczywiście temat ten może znaleźć się
w planie pracy, z zastrzeżeniem, że zostanie zrealizowany, jeżeli tylko pojawi się taka
możliwość (podobnie jak w przypadku tematu związanego z działalnością Gliwickiego
Zakładu Aktywności Zawodowej).
Komisja wyraziła zgodę.
Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa podsumowała, że do planu pracy Komisji
na 2021 r. zostały zaproponowane następujące tematy:
1. Strategia rozwoju Piasta Gliwice.
2. Dotacje miejskie w zakresie wsparcia sportu oraz wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej (w porównaniu do 2020 r.).
3. Działalność i plan na najbliższy sezon Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Sośnica Gliwice.
4. Działalność i plan na najbliższy sezon Klubu Środowiskowego AZS Politechniki Śląskiej.
5. Działalność i plan na najbliższy sezon Klubu Tenisa Stołowego Gliwice.
6. Działalność Areny Gliwice w roku 2020 i plany na rok 2021.
7. Baza sportowa w gliwickich placówkach oświatowych.
8. Inwestycje oświatowe w 2021 r.
9. Stan realizacji uchwały w sprawie określenia kierunków rozwoju sportu w Gliwicach.
10. Przyznawanie nagród Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury – zmiany w uchwale
nr XXXIX/823/2013 w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Prezydenta Miasta
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony
kultury.
11. Modernizacja Ruin Teatru Victoria, bieżąca działalność Teatru Miejskiego w Gliwicach
oraz plany na przyszłość.
12. Powołanie nowej instytucji kultury.
13. Zmiany w sieci publicznych oświatowych miejskich jednostek organizacyjnych
w 2021 r. i perspektywa zmian w 2022 r.
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14. Komputeryzacja miejskich jednostek organizacyjnych – wyniki I etapu realizacji
programu „Standaryzacja w zakresie użytkowania i funkcjonowania infrastruktury
teleinformatycznej w miejskich jednostkach organizacyjnych w Gliwicach”.
15. Omówienie realizacji nauki zdalnej w oświatowych gliwickich miejskich jednostkach
organizacyjnych.
16. Sieć przedszkoli publicznych w Gliwicach – działania organizacyjne, perspektywa
reorganizacyjna w aspekcie rekrutacji do przedszkoli 2021.
17. Sieć szkół ponadpodstawowych w Gliwicach – działania organizacyjne, analiza wyników
rekrutacji, preferencje, możliwości itp. w jednorodnym systemie szkolnym
(bez gimnazjów), w aspekcie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 2021.
18. Szkolnictwo specjalne, działalność Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej.
19. Działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
20. Działalność edukacyjna Radiostacji Gliwice.
21. Strategia rozwoju kultury i strategia rozwoju komunikacji społecznej.
Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa dodała, że plan ten zostanie przesłany
do członków Komisji. Jeżeli nie będzie uwag, zostanie on podpisany i zamieszczony
w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ad 2) Sprawy bieżące.
Komisja zapoznała się z następującym dokumentem:
a) Korespondencja w sprawie prac nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie na najlepszą
pracę dyplomową dotyczącą miasta Gliwice (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości.

(***)
Radny Adam Michczyński zapytał, czy wiadomo już, kiedy odbędą się konkursy na
dyrektorów niektórych gliwickich jednostek oświatowych. Część z konkursów,
zaplanowanych na zeszły rok, została odwołana.
Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa przekazała, że nie ma jeszcze takiej
informacji. W zeszłym roku część z konkursów odbyła się, a w pozostałych przypadkach
dyrektorzy zostali powołani przez Prezydenta Miasta na jeden rok. W bieżącym roku
konkursy odbędą się w szkołach, w których końca dobiega kadencja dyrektora lub w tych,
w których dyrektorzy powołani zostali na jeden rok.

(***)
Komisja ustaliła, że zwróci się z prośbą o przedstawienie pisemnej informacji dotyczącej
strategii rozwoju kultury i komunikacji społecznej, a także zapyta na piśmie o aktualny
stan realizacji projektu modernizacji Ruin Teatru Victoria oraz o bieżącą działalność Teatru
Miejskiego w Gliwicach i plany na 2021 r.

(***)
Komisja przyjęła protokół posiedzenia, które odbyło się 24 listopada 2020 r.
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(***)
Kolejne posiedzenie odbędzie się 26 stycznia 2021 r., godz. 16.00 (za pośrednictwem
aplikacji MS Teams). Tematyka posiedzenia: dotacje miejskie w zakresie wsparcia sportu
oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (w porównaniu do 2020 r.); sprawy
bieżące.
Na tym zakończono posiedzenie Komisji.
Protokołowała
(-) Katarzyna Golonka
Przewodnicząca Komisji
Edukacji, Kultury i Sportu
(-) Krystyna Sowa
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