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BR.0012.6.11.2021 

Protokół posiedzenia 
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 13 lipca 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, Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz 
oraz przedstawiciel Klastra Innowacji Społecznych. 

Ad 1) Druki sesyjne. 

Komisja zaopiniowała następujące druki sesyjne: 

a) Projekt uchwały (druk nr 591) w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta Gliwice 
na rok 2021 na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa przypomniała, że projekt uchwały dotyczy 
udzielenia dotacji z budżetu miasta, w wysokości 150 tys. zł, na wykonanie prac 
remontowo-konserwatorskich elewacji kościoła katedralnego pw. św. Apostołów Piotra 
i Pawła 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 591. 

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

b) Projekt uchwały (druk nr 592) zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji 
z budżetu miasta Gliwice na rok 2021 na sfinansowanie prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa przypomniała, że projekt uchwały dotyczy 
udzielenia dotacji z budżetu miasta, w wysokości 105 504,17 zł, na wykonanie II etapu 



 

 
2 

remontu dachu kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gliwicach przy 
ul. Kozielskiej 29. 

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 592. 

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

c) Projekt uchwały (druk nr 590) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia nowej umowy dzierżawy i wydzierżawienie 
nieruchomości stanowiącej własność miasta Gliwice, położonej w Gliwicach przy ulicy 
Portowej. 

Zasępca Prezydenta Miasta Ewa Weber przekazała, że projekt uchwały, zgodnie 
z wnioskiem Mariny Gliwice, której działalność prowadzona jest obecnie na terenie 
Śląskiego Centrum Logistyki, przewiduje dzierżawę działki w celu utworzenia przystani 
poza terenem Portu Gliwice. Miasto Gliwice jest otwarte na tego rodzaju działalność.  

Radna Agnieszka Filipkowska przekazała, że ma świadomość, że miasto, przekazując 
w dzierżawę tę działkę, nie może ingerować w samą realizację projektu, ale czy są jakieś 
narzędzia, aby nowa marina była obiektem dostosowanym do potrzeb osób ze specjalnymi 
potrzebami, np. w zakresie dojścia/dojazdu do pomostu.   

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber odpowiedziała, że jest to prywatna inicjatywa 
i miasto nie może zainwestować w to przedsięwzięcie.  

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zauważyła, że istnieje możliwość prowadzenia 
rozmów dotyczących tej kwestii, są wymogi ustawowe dotyczące tworzenia nowych 
obiektów, a wnioskodawcy są otwarci na dyskusję.  

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber przekazała, że właścicielom Mariny Gliwice 
zależy na rozwoju, a ich priorytetem jest, aby obiekt dostępny był dla jak największej liczby 
osób.  

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zwróciła uwagę, że sam projekt uchwały 
dotyczy dzierżawy działki, która jest jedyną w obrębie miasta Gliwice z dostępem do Kanału 
Gliwickiego. Tylko na niej może zostać wybudowany nowy obiekt. 

Radna Agnieszka Filipkowska przekazała, że rozumie, że miasto nie może inwestować 
w prywatną inicjatywę, ale może narzucać pewne wymogi, np. tak jest w przypadku 
ogródków kawiarnianych, których konstrukcja musi zapewniać dostęp osobom 
ze szczególnymi potrzebami.  

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber poinformowała, że przekaże tę sugestię 
Zastępcy Prezydenta Miasta Aleksandrze Wysockiej, która jest odpowiedzialna za 
przygotowanie umowy z dzierżawcą, a także prośbę o analizę zapisów umownych, pod 
kątem spełnienia warunków zapewniających osobom ze szczególnymi potrzebami dostęp 
do obiektu.  

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa dodała, że budowa takiego obiektu wymaga 
uzyskania pozwolenia, a jego uzyskanie także jest uwarunkowane spełnieniem określonych 
wymogów.  

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 590. 

Wynik głosowania: 8 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
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d) Projekt uchwały (druk nr 598) w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 23 
w Gliwicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 16 w Gliwicach. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber przekazała, że projekt uchwały przewiduje 
nadanie Szkole Podstawowej nr 23 imię Tadeusza Różewicza. Jednocześnie dyrekcja szkoły 
uzyskała zgodę przedstawiciela rodziny na przygotowanie tej propozycji i nadanie imienia 
szkole. 

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 598. 

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

e) Projekt uchwały (druk nr 596) w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa 
w Gliwicach na rok szkolny 2021/2022. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber przekazała, że propozycje cen jednostek 
paliwa, przedstawione w projekcie uchwały, zostały przygotowane na podstawie analizy 
cen na gliwickich stacjach benzynowych, na dzień 17 czerwca 2021 r.  

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 596. 

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

f) Projekt uchwały (druk nr 597) zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia 
Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber przekazała, że po przyjęciu nowego statutu 
Młodzieżowej Rady Miasta, pojawiły się zastrzeżenia Nadzoru Prawnego Wojewody 
Śląskiego wobec niektórych zapisów. W związku z tym, że planowane były także zmiany 
ustawowe dotyczące młodzieżowych rad gmin, postanowiono poczekać na ich 
wprowadzenie i przygotować projekt uchwały, który będzie uwzględniał zarówno zmiany 
ustawowe, jak i te wymagane przez Wojewodę Śląskiego.  

Radny Łukasz Chmielewski zaważył, że wśród proponowanych zmian nie ma wskazania 
o stosowaniu większości zwykłej i bezwzględnej, nie został określony skład komisji 
przeprowadzającej wybory do Młodzieżowej Rady Miasta, a ordynacja wyborcza przewiduje 
możliwość oddania jednego głosu na wybranego kandydata, a wskazane byłoby dopuścić 
oddanie dwóch głosów w przypadku okręgów dwumandatowych. Głosów powinno być tyle, 
ile mandatów.  

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber przekazała, że liczba mandatów w okręgach 
wyborczych zależy od liczby uczniów, w Gliwicach są to maksymalnie dwa mandaty.  

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz dodał, że nowy statut był konstruowany 
z Młodzieżową Radą Miasta Gliwice. Projekt uchwały przewiduje zmiany wynikające 
z nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym i uwagi Wydziału Nadzoru Prawnego 
Wojewody Śląskiego. Pozostałe zapisy nie były kwestionowane – zarówno przez 
Młodzieżową Radę Miasta Gliwice, jak i Komisję Dialogu Społecznego, która zajmowała się 
sprawą.  

Brak kolejnych uwag ze strony członków Komisji. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 597. 

Wynik głosowania: 7 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się. Komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.  
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Ad 2) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującym dokumentem: 

a) Sprawozdanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z działań 
podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego Gliwice za rok 2020 (w zał.) – Komisja 
przyjęła do wiadomości. 

(***) 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber przekazała, że w ramach konkursu „Marka – 
Śląskie” o nagrodę dla podmiotów promujących i kształtujących przestrzeń miejską, miasto 
Gliwice zgłosiło dwa wnioski. Jeden dotyczy Mariny Gliwice – za wkład w rozwój 
województwa śląskiego, zwiększanie atrakcyjności i kształtowanie wizerunku miasta 
Gliwice, a drugi dla Towarzystwa Kulturalnego Fuga – za promowanie miasta Gliwice na 
arenie polskiej oraz międzynarodowej, poprzez organizację wydarzeń kulturalnych.  

(***) 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber poinformowała, że rozpoczęły się prace nad 
stworzeniem koncepcji funkcjonowania Akademii Sportowej. Prowadzone są one na wielu 
płaszczyznach, a celem jej utworzenia jest realizacja kierunków rozwoju sportu w Gliwicach 
(przyjętych uchwałą Rady Miasta), kładących nacisk przede wszystkim na szkolenie 
sportowe dzieci i młodzieży.  

Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Stella Zaborowska-Nawrath przekazała, 
że wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli pokazały, że zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu nie powinno ograniczać 
się do organizowania imprez, ale mieć charakter systemowy, oparty na długofalowej 
koncepcji wsparcia sportu i rekreacji. Tworzenie przez samorządy ośrodków sportu 
i rekreacji jest jej elementem. W 2020 r. Rada Miasta Gliwice podjęła uchwałę w sprawie 
kierunków rozwoju sportu w Gliwicach od 2021 r., która przewiduje m.in. zwiększanie 
efektywności i zoptymalizowanie działalności różnych podmiotów zajmujących się 
działalnością sportową. W związku z powyższym pojawiła się koncepcja wyodrębnienia 
jednostki, która będzie koordynować ten zakres, stworzenia kompleksu, który będzie 
realizował sportowe cele miasta Gliwice i stanie się jednym z najlepszych ośrodków 
treningowych w regionie oraz w kraju. Kompleks ten powinien być dostępny zarówno dla 
lokalnych sportowców, jak i przedstawicieli krajowych klubów sportowych. Dużym atutem 
jest bliskość dużych miast. Nowy ośrodek powinien dysponować świetną bazą, a także 
reprezentować doskonałą metodykę treningową. Cele działalności nowej jednostki to: 
profesjonalizacja klubów sportowych i udział w rozgrywkach na najwyższym poziomie; 
pozyskiwanie dobrze wyszkolonych wychowanków i uzyskiwanie sukcesów przez gliwickich 
sportowców, stwarzanie warunków do nowoczesnego szkolenia dzieci, młodzieży 
i seniorów, a także świadczenie okołosportowych usług; popularyzacja zdrowego trybu 
życia wśród dzieci i młodzieży oraz zachęcanie do aktywności fizycznej, w kontekście nie 
tylko rozbudowy infrastruktury sportowej, ale także metodyki prowadzenia zajęć. Budowa 
nowoczesnego ośrodka szkoleniowo-treningowego przewidziana jest na terenie dzielnicy 
Czechowice. Zaletami tej lokalizacji jest stosunkowo duża odległość od centrum miasta 
i zakładów przemysłowych, przy jednoczesnej dostępności komunikacyjnej. Dodatkowo 
budowa takiego kompleksu wpisze się w proces rewitalizacji tych terenów. Projekt 
przewiduje budowę obiektów sportowych dla grup amatorskich oraz profesjonalnych, 
w tym także hotelu sportowego. W zakres działalności wejdzie także zarządzanie 
istniejącymi obiektami sportowymi zlokalizowanymi na terenie miasta Gliwice. Źródła 
finansowania to: budżet miasta Gliwice, programy rządowe i unijne, a także kapitał 
prywatny. W celu realizacji zadania utworzony został zespół zadaniowy, którego celem 
będzie przyjęcie założeń dotyczących zakresu działania, formy prawnej i zasad 
funkcjonowania akademii oraz określenie poszczególnych etapów realizacji inwestycji. 
Zespół zadaniowy podjął już pracę, poszczególne jednostki miejskie analizują 
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i przygotowują harmonogram realizacji inwestycji. Prace są na wstępnym etapie, została 
już nakreślona wstępna koncepcja, jak ma wyglądać ten ośrodek.  

Radna Agnieszka Filipkowska nie jest przekonana do realizacji tego przedsięwzięcia 
w zaproponowanej lokalizacji. Patrząc na inne ośrodki sportowe, także dla dzieci 
i młodzieży, widoczne jest, że są one zlokalizowane zazwyczaj w centrum miasta tak, 
aby nie było problemu z dojazdem. Radna Agnieszka Filipkowska zapytała, 
czy równolegle są prowadzone prace nad budową drogi rowerowej do Czechowic, chodnika 
i zmianą rozkładu komunikacji miejskiej.  

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber odpowiedziała, że koncepcja jest szeroko 
analizowana, informacja przedstawiona przez Naczelnika Wydziału Kultury i Sportu 
dotyczyła przygotowania obszaru dla inwestycji, ale temat ten jest inwentaryzowany pod 
szerszym kątem, w tym także w aspekcie komunikacyjnym. Kluczowym elementem wyboru 
lokalizacji budowy w Czechowicach było, aby dzieci i młodzież uprawiały sport na terenach 
zielonych. Ten obszar dobrany jest właśnie pod tym kątem.  

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa dodała, że w trakcie projektowania jest droga 
rowerowa oraz przebudowa ul. Strzelców Bytomskich w kierunku Czechowic. 

Radny Stanisław Kubit przekazał, że od lat jest zwolennikiem utworzenia tego rodzaju 
centrum. W granicach miasta powinien istnieć taki ośrodek. Radny Stanisław Kubit 
przekazał, że chciałby, aby projekt ten został zrealizowany jak najszybciej.  

Radna Agnieszka Filipkowska podkreśliła, że należy pamiętać, że nie wszystkie osoby 
przemieszczają się samochodem.  

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka przypomniała o sporze z podmiotem, który 
prowadził wakeboarding w ośrodku w Czechowicach i zapytała, czy bierze się pod uwagę 
współpracę w tym obszarze. W Sosnowcu działalność taka nabrała dużego rozmachu. 
Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka zapytała, czy przewidywana jest ogólnie 
współpraca z prywatnym sektorem.  

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber odpowiedziała, że brany pod uwagę jest 
szeroki zakres współpracy. Utworzenie Akademii Sportowej przewidywane jest jako projekt 
rekreacyjno-sportowy. Im większa będzie współpraca, tym lepiej będzie rozwijał się 
ośrodek.  

Radny Adam Michczyński zgodził się, że w ramach realizacji projektu trzeba zaplanować 
kwestię środków komunikacji, w tym także tych miejskich. Nie można tylko skupić się na 
parkingach, nie jest możliwe oderwanie realizacji tego projektu od problemu dojazdu. 
Te dwa obszary muszą być łącznie analizowane. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber podkreśliła, że te dwie kwestie nie są 
rozdzielone, wiele wydziałów bierze udział w projektowaniu koncepcji.  

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zauważyła, że są też wymogi, które określają 
minimalną liczbę miejsc przy tego rodzaju obiektach.  

Radna Agnieszka Filipkowska poprosiła o uwzględnienie standardów dostępności przy 
realizacji tego projektu. 

Brak kolejnych uwag i pytań ze strony członków Komisji.  

(***) 

Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Stella Zaborowska-Nawrath przekazała 
informację dotyczącą dotacji w zakresie działalności sportowej. Zakończono część naborów 
wniosków i konkursów o uzyskanie dofinansowania. Nabory te stanowiły nowy element 
w corocznej procedurze, gdyż dotyczą dyscyplin w pierwszej i drugiej grupie priorytetowej, 
a także szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży (zgodnie z kierunkami rozwoju sportu 
w Gliwicach). Wysokość dotacji wzrosła w stosunku do I półrocza 2021 r. o ok. 670 tys. zł 
(to ok. 10%), przy czym dofinansowanie dla klubów na szkolenie dzieci i młodzieży wzrosło 
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o 50% w stosunku do kwoty z I półrocza. Trwa jeszcze nabór uzupełniający na szkolenia 
dzieci i młodzieży, a także w dyscyplinach z pierwszej i drugiej grupy priorytetowej.  

Brak pytań ze strony członków Komisji. 

(***) 

Komisja przyjęła protokoły posiedzeń, które odbyły się: 11 maja 2021 r., 25 maja 2021 r. 
oraz 15 czerwca 2021 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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