
 

 

 

 
  

 
    

          
      

   
  

   

        
          

   

   

       

         
            

        
        

        
   

         
   

   

 

            
            

         
       

          
 

      

           
         

       
    

            
         

       
  

      
        

      

BR.0012.6.20.2021 

Protokół posiedzenia 
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 14 grudnia 2021 r., godz. 15.30 

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 2021 r., poz. 2095 

z późn. zm.) 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa otworzyła posiedzenie Komisji, powitała 
zebranych 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 oraz Naczelnik 
Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz. 

Ad 1) Druki sesyjne. 

Komisja opiniowała następujące druki sesyjne: 

a) Projekt uchwały (druk nr 692) zmieniającej uchwałę nr VII/137/2019 Rady Miasta 
Gliwice z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto 
Gliwice od dnia 1 września 2019 r. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber wyjaśniła, że projekt uchwały ma charakter 
porządkujący. 

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 692. 

Wynik głosowania: 7 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

b) Projekt uchwały (druk nr 711) w sprawie złożenia wniosku do Ministra Obrony 
Narodowej o wydanie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego 
w Technikum nr 8 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych im. Cichociemnych 
w Gliwicach. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber przekazała, że planowane jest wprowadzenie 
tego projektu uchwały do porządku najbliższej sesji Rady Miasta. 

Brak pytań ze strony członków Komisji. 
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Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 711. 

Wynik głosowania: 6 głosów za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się. Komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 

c) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji 
dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gliwic przez inne niż Miasto 
Gliwice osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli 
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber przekazała, że ten projekt uchwały także 
proponowany będzie do włączenia do porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta.  
Przedmiotem uchwały jest tryb udzielania dotacji niepublicznym placówkom oświatowym, 
a sama zmiana dotyczy wprowadzenie przepisu dającego możliwość sprawdzenia przez 
gminę, czy słuchacze organizowanych przez te podmioty zajęć, rzeczywiście biorą udział w 
zajęciach. Mowa tu o kontrolach ad hoc, bez obowiązku powiadamiania placówki na 14 dni 
przed planowanym terminem. Celem jest zwiększenie skuteczności kontroli. Rada Miasta 
Katowice podęła już taką uchwałę i Wojewoda Śląski nie uchylił jej swoim rozstrzygnięciem 
nadzorczym. 

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka zauważyła, że ten projekt uchwały nie jest jeszcze 
drukiem sesyjnym, tak więc nie ma o czym dyskutować. 

Radny Stanisław Kubit przekazał, że Komisja może podjąć dyskusję nad sprawą, choć 
rzeczywiście druku jeszcze nie ma. 

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka dodała, że nie ma żadnych podstaw, aby zabierać 
głos w dyskusji. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber przekazała, że procedura uwzględnia taki 
tryb,  bo  jest  prawo  do  posiadania  zamiaru  złożenia  projektu  uchwały  poza  ustalonym  
porządkiem sesji i zaproponowała, że może szczegółowo zapoznać członków Komisji 
z treścią projektu uchwały. Komisja może podjąć dyskusję nad propozycjami 
przedłożonymi w takim dokumencie. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zauważyła, że Komisja może także nie 
przedstawić swojej opinii, to nie jest obowiązek. 

Radny Adam Michczyński przekazał, że jego zdaniem nie ma o czym mówić, gdyby był 
już  druk  sesyjny,  to  wiadomo  byłoby  o  czym  mowa  i  można  wtedy  podjąć  dyskusję.  
Gdy pojawi się druk sesyjny, wtedy Komisja może przedstawić swoją opinię. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zaproponowała, aby Komisja poczekała na 
wpływ tego dokumentu. 

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka zaproponowała, aby w przyszłości, nawet jeżeli 
projekt uchwały nie jest jeszcze drukiem, to aby udostępniać go Komisji przed 
posiedzeniem. 

Radny Stanisław Kubit zaproponował, aby Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber 
odczytała projekt uchwały, a wtedy Komisja będzie mogła podjąć dyskusję i ewentualnie 
przedstawić opinię. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa przekazała, że popiera taką propozycję, 
jednak sama będzie wnioskować, aby Komisja nie wydawała opinii w sprawie tego  
dokumentu. 

Radny Gabriel Bodzioch przekazał, że zgadza się z Przewodniczącą Komisji i także jest 
za tym, by Komisja nie opiniowała tego dokumentu. Ten projekt uchwały, jeżeli zostanie 
włączony do porządku najbliższej sesji Rady Miasta, po prostu będzie bez opinii Komisji 
Edukacji, Kultury i Sportu. 
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Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka przekazała, że chce, aby Komisja zapoznała się 
z treścią  tego  dokumentu  i  jeżeli  tak  się  stanie,  to  Komisja  będzie  mogła  zaopiniować  
zaproponowane zmiany. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber odczytała treść projektu uchwały i dodała, że 
celem zaproponowanych zmian jest zwiększenie skuteczności przeprowadzanych kontroli. 
Jeżeli jest ona zapowiadana z 14-dniowym wyprzedzeniem, to efektywność jej jest 
znikoma. Propozycja  ta  została  także  skonsultowana  z  nadzorem  prawnym  Wojewody  
Śląskiego. 

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka zapytała, czy jeżeli w tej uchwale taki zapis 
pojawiłby się wcześniej, to czy pozwoliłoby to na wykrycie zaobserwowanych 
nieprawidłowości w jednym z gliwickich podmiotów. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber przekazała, że do tej pory opinie prawne były 
negatywne w stosunku do wprowadzenia takiego przepisu. Jednak pojawiła się pozytywna 
opinia jednego z organów. Wcześniej nie było podstawy prawnej do podejmowania takich 
działań. 

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka przekazała, że rozumie, że teraz pojawiła się opinia 
prawna z innego źródła, która jest pozytywna. Jeżeli samorząd wyczuwał potrzebę 
wprowadzenia takich przepisów, to czy było to wcześniej konsultowane z nadzorem  
prawnym Wojewody Śląskiego i skąd teraz pojawiła się zmiana optyki. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, czy dobrze rozumie, że inny 
samorząd podjął taką uchwałę i nie została ona uchylona. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber odpowiedziała,  że  tak  i  dodała,  że  to  nie  
zmiana optyki, ale dążenie do zmian, które są potrzebne. Zmienił się także etap 
prowadzonego postępowania w tej sprawie i kwestia ta została skonsultowana z organem 
nadzoru prawnego wojewody. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz dodał, że przy listopadowej zmianie 
uchwały także pojawił się pomysł wprowadzenia takiej zmiany, ale kancelaria prawna, 
powołując się na wyroki sądowe i rozstrzygnięcia nadzorcze, negatywnie zaopiniowała taką 
propozycję. Na ten moment w Katowicach taka uchwała została podjęta i nie została 
uchylona przez nadzór prawny Wojewody Śląskiego, stąd postanowiono zaproponować 
taką zmianę w gliwickiej uchwale. 

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka przekazała, że nie widzi problemu w konsultacjach 
z nadzorem prawnym, bo orzecznictwo się zmienia i dodała, że zgadza się, że taki przepis 
jest słuszny, ale chciałaby wiedzieć, skąd ta zwłoka. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że konsultacje 
z nadzorem prawnym są prowadzone, ale ze strony nadzoru zawsze można usłyszeć 
informację, że nie udzielają konsultacji prawnych. Podczas telefonicznych konsultacji 
miasto Gliwice uzyskiwało informację, że zapis taki jest niedopuszczalny. Miasto 
podejmowało starania, aby, bez wcześniejszej zapowiedzi, mogło skontrolować zajęcia 
odbywające się w niepublicznych jednostkach oświatowych. Zgodnie z przepisami, to 
Kuratorium Oświaty ma prawo przeprowadzać kontrole, orzecznictwo nie zmieniło się 
w tym zakresie, ale tego rodzaju przepisy, dające samorządom możliwość kontrolowania 
podmiotów, funkcjonują już w Lublinie i Katowicach. 

Radny Łukasz Chmielewski zauważył, że, w przypadku takich sytuacji, zawsze można 
udostępnić członkom Komisji wersję roboczą, aby uniknąć takiej sytuacji, jak teraz. 

Brak kolejnych pytań ze strony członków Komisji. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, kto z członków Komisji jest za 
przyjęciem opinii do propozycji zmian w uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie trybu  
udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie 
Gliwic przez inne niż Miasto Gliwice osoby  prawne i osoby fizyczne, a także trybu  
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 
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Wynik głosowania: 8 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja pozytywnie 
zaopiniowała propozycję przedstawienia opinii do zmian w uchwale. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała,  kto  z  członków  Komisji jest za 
pozytywną opinią do propozycji zmian w uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie trybu 
udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie 
Gliwic przez inne niż Miasto Gliwice osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu 
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 

Wynik głosowania: 8 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
pozytywnie zaopiniowała propozycję zmian w uchwale. 

d) Projekt uchwały (druk nr 714) w sprawie przyjęcia Apelu do Rządu RP o podjęcie 
działań mających na celu wprowadzenie zmian legislacyjnych dotyczących składu 
komisji konkursowej powoływanej w celu wyłonienia kandydata na dyrektora szkoły lub 
placówki. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber przekazała, że to kolejny projekt uchwały, 
który przygotowany został po ustaleniu porządku sesji i proponowany będzie do włączenia 
do porządku obrad. Projekt uchwały to apel o podjęcie zmian legislacyjnych, dotyczących 
składów komisji konkursowych na dyrektorów jednostek oświatowych. Jako uzasadnienie 
do  propozycji  należy  wskazać  art.  44  Prawa  oświatowego,  który  nakłada  na  jednostki  
oświatowe obowiązek podejmowania działań we współpracy ze środowiskiem lokalnym. 
Radni są przedstawicielami społeczności lokalnych i powinni mieć prawo wysłuchania 
kandydatów na dyrektorów i zapoznania się z koncepcjami funkcjonowania placówek. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa poprosiła członków Komisji o odniesienie się 
do propozycji, aby wnioskodawcą przedmiotowego projektu uchwały była także Komisja 
Edukacji, Kultury i Sportu. 

Radny Łukasz Chmielewski przekazał, że chce zgłosić poprawki do projektu uchwały 
w zakresie rozszerzenia katalogu osób, do których przesłana zostanie treść apelu, 
o Ministra Edukacji i Nauki, Wojewodę Śląskiego oraz parlamentarzystów z okręgu; 
dołączenia informacji o roli radnych Rady Miasta, a w uzasadnienie dodania informacji, 
że toczą się aktualnie prace nad zmianami Prawa oświatowego. 

Radny Adam Michczyński przekazał, że popiera propozycje poprawek przedstawione 
przez radnego Łukasza Chmielewskiego, zwłaszcza te dotyczące rozszerzenia katalogu 
osób, do których przesłany zostanie apel. Trzeba go skierować także do osób, które są 
najbliżej, czyli posłów i senatorów. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber poprosiła o przesłanie propozycji poprawek 
do Biura Rady Miasta, zostaną one skonsultowane z radcą prawnym. Projekt uchwały, wraz 
z ewentualnymi poprawkami, nie musi być opiniowany przez Komisję Edukacji, Kultury 
i Sportu. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zaproponowała, aby Komisję Edukacji, Kultury 
i Sportu wpisać do projektu uchwały jako wnioskodawcę i zapytała, kto z członków Komisji 
jest za pozytywną opinią do tej propozycji, a także za tym, aby projekt uchwały znalazł się 
w porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta. 

Wynik głosowania: 8 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
pozytywnie zaopiniowała przedstawione propozycje. 

Ad 2) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami: 

a) Informacja na temat gotowości do przedstawienia informacji dotyczącej realizacji 
programu „Standaryzacja w zakresie użytkowania i funkcjonowania infrastruktury 
teleinformatycznej w miejskich jednostkach organizacyjnych w Gliwicach” (w aktach 
sprawy BR.0012.16.8.2021). 
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Komisja ustaliła, że posiedzenie na ten temat odbędzie się na początku 2022 r. 

b) Zawiadomienie o terminach konkursów na dyrektorów szkół (w aktach sprawy 
BR.0012.16.28.2021) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

c) Zawiadomienie o składach komisji konkursowych na dyrektorów szkół (w aktach sprawy 
BR.0012.16.28.2021) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

(***) 

Radny Gabriel Bodzioch przekazał, że w ramach programu „Poznaj Polskę” gliwickie 
szkoły otrzymały dofinansowanie do swoich projektów. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz wyjaśnił, że ogłoszono trzecią turę 
naboru wniosków, wszystkie niezaakceptowane w pierwszych dwóch turach wnioski zostały 
przyjęte, w związku z niezrealizowaniem pierwszej transzy. Problemem od początku był 
niezrozumiały  komunikat  ze  strony  Ministerstwa  Edukacji  Narodowej.  Po  14  dniach  
oczekiwania wnioski złożone przez gliwickie szkoły zostały zaakceptowane i przyjęte do 
realizacji. 

(***) 

Komisja przyjęła protokół posiedzenia, które odbyło się w dniu 19 października 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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