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BR.0012.6.10.2021 

Protokół posiedzenia 
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 15 czerwca 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) Inwestycje oświatowe w 2021 r. 

2) Opinia do raportu o stanie miasta Gliwice za 2020 r. 

3) Druki sesyjne. 

4) Sprawy bieżące. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

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) Inwestycje oświatowe w 2021 r. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz przedstawił informację dotyczącą 
rozpoczętych i zaplanowanych na 2021 r. inwestycji oświatowych. W Gliwicach funkcjonują 
53 jednostki oświatowe. Na 2021 r. prace inwestycyjno-modernizacyjne przewidziano aż 
w 48 placówkach. Większość z nich przeprowadzona zostanie w okresie wakacyjnym. Część 
robót prowadzona była już w czasie, w którym dzieci nie przebywały w szkołach ze względu 
na stan epidemii. Wśród zakończonych w 2021 r. inwestycji warto wymienić m.in.: budowę 
obiektu (hala sportowa oraz pracownie dydaktyczne) przy I Liceum Ogólnokształcącym 
oraz modernizację placu zabaw (wraz z doposażeniem), znajdującego się przy Zespole 
Szkół Ogólnokształcących nr 4 (zadanie realizowane było w ramach Gliwickiego Budżetu 
Obywatelskiego). Obiekty te został oddane już do użytku. 

W ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego zadania wykonywane są w 13 jednostkach 
oświatowych, ich realizacja służyć będzie wszystkim mieszkańcom miasta. Są to m.in.: 
budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, modernizacja systemu 
monitoringu znajdującego się przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, budowa parku 
doświadczalnego przy budynku przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5, 
modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13, utworzenie 
sensorycznego placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 oraz budowa boisk 
do siatkówki plażowej przy Zespole Szkół Łączności. Pozostałe projekty, będące w 
realizacji, to: modernizacja i adaptacja pomieszczeń po dawnej przychodni na potrzeby 
Przedszkola Miejskiego nr 28, budowa budynku przedszkola przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 8 przy ul. Okrzei oraz rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12  
przy ul. Lipowej o budynek przedszkola.  

Przewidywany jest nadal wzrost zapotrzebowania na miejsca w przedszkolach 
w północnych dzielnicach miasta. Taką tendencję zdiagnozowano już 3-4 lata temu, stąd 
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wspomniane inwestycje są częścią planu, który został przygotowany i wdrożony w związku 
z tymi przewidywaniami.  

W trakcie realizacji są także inwestycje związane z: modernizacją instalacji elektrycznej w 
Szkole Podstawowej nr 3, przebudową sieci kanalizacji i wykonaniem izolacji 
przeciwwilgociowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, modernizacją obiektu, 
adaptacją pomieszczeń do potrzeb przedmiotowych oraz przebudową korytarzy i ciągów 
pieszych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Sośnicy, modernizacją sieci CO 
w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych przy ul. Chorzowskiej.  

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz podkreślił i przypomniał, że priorytet 
miasta w zakresie inwestycji oświatowych, wciąż opiera się głównie o fakt stałego wzrostu 
zapotrzebowania na miejsca przedszkolne. W północnych dzielnicach miasta został on 
przewidziany – zaplanowano więc inwestycje, które były odpowiedzią na to 
zapotrzebowanie. Większość z nich została już zrealizowana. Planowana jest także budowa 
nowych obiektów: w Starych Gliwicach oraz w Śródmieściu; rozpoczęto już prace 
projektowo-koncepcyjne. W kontekście zwiększającej się liczby mieszkańców w Dzielnicy 
Wójtowa Wieś również rozważana jest albo budowa nowego budynku przedszkola albo 
rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7. 

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka zapytała, kiedy spodziewane jest uruchomienie 
nowych oddziałów przedszkolnych w Dzielnicy Wójtowa Wieś oraz Ostropa.  

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber odpowiedziała, że niezbędne jest 
przeprowadzenie analizy. Problemem jest to, że deweloperzy, którzy realizują w tych 
dzielnicach swoje inwestycje, nie dysponują informacjami o przyszłych mieszkańcach, nie 
ma także obowiązku meldunkowego. Stąd też problematyczne jest uzyskanie rzetelnych 
danych, jaka liczba miejsc w przedszkolach będzie potrzebna. Proces uruchamiania nowego 
obiektu przedszkolnego trwa ok. dwa lata. Impas w niektórych dzielnicach jest jeszcze 
efektem powrotu sześciolatków do przedszkoli, w przyszłym roku zostanie przeprowadzony 
pełny nabór do przedszkola przy ul. Mickiewicza. Miasto bazuje na danych, które często 
nie pokrywają się z rzeczywistością w kontekście miejsca zameldowania i zamieszkania. 
Często też na wybór przedszkola ma wpływ miejsce pracy rodziców, czy też miejsca 
zamieszkania dziadków.  

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, jaka kwota z Gliwickiego Budżetu 
Obywatelskiego została przeznaczona na realizację zadań inwestycyjnych w oświacie.  

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że w ramach Gliwickiego 
Budżetu Obywatelskiego realizowanych jest 13 zadań inwestycyjnych w 13 jednostkach 
oświatowych, łącznie na kwotę 1 mln 758 tys. zł. 

Brak kolejnych pytań ze strony członków Komisji. 

Ad 2) Opinia do raportu o stanie miasta Gliwice za 2020 r. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa przekazała, że wpłynęło pismo Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej (w zał.) przypominające o przedstawieniu podczas najbliższej sesji 
Rady Miasta opinii komisji stałych do Raportu o stanie miasta Gliwice za 2020 r. (Raport 
w aktach sesji Rady Miasta z dnia 17 czerwca 2021 r.) i zapytała, czy ktoś z członków 
Komisji ma uwagi do tego dokumentu. 

Brak uwag ze strony członków Komisji.  

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, kro z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do Raportu o stanie miasta Gliwice za 2020 r. 

Wynik głosowania: 5 głosów za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące się. Komisja pozytywnie 
zaopiniowała Raport o stanie miasta Gliwice za 2020 r. 
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Ad 3) Druki sesyjne. 

Komisja zaopiniowała następujące druki sesyjne: 

Projekt uchwały (druk nr 577) w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury 
pod nazwą Centrum Kultury Victoria oraz projekt uchwały (druk nr 576) w sprawie 
nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Centrum Kultury Victoria.  

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber przekazała, że oba projekty uchwał są 
wynikiem prac, które podejmowane były także z Komisją Edukacji, Kultury i Sportu na 
poprzednich posiedzeniach Komisji. Na poprzedniej sesji Rady Miasta podjęta została 
uchwała o zamiarze likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury, a przedstawione projekty 
uchwał dotyczą utworzenia nowej instytucji kultury i nadania jest statutu.  

Radny Łukasz Chmielewski zadał pytanie dotyczące projektu uchwały w sprawie 
nadania statutu nowej instytucji kultury – na poprzednim posiedzeniu Komisji poruszony 
został temat trybu powoływania Rady Programowej, proponowane było wprowadzenie 
w nim zmian – czy w projekcie uchwały zostały one uwzględnione (powoływanie Rady 
Programowej np. przez Radę Miasta).  

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber odpowiedziała, że temat ten był analizowany 
wraz z radcą prawnym i jednoznacznie należy stwierdzić, że jeżeli organ stanowiący nie 
ma uprawnienia wynikającego wprost z ustawy, to nie można mu go przyznać. W związku 
z powyższym Rada Miasta nie może powoływać tego ciała.  

Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Stella Zaborowska-Nawrath potwierdziła tę 
informację i dodała, że organ stanowiący musi mieć upoważnienie kompetencyjne. Jeżeli 
go nie ma, a Radzie Miasta zostanie nadane jakieś uprawnienie, to uchwała taka jest 
podjęta z naruszeniem prawa. Inne ciała (np. Rada Seniorów) powoływane są przez Radę 
Miasta, gdyż pozwalają na to przepisy ustawowe. W przypadku Rady Programowej nie ma 
upoważnienia ustawowego, więc uchwalenie takiego przepisu skutkowałoby uznaniem go 
za nieważny.  

Radny Łukasz Chmielewski zapytał, na podstawie jakiego przepisu Rada Miasta nie 
może powoływać Rady Programowej.  

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa odpowiedziała, że w ustawie o samorządzie gminnym 
nie ma przepisu, który przyznaje organowi stanowiącemu takie kompetencje. 

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka zapytała, czy z wszystkimi pracownikami 
Młodzieżowego Domu Kultury udało się podpisać nowe umowy.  

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber odpowiedziała, że od poprzedniego 
posiedzenia Komisji nic się nie zmieniło. Nauczyciele, którzy się zgłosili, mogą rozpocząć 
pracę w nowych jednostkach nawet z dniem 1 września br. Z pracowników Młodzieżowego 
Domu Kultury tylko trzy osoby nie nawiązały kontaktu w sprawie kontynuacji stosunku 
pracy, lecz dysponują one uprawnieniami emerytalnymi. Są osoby, które wybrały umowę 
zlecenie, a pozostali pracownicy Młodzieżowego Domu Kultury przejdą do innych jednostek 
na podstawie przepisów Kodeksu pracy.  

Radny Adam Michczyński poruszył temat misji edukacyjnej nowej instytucji kultury 
w kontekście liczby zastępców dyrektora i przekazał, że chciałby, aby to jeden z zastępców 
był odpowiedzialny za jej realizację. Zapis taki powinien być w statucie nowej jednostki, co 
podkreśliłoby kontynuację przez Centrum Kultury Victoria misji edukacyjnej, do tej pory 
wypełnianej przez Młodzieżowy Dom Kultury.  

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber przekazała, że zgodnie z ustawą 
o samorządzie gminnym, kompetencją Rady Miasta nie jest określenie zakresu obowiązków 
zastępców kierownika jednostki, a tylko wskazanie, kto kieruje jednostką i ilu ma 
zastępców. Kwestia ta ustalana jest zaś w regulaminie organizacyjnym. Zostanie 
dopilnowane, aby zadanie prowadzenia misji edukacyjnej przypisane było do zadań 
jednego z zastępców dyrektora instytucji.  
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Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Stella Zaborowska-Nawrath zauważyła, że tego 
rodzaju uchwały są dokładnie sprawdzane przez nadzór prawny Wojewody Śląskiego i 
przepisy, które nie stanowią typowej materii statutowej są przez niego kwestionowane. 
Stąd statut jednostki może regulować tylko ten obszar, który wskazany jest w przepisach. 
Nie można w nim określić zakresu zadań zastępcy dyrektora.  

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 577. 

Wynik głosowania: 4 głosy za, 0 przeciw, 4 wstrzymujące się. Komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 576. 

Wynik głosowania: 3 głosy za, 0 przeciw, 5 wstrzymujących się. Komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 

Ad 4) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami: 

a) Odpowiedź na apel organizacji pozarządowych w sprawie finansowania zadań 
publicznych w obszarze kultury i sztuki (w zał.) – Komisja przyjęła do widomości. 

b) Informacja Zastępcy Prezydenta Miasta w sprawie dalszych działań dotyczących 
utworzenia Centrum Kultury Victoria (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

c) Opinia NSZZ „Solidarność” w sprawie projektu uchwały dotyczącej zamiaru likwidacji 
Młodzieżowego Domu Kultury (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

d) Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2020 (w 
zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

(***) 

Radny Łukasz Chmielewski wrócił do informacji przedstawionych w raporcie o stanie 
miasta Gliwice za 2020 r. i zapytał o stypendia Prezydenta Miasta dla uzdolnionych 
uczniów. Zauważył, że do 2020 r. widoczna była tendencja zwyżkowa w obszarze 
przyznawanych kwot, a w 2020 r. zauważalny jest ich spadek i zapytał, z czego to wynika.  

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że zgodnie z uchwałą, 
stypendia Prezydenta Miasta przydzielane są w oparciu o kryterium wyników osiągniętych 
w olimpiadach i konkursach, a tu liczba laureatów może być różna w poszczególnych latach. 
Planowana kwota w budżecie miasta przeznaczana na ten cel jest przewidywana i oparta 
na danych z lat poprzednich.  

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zauważyła, że w związku z sytuacją 
epidemiczną w 2020 r., nie wszystkie konkursy i olimpiady odbyły się.  

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz przypomniał, że radni Rady Miasta, 
w podjętej uchwale, celowo przyjęli zasadę, aby kryterium przyznawania stypendiów był 
wynik osiągnięty w konkurach i olimpiadach wpisanych na kuratoryjną listę. Tylko te 
przedsięwzięcia są brane pod uwagę, a ich lista może zmieniać się każdego roku.  

(***) 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber przekazała, że miasto przygotowało wstępną 
koncepcję dotyczącą utworzenia akademii sportowej i zapytała, czy członkowie Komisji 
chcieliby się z nią zapoznać. To dobry moment, aby zaprezentować jej założenia.  
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Komisja wyraziła taką wolę, termin posiedzenia poświęcony temu tematowi zostanie 
ustalony później.  

(***) 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber przekazała, że nastąpiły zmiany w składzie 
zarządu Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Sośnica. Podejmowane są starania, aby zespól ten 
grał na poziomie Ekstraklasy. 

(***) 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zaproponowała, aby w najbliższym czasie 
Komisja zajęła się tematem zagospodarowania wieży ciśnień, zlokalizowanej na terenie 
budowanego Centrum Przesiadkowego.  

Komisja wyraziła zgodę. 

(***) 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa przekazała, że bardzo dobrze rozwija się tenis 
stołowy w Gliwicach, w ostatnim czasie odbyły się w mieście dwie duże imprezy rangi 
mistrzostw Polski. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber zwróciła uwagę na sukcesy gliwickiej drużyny 
futsalowej, która zdobyła brąz w rozgrywkach ekstraklasowych i w następnym sezonie 
będzie walczyć o złoto.  

(***) 

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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