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BR.0012.6.3.2021 

Protokół posiedzenia 
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 16 lutego 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) Strategia rozwoju Piasta Gliwice. 

3) 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 
Edukacji Mariusz Kucharz, Prezes Zarządu GKS Piast S.A. Grzegorz Bednarski oraz radny 
spoza Komisji Tomasz Tylutko. 

Ad 1) Druki sesyjne. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber pokrótce wyjaśniła, że projekty uchwał 
z zakresu organizacji systemu oświaty dotyczą zmian, które zostały szczegółowo omówione 
na poprzednim posiedzeniu Komisji. Projekt uchwały dotyczący statutu Młodzieżowej Rady 
Miasta Gliwice przewiduje wprowadzenie zmian, które w ostatnim czasie zostały 
wypracowane przez członków Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice, przy udziale Wydziału 
Edukacji, który od połowy 2020 r. realizuje współpracę z tym ciałem. Projekt uchwały 
związany z Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych przewiduje zmianę nazwy oraz 
uporządkowanie zadań tej jednostki, do których należeć będzie m.in.: realizacja procedury 
Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego, współpraca z radami dzielnic i Młodzieżową Radą 
Miasta Gliwice, a także koordynacja inicjatyw lokalnych.  

a) Projekt uchwały (druk nr 473) w sprawie zamiaru likwidacji niektórych szkół 
policealnych. 

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 473. 

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

b) Projekt uchwały (druk nr 474) zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Szkoły 
Branżowej II stopnia nr 1 w Gliwicach ulica Stefana Okrzei 20. 
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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 474. 

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

c) Projekt uchwały (druk nr 475) zmieniającej uchwałę w sprawie włączenia Szkoły 
Branżowej II stopnia nr 1 w Gliwicach do Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego 
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach, ul. Stefana Okrzei 20. 

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 475. 

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

d) Projekt uchwały (druk nr 476) zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Szkoły 
Branżowej II stopnia nr 2 w Gliwicach ulica Jana Kilińskiego 24a. 

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 476. 

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

e) Projekt uchwały (druk nr 477) zmieniającej uchwałę w sprawie włączenia Szkoły 
Branżowej II stopnia nr 2 w Gliwicach ulica Jana Kilińskiego 24a do Zespołu Szkół 
Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” 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 477. 

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

f) Projekt uchwały (druk nr 482) zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia 
Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice. 

Radny Łukasz Chmielewski przekazał, że prześle kilka propozycji stylistycznych 
poprawek do tego projektu uchwały. 

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 482. 

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

g) Projekt uchwały (druk nr 497) w sprawie zmiany nazwy Gliwickiego Centrum 
Organizacji Pozarządowych oraz nadania nowego statutu. 

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 497. 

Wynik głosowania: 8 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Ad 2) Strategia rozwoju Piasta Gliwice. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa poprosiła o przedstawienie informacji 
dotyczącej strategii rozwoju Piasta Gliwice oraz planów na przyszłość.  

Prezes Zarządu GKS Piast Gliwice S.A. Grzegorz Bednarski przypomniał, że na 
stanowisko został powołany 8 stycznia 2021 r. Niewiele czasu upłynęło od tego momentu, 
ale pozwolił on już na zdefiniowanie elementów, którymi trzeba się zająć w pierwszej 
kolejności. Są to obszary związane z marketingiem i sprzedażą, jest potrzeba zdefiniowania 
marki, jaką jest Piast Gliwice. Jeżeli marka jest dobrze zdefiniowana, to produkty sprzedają 
się dobrze. W sporcie nie jest możliwe prowadzenie działalności bez wsparcia sponsorów. 
Konieczne jest określenie, jak w dalszej perspektywie ma wyglądać funkcjonowanie Piasta 
Gliwice. Niezbędne jest zdefiniowanie: segmentów rynku, sposobów sprzedaży, kanałów 
komunikacyjnych. Trwa przygotowanie projektu Akademia Piasta Gliwice. W sferze 
organizacyjnej podnoszone będą kompetencje pracowników tak, aby sprawniej prowadzić 
sprzedaż produktów i co za tym idzie pozyskiwać nowych sponsorów. Jest też chęć 
zorganizowania spotkania z kibicami. Nikt w klubie nie ma patentu na rację i jeżeli poza 
jego strukturami są osoby, które mają pomysły dotyczące działalności klubu, to warto się 
z nimi spotkać. W zakresie związanym z Akademią Piasta Gliwice, to były już prowadzone 
rozmowy ze szkołami, podpisane zostały listy intencyjne z poszczególnymi akademiami. 
Następnie w szczegółowych umowach zostaną doprecyzowane zasady współpracy 
poszczególnych szkółek piłkarskich z Piastem Gliwice. Jeśli chodzi o bieżący sezon 
sportowy, to warto zauważyć, że splot niefortunnych zdarzeń spowodował, że na starcie 
nie był on najlepszy. Aktualnie sytuacja jest dobra, Piast nie przegrywa żadnego meczu i 
znajduje się na fali wznoszącej. Celem jest zakończenie sezonu w ósemce najlepszych 
klubów, na jak najwyższym miejscu w tabeli Ekstraklasy. Celem jest także gra w 
europejskich pucharach.  

Prezes Zarządu GKS Piast Gliwice S.A. Grzegorz Bednarski przekazał, że w jego 
planach jest uszczegółowienie wewnętrznych procesów i procedur w klubie, , a także dodał, 
że liczy na dłuższe spotkanie z Komisją Edukacji, Kultury i Sportu, aby szerzej przedstawić 
swoje plany. Przede wszystkim wszyscy czekają na otwarcie stadionów, jednak może to 
być trudny proces. Aktualnie przygotowywany jest projekt pn.: „Powrót kibica na trybuny”, 
który zakłada, aby głód uczestnictwa kibiców w meczu przekuć w sukces klubu. Planowane 
jest, aby oprócz biletu, sprzedać także inne produkty – jak najbardziej wzbogacić dzień 
meczu. Pojawiło się kilka pomysłów, jak zwiększyć frekwencję na meczach.  

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa przekazała, że Komisja na pewno będzie 
powracać do spraw klubu.  

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber podsumowała, że cele strategicznego zostały 
przedstawione, współpraca będzie kontynuowana, na bieżąco prowadzona będzie 
działalność sprawozdawcza. Wypracowanie kierunków rozwoju sportu w Gliwicach 
pokazało, jak istotna jest współpraca na wielu szczeblach.  

Radny Łukasz Chmielewski zapytał, jak będzie wyglądać współpraca z kibicami. Wśród 
poprzednich prezesów klubu byli tacy, którzy aktywnie współpracowali z tym środowiskiem 
i tacy, którzy nie rozmawiali z kibicami. Radny Łukasz Chmielewski zwrócił uwagę także 
na powracającą sprawę, czyli przeniesienie trybuny dla rodzin z dziećmi w mniej 
nasłonecznioną część stadionu.  

Radny Marcin Kiełpiński zapytał o Akademię Piasta Gliwice. W dniu 17 grudnia 2020 r. 
ustalono, że kluby i środowiska piłkarskie podpiszą list intencyjny. Kierownictwu Piasta 
Gliwice zależało na podpisaniu szczegółowych umów do końca marca 2021 r. Czasu 
pozostało niewiele, więc może być ciężko wypracować zapisy tych umów. Radny Marcin 
Kiełpiński okazał zadowolenie z otwartości nowego prezesa klubu, gdyż z poprzednim 
brakowało współpracy i poprosił, że jeżeli pojawią się jakieś nowe pomysły, to członkowie 
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu będą wdzięczni za ich przekazanie. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa dodała, że jeżeli Komisja będzie miała chęć 
zapoznania się z najnowszymi informacjami, to także może to zgłosić, za pośrednictwem 
pani Zastępcy Prezydenta Ewy Weber.  
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Prezes Zarządu GKS Piast Gliwice S.A. Grzegorz Bednarski odniósł się do pytań 
zadanych przez członków Komisji i przekazał, że doszły do niego głosy dotyczące 
zastrzeżeń do lokalizacji sektora rodzinnego i obiecał, że przyjrzy się temu tematowi. 
Może się niestety okazać, że żadne rozwiązanie nie będzie idealne. Celem klubu jest 
znalezienie takiej przestrzeni, aby najmniejszym kibicom wszczepić przywiązanie (od 
małego kibicowanie fair play Piastowi) do klubu i jak najbardziej uatrakcyjnić animacjami 
dzień meczowy. Jednak to wymaga czasu. W zakresie współpracy z kibicami, to trudno na 
razie określić jej ramy, bo nie jest póki co znana oferta, jaką mogą zaproponować 
środowiska kibicowskie. To kibice są motorem napędowym Piasta Gliwice i to im oferuje 
się najlepszy produkt, czyli sportowe emocje. Prezes Zarządu GKS Piast Gliwice S.A. 
Grzegorz Bednarski przekazał, że jest otwarty na wszelkie sugestie dotyczące 
zwiększenia frekwencji ma meczach, pozyskiwania sponsorów itd. Trzeba wysłuchać także 
tej drugiej strony i możliwe, że odbędzie się to podczas cyklu spotkań z kibicami.  

Prezes Zarządu GKS Piast Gliwice S.A. Grzegorz Bednarski przekazał, że w przyszłym 
tygodniu powinny pojawić się terminy spotkań z akademiami piłkarskimi, aby wypracować 
zapisy umów, które scementują współpracę. Każdej akademii zostanie wyznaczony 
indywidualny termin, a klub skontaktuje się z ich przedstawicielami. Prace są 
intensyfikowane, taka jest wola, aby zakończyć temat i wypracować umowy do końca 
marca br. Prezes Zarządu GKS Piast Gliwice S.A. Grzegorz Bednarski dodał, że 
z pewnością będzie się dzielił swoimi pomysłami z Komisją Edukacji, Kultury i Sportu, jest 
otwarty na spotkania i prowadzenie merytorycznych rozmów.  

Radny Stanisław Kubit przekazał, że sugeruje, aby inwestować nie tylko w emocje, 
ale także w młodych piłkarzy. Wiele światowej sławy klubów „produkuje” zawodników, 
a następnie sprzedaje ich do innych klubów i tak wspierają swoją działalność. Piast Gliwice 
nie powinien nastawiać się na grę w europejskich pucharach, ale na Ekstraklasę. Należy 
postawić na młodych piłkarzy i wzrost poziomu sportowego.  

Prezes Zarządu GKS Piast Gliwice S.A. Grzegorz Bednarski przekazał, że zgadza się, 
że klub powinien w taki sposób funkcjonować. Warto pamiętać, że konsekwencją uzyskania 
mistrzostwa Polski jest gra w europejskich pucharach. To ma swój cel. Udział  
w europejskich pucharach stanowi okno na świat – zawodników obserwują i oceniają 
trenerzy/scoutowie z całego świata. Takie działanie pozwala Klubowi– poprzez sprzedaż 
zawodników – zbudować dodatkowy strumień przychodów. Puchary dają profity, 
gwarantują przychody, a to jest ważne przy konstruowaniu budżetu klubu. Za rozwojem 
klubu powinien iść także wzrost środków finansowych. Szkolenie dzieci i młodzieży jest 
bardzo ważne, klub podejmie ciężką pracę nad zbudowaniem koncepcji Akademii Piasta 
Gliwice. To tam będzie szkolona młodzież, która stanowić będzie w przyszłości o sile Piasta.  

Radny Marcin Kiełpiński zapytał o nową bazę sportową, a także o bardziej szczegółowe 
informacje dotyczące Akademii. 

Prezes Zarządu GKS Piast Gliwice S.A. Grzegorz Bednarski odpowiedział, że jest za 
wcześnie, aby poruszać ten temat. Dopiero zostały rozpoczęte prace nad katalogowaniem 
potrzeb, wiele czasu zostanie poświęconego na tę analizę. Komisja zostanie 
poinformowana, gdy klub będzie gotowy na podjęcie dyskusji w tym temacie.  

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber potwierdziła, że jest za wcześnie, aby 
poruszyć temat Akademii Piasta Gliwice. Gdy pojawią się wstępne założenia, to na pewno 
zostaną skonsultowane z Komisją. Jednak nie należy oczekiwać, że będzie to wcześniej niż 
w maju br. 

Ad 3) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami: 

a) Pismo w sprawie konkursów na dyrektorów miejskich jednostek oświatowych (w aktach 
sprawy BR.0004.4.2021) 

Komisja ustaliła, że do udziału w pracach komisji konkursowych na dyrektorów obu 
jednostek oświatowych wytypowana zostanie Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa. 
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b) Korespondencja w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Miasta w Radzie Sportu 
(w aktach sprawy BR.0012.16.6.2021) 

Komisja ustaliła, że przedstawicielem Rady Miasta Gliwice w Radzie Sportu zostanie radny 
Marcin Kiełpiński. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber przekazała, że Prezydent Miasta wydał 
zarządzenie dotyczące składu Rady Sportu. Do jej składu, zgodnie z kierunkami rozwoju 
sportu, wybrani zostaną przedstawiciele czterech sportów priorytetowych z grupy pierwszej 
(prezesi zarządów GKS Piast Gliwice S.A., GTK Gliwice S.A., SPR Sośnica oraz jednego 
klubu reprezentującego futsal), czterech przedstawicieli priorytetowych dyscyplin 
sportowych grupy drugiej, jeden przedstawiciel pozostałych dyscyplin, po jednym 
przedstawicielu sportu szkolnego oraz akademickiego oraz osoba wyznaczona przez 
Prezydenta Miasta i reprezentant Rady Miasta.  

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, czy znane są już nazwiska. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber odpowiedziała, że trwają jeszcze rozmowy na 
ten temat. Znane są oczywiście nazwiska przedstawicieli sportów priorytetowych grupy 
pierwszej. Grupę drugą reprezentować będą przedstawiciele m.in. sportów walki, pływania 
raz sportów lotniczych. Rada Sportu będzie pracować m.in. nad koncepcją Akademii 
Sportowej. Ważne jest, aby zakres ten był na bieżąco konsultowany z klubami 
i stowarzyszeniami, aby założenia zostały wspólnie wypracowane.  

Radny Marcin Kiełpiński podziękował ze wybór i przekazał, że będzie na bieżąco 
informował Komisję o pracach toczących się w Radzie Sportu.  

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zauważyła, że może być to stały element 
posiedzeń Komisji.  

c) Zestawienie skarg, wniosków i petycji za IV kwartał 2020 r. (w zał.) – Komisja przyjęła 
do wiadomości. 

d) Sprawozdanie z działalności wspólnej dla miasta Gliwice i powiatu gliwickiego Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku w 2020 r. (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

e) Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2020 r. (w zał.) – 
Komisja przyjęła do wiadomości. 

(***) 

Komisja przyjęła protokoły posiedzeń, które odbyły się: 15 grudnia 2020 r. oraz 12 stycznia 
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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