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BR.0012.6.7.2021 

Protokół posiedzenia 
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 20 kwietnia 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: p.o. Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Stella 
Zaborowska-Nawrath, Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz oraz koordynator 
projektów Klastra Innowacji Społecznych. 

Ad 1) Druki sesyjne. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zaproponowała, aby Komisja zaopiniowała 
dwa druki sesyjne: nr 541 oraz nr 542. 

Komisja wyraziła zgodę przez aklamację. 

a) Projekt uchwały (druk nr 541) w sprawie wystąpienia z apelem do Prezesa Rady 
ministrów oraz Ministra Klimatu i Środowiska o podjęcia działań zmierzających do 
wsparcia samorządów w walce przeciwko procederom nielegalnego składowania 
odpadów. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 541. 

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

b) Projekt uchwały (druk nr 542) w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie 
nadzorcze Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.1.251.2021 z dnia 26 marca 2021 r. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 542. 

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

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa poprosiła o przedstawienie aktualnej 
informacji dotyczącej utworzenia nowej instytucji kultury oraz likwidacji Młodzieżowego 
Domu Kultury. Trwają obecnie rozmowy z jego pracownikami. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz przekazał, że z 28 pracowników 
Młodzieżowego Domu Kultury już połowa odbyła rozmowy dotyczące przyszłej formy 
zatrudnienia. Większość z nich wybrała zatrudnienie w oparciu o Kartę Nauczyciela, 
ale część zadeklarowała także chęć zmniejszenia liczby godzin oświatowych, aby włączyć 
się w prace związane z tworzeniem Centrum Kultury Victoria. Do 30 maja jest czas na 
dokonanie wszystkich czynności związanych z nowym stosunkiem pracy, tak stanową 
przepisy oświatowe i Karta Nauczyciela (nie w każdym przypadku, ale Wydział Edukacji 
planuje, aby do tego czasu wszyscy pracownicy otrzymali informacje o formie dalszego 
zatrudnienia). 

Radny Adam Michczyński przekazał, że Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości pracuje 
nad stanowiskiem wobec planowanych zmian, jednak wydaje się, że będzie ono zmierzać 
ku konkluzji, że rozwiązanie związane z likwidacją Młodzieżowego Domu Kultury 
i przejściem pracowników do innych placówek oświatowych będzie stanowić element 
destabilizacji kulturalno-edukacyjnej misji Młodzieżowego Domu Kultury. Może jej zagrozić 
proces planowanej reorganizacji. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości wypracuje wkrótce 
swoje stanowisko, które być może będzie wyrażać przekonanie o konieczności wyłączenia 
likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury z procesu tworzenia nowej instytucji. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, czy to jest stanowisko Klubu 
Radnych Prawa i Sprawiedliwości. 

Radny Adam Michczyński odpowiedział, że jest to na razie stanowisko robocze.  

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zaproponowała, aby 11 maja br. odbyło się 
kolejne posiedzenie Komisji. Wtedy Komisja będzie mogła zapoznać się z projektem statutu 
nowej instytucji kultury oraz jej planem finansowym, konstrukcją budżetu, a także podjąć 
dyskusję na ten temat. Następnie na dzień 25 maja br. (na posiedzeniu przed planowaną 
na dzień 27 maja sesją Rady Miasta) gotowy będzie projekt uchwały w sprawie zamiaru 
likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury, który Komisja zaopiniuje. Uchwała powołująca 
nową instytucję kultury zostanie przedstawiona na sesji czerwcowej. W międzyczasie 
przeprowadzane będą konsultacje z różnymi zainteresowanymi podmiotami.  

P.o. Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Stella Zaborowska-Nawrath potwierdziła, 
że 11 maja odbędzie się spotkanie z Komisją Edukacji, Kultury i Sportu, równolegle zaś 
będą się toczyć konsultacje z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami 
pozarządowymi, środowiskiem związanym z gliwicką kulturą oraz mieszkańcami. Taki 
proces zaplanowany jest na cały maj.  

Radna Agnieszka Filipkowska zapytała, czy wśród pracowników Młodzieżowego Domu 
Kultury są tacy, którzy pracować będą tylko w szkołach i czy z oferty zajęć zniknie jakaś 
pozycja.  

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz podkreślił, że przy każdej rozmowie 
z pracownikami Młodzieżowego Domu Kultury akcentowana jest intencja, aby wszystkie 
zajęcia, które odbywają się w tym roku, znalazły się także w ofercie na przyszły rok. 
Planowane jest, aby pracownicy, którzy realizują zajęcia w Łabędziu, zatrudnieni zostali 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, a także mogli prowadzić je w budynku przy 
ul. Barlickiego (w ramach zajęć międzyszkolnych). Na takie rozwiązanie pozwala prawo 
oświatowe, przy zgodzie organu prowadzącego na organizację zajęć międzyszkolnych. Na 
ten moment nie ma zagrożenia, że jakieś zajęcia nie będą realizowane.  

Radny Adam Michczyński poprosił o potwierdzenie, że pracownicy będą mogli realizować 
zajęcia w Łabędziu (w ramach zatrudnienia w szkole), a inne prowadzić w budynku przy 
ul. Barlickiego.  
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Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że te dodatkowe zajęcia 
mogą mieścić się w pensum nauczycielskim, ale mogą być także realizowane w ramach 
umowy zlecenia (w nowej instytucji kultury).   

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, czy odbędzie się dodatkowe 
spotkanie z pracownikami Młodzieżowego Domu Kultury. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że odbędzie się ono na 
początku maja.  

Radny Adam Michczyński zapytał, jaki jest odsetek pracowników Młodzieżowego Domu 
Kultury, którzy jako jedyną formę zatrudnienia wybiorą pracę w Centrum Kultury Victoria.  

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że na ten moment trzy 
osoby zadeklarowały pracę na ½ etatu w oparciu o Kartę Nauczyciela, a dodatkowo będą 
podejmować aktywność w nowej instytucji kultury, w takim wymiarze godzin, w jakim 
będzie to możliwe. Poza nimi, większość pracowników wybrała zatrudnienie na podstawie 
przepisów oświatowych.  

Radny Adam Michczyński zauważył, że większość pracowników wybiera placówki 
oświatowe. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz przekazał, że miasto deklaruje pełne 
wsparcie dla realizacji wszystkich zajęć, które do tej pory się odbywają. Zmieni się tylko 
płatnik wynagrodzenia pracowników. 

Radna Agnieszka Filipkowska zauważyła, że jest zapewnienie o pozostawieniu takiej 
samej liczby godzin, jednak poprosiła ponownie o potwierdzenie, że opłaty także pozostaną 
w niezmienionej wysokości.  

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz przekazał, że na ten moment nie ma 
potrzeby, aby opłaty za zajęcia wzrosły. Trzeba uporządkować oczywiście ten zakres, 
ale koszty osobowe (które mają największy wpływ na ponoszone opłaty) nie zwiększą się.  

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka zapytała, co oznacza, że zmieni się płatnik. 
Z przekazanych informacji wynika, że pracownicy, którzy wybiorą zatrudnienie na 
podstawie Karty Nauczyciela, będą też mogli realizować zajęcia w nowej instytucji kultury.  

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że pracodawcą nie będzie 
dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury, ale dyrektor szkoły. To jednak nie jest podstawa 
do zmiany miejsca, w którym realizowane będą zajęcia.  

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa poprosiła o potwierdzenie, że nie zmieni się 
zakres prowadzonych zajęć. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że zakres prowadzonych 
zajęć nie ulegnie zmianie.  

Brak kolejnych pytań ze strony członków Komisji. 

(***) 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa poprosiła o przedstawienie krótkiej informacji 
dotyczącej stanu naboru do gliwickich przedszkoli i zapytała, kiedy będzie można uzyskać  
kompleksowe zestawienie.  

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że zakończył się pierwszy 
etap rekrutacji, w kolejnym tygodniu opublikowane zostaną listy z jego wynikami. Do dnia 
23 kwietnia br. rodzice muszą potwierdzić wybór przedszkola. Następnie przygotowywane 
są zestawienia z informacją o przyjęciu lub nieprzyjęciu do danego przedszkola. Kolejny 
krok to rozpoczęcie drugiego etapu rekrutacji. Na ten moment miejsc jest więcej niż 
zgłoszonych dzieci. Problemem nie jest liczba wolnych miejsc, ale lokalizacja jednostek 
oświatowych, w których się znajdują. Po 15 maja dostępna będzie informacja o wynikach 
drugiego etapu naboru do gliwickich jednostek przedszkolnych.  
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Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zwróciła się z prośbą o przekazanie jej 
Komisji, na majowym, przedsesyjnym posiedzeniu.  

(***) 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa poprosiła członków Komisji o przesyłanie 
szczegółowych pytań do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Gliwice za 2020 r. 
oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do 
11 maja 2021 r. 

(***) 

Kolejne posiedzenia Komisji odbędą się: 

a) 11 maja 2021 r., godz. 16.00 (w trybie zdalnym); tematyka posiedzenia: powołanie 
nowej instytucji kultury; sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2020 r. oraz 
informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego; sprawy bieżące; 

b) 25 maja 2021 r., godz. 16.00 (w trybie zdalnym); tematyka posiedzenia: opinia do 
sprawozdania z wykonania budżetu miasta Gliwice za 2020 r. oraz informacji o stanie 
mienia jednostki samorządu terytorialnego; druki sesyjne; sprawy bieżące. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Katarzyna Golonka 

Przewodnicząca Komisji 

Edukacji, Kultury i Sportu 

(-) Krystyna Sowa 
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