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BR.0012.6.9.2021 

Protokół posiedzenia 
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 25 maja 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) Opinia do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Gliwice za 2020 r. oraz 
informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 
31 grudnia 2020 r. 

2) Druki sesyjne. 

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 
Kultury i Sportu Stella Zaborowska-Nawrath, Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz 
Kucharz oraz koordynator projektów Klastra Innowacji Społecznych. 

Ad 1) Opinia do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Gliwice za 2020 r. 
oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 
31 grudnia 2020 r. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa przypomniała, że na poprzednim posiedzeniu 
dokument ten został omówiony i zapytała, czy członkowie Komisji mają jeszcze jakieś 
pytania.  

Brak pytań ze strony członków Komisji. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do całości „Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Gliwice za 
2020 r. oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 
31 grudnia 2020 r.”. 

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

Ad 2) Druki sesyjne. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz wyjaśnił, że niedawno Rada Miasta 
Gliwice podjęła uchwały intencyjne dotyczące likwidacji i wyłączenia niektórych szkół, 
a teraz przedkładane są właściwe projekty uchwał. Wszystkie zmiany z nich wynikające 
Kuratorium Oświaty w Katowicach oceniło pozytywnie.  
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Kolejny projekt uchwały dotyczący stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych 
sześcioletnich szkół podstawowych w ośmioletnie szkoły podstawowe związany jest 
z reformą oświaty, która wymusiła przyjęcie takiego dokumentu, wraz z adresami tych 
placówek. Teraz podjęto działania dotyczące uporządkowania adresów, stąd konieczność 
wprowadzenia zmian w uchwale.  

Projekt uchwały dotyczący sieci szkół wynika z pojawienia się nowych ulic w Gliwicach 
i konieczności przyporządkowania ich do obwodów, a także jest odpowiedzią na 
oczekiwania mieszkańców i radnych Rady Miasta (w zakresie przeniesienia niektórych ulic 
do innych obwodów). W tym przypadku Kuratorium Oświaty w Katowicach także wyraziło 
pozytywną opinię wobec zmian.  

Projekt uchwały dotyczący likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury ma charakter 
intencyjny. Przepisy prawa nie dają możliwości przekształcenia jednostki oświatowej 
w instytucję kultury, stąd konieczność podjęcia uchwały o likwidacji.  

Brak pytań ze strony członków Komisji dotyczących projektów uchwał. 

Komisja zaopiniowała następujące druki sesyjne: 

a) Projekt uchwały (druk nr 558) w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej nr 1 
w Gliwicach, ulica Chorzowska 5 z Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych 
w Gliwicach. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 558. 

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

b) Projekt uchwały (druk nr 559) w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 1 
w Gliwicach, ulica Chorzowska 5. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 559. 

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

c) Projekt uchwały (druk nr 560) w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej nr 5 
w Gliwicach, ulica Kozielska 1 z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 
w Gliwicach. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 560. 

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

d) Projekt uchwały (druk nr 561) w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 5 
w Gliwicach, ulica Kozielska 1. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 561. 

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

e) Projekt uchwały (druk nr 563) zmieniającej uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych w ośmioletnie 
szkoły podstawowe, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 563. 

Wynik głosowania: 8 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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f) Projekt uchwały (druk nr 562) zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci 
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Gliwice oraz określenia 
granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 562. 

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

g) Projekt uchwały (druk nr 564) w sprawie zamiaru likwidacji Młodzieżowego Domu 
Kultury w Gliwicach. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 564. 

Wynik głosowania: 3 głosy za, 4 przeciw, 1 wstrzymujący się. Komisja negatywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 

Ad 2) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami: 

a) Pismo Zastępcy Prezydenta Miasta przekazujące dane na temat zmniejszenia dotacji 
dla instytucji kultury w 2020 r. ( w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

b) Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020 r. (w zał.) – Komisja 
przyjęła do wiadomości. 

c) Sprawozdanie finansowe miasta Gliwice za 2020 r. (w aktach sesji Rady Miasta z dnia 
17 czerwca 2021 r.) wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta (w zał.) – Komisja 
przyjęła do wiadomości. 

d) prośba Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o opinię w sprawie petycji Stowarzyszenia 
Młodzi Aktywni Gliwice w sprawie umiejscowienia na terenie miasta kamieni pamięci 
(w aktach sprawy BR.0012.16.11.2021) 

Radna Agnieszka Filipkowska zasugerowała, że zakres tej petycji powinien zostać 
rozszerzony o ofiary innych totalitaryzmów. 

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka przekazała swoje poparcie dla tej propozycji, jest 
ona godna uwagi.  

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zauważyła, że nie wiadomo, czemu ustalono 
taki zakres petycji, czemu ograniczono się do ofiar tylko jednego z totalitaryzmów.  

Radny Adam Michczyński przekazał, że warto rozszerzyć tę ideę, w mieście Gliwice 
jest wiele historycznych miejsc. Wiele też było ofiar komunizmu, wiec może warto 
spojrzeć szerzej na kwestię upamiętnienia ofiar.  

Radna Agnieszka Filipkowska wyraziła zdanie, że należałoby pójść dalej i upamiętnić 
nie tylko ofiary, ale wyeksponować historyczne miejsca w Gliwicach.  

Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Stella Zaborowska-Nawrath przekazała, że 
Muzeum w Gliwicach przygotowało opinię w tej sprawie i przekazało ją do Wydziału Usług 
Komunalnych, w którego kompetencjach leży utrzymywanie miejsc pamięci.  

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka przypomniała, że petycja ta dotyczy konkretnego 
sposobu upamiętnienia ofiar, należy zgłębić ten temat.  

Radna Agnieszka Filipkowska zaproponowała, że można zaprosić autorów petycji na 
posiedzenie Komisji. 

Radny Gabriel Bodzioch przekazał, że autorzy petycji uczestniczyli w posiedzeniu 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i odpowiadali na pytania radnych. Nagranie 
posiedzenia Komisji jest dostępne w internecie.  
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Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zauważyła, że każdy z radnych może mieć 
odrębne zdanie i przedstawić je. W związku z powyższym Przewodnicząca Komisji 
Krystyna Sowa zapytała, kto z członków Komisji jest za tym, aby Komisja Edukacji, 
kultury i Sportu nie podejmowała stanowiska w przedmiotowej sprawie.  

Wynik głosowania: 7 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się. Komisja podjęła 
decyzję, że nie przedstawi stanowiska w sprawie petycji Stowarzyszenia Młodzi Aktywni 
Gliwice w sprawie umiejscowienia na terenie miasta kamieni pamięci.  

e) List otwarty organizacji pozarządowych w sprawie finansowania zadań publicznych 
w obszarze kultury i sztuki (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

f) Pismo Zastępcy Prezydenta Miasta przekazujące projekt statutu Centrum Kultury 
Victoria wraz z projektem uchwały o jego nadaniu (w zał.) – Komisja przyjęła do 
wiadomości. 

(***) 

Radny Łukasz Chmielewski zapytał o projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie 
miasta Gliwice i o pozycję dotyczącą przeniesienia kwoty 1,5 mln zł na wspieranie 
działalności sportowej – jakie jest przeznaczenie tych środków.  

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber odpowiedziała, że środki te przeznaczone 
zostaną na dotacje i zadania z zakresu podwyższania poziomu sportowego, na 
organizację konkursów. Zmiana ta związana jest z dokumentem kierunkowym 
dotyczącym rozwoju sportu, który został przyjęty przez Radę Miasta. Chodzi 
o zwiększanie puli środków finansowych na sport dzieci i młodzieży, celem dostosowania 
do wymogów dokumentu kierunkowego. 

Radny Łukasz Chmielewski zapytał, czy kwota ta zostanie przeznaczona na dotacje na 
II półrocze 2021 r. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber odpowiedziała, że tak. 

(***) 

Komisja przyjęła protokoły posiedzeń, które odbyły się: 23 marca 2021 r., 13 kwietnia 
2021 r. oraz 20 kwietnia 2021 r. 

(***) 

Nie ustalono terminu kolejnego posiedzenia Komisji1.  

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Katarzyna Golonka 

Przewodnicząca Komisji 

Edukacji, Kultury i Sportu 

(-) Krystyna Sowa 

                                           

 

1 W późniejszym terminie ustalono, że kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się  
15 czerwca 2021 r., godz. 16.00 (w trybie zdalnym). Tematyka posiedzenia: 
inwestycje oświatowe w 2021 r.; druki sesyjne; sprawy bieżące. 
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