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BR.0012.6.13.2022 

Protokół posiedzenia 
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu  

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 20 września 2022 r., godz. 15.30  

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa otworzyła posiedzenie Komisji, powitała 
gościa oraz radnych i zaproponowała przyjęcie następującego porządku obrad: 

1) Sprawy bieżące. 

2) Przedstawienie informacji dotyczących organizacji pracy jednostek 
oświatowych w roku szkolnym 2022/2023. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu udział wziął Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz. 

Ad 1) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami: 

a) Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Gliwice za I półrocze 2022 r. oraz 
informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice za 
I półrocze 2022 r. – Komisja przyjęła do wiadomości (załączniki w aktach sesji z dnia 
8 września 2022 r.). 

b) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji 
kultury – Komisja przyjęła do wiadomości (w załączeniu). 

c) Informacja dot. stanu przygotowań do uruchomienia strzelnicy przy IV Liceum 
Ogólnokształcącym (załącznik w aktach sprawy BR.0012.16.12.2022). 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa poinformowała, że prace budowlano-
remontowe zostały wykonane w ramach modernizacji boisk szkolnych, zadanie nie istnieje 
w wykazie zadań inwestycyjnych. Przekazała, że wykonawca dwukrotnie już odmówił 
stawienia się na przegląd gwarancyjny. Kolejny przegląd ma odbyć się w listopadzie, a do 
tego czasu minie już większa część okresu gwarancyjnego. Zapytała, co oznaczają 
określenia w informacji: „dokończenie inwestycji” (skoro jej odbiór nastąpił w marcu), 
„szersze wyposażenie strzelnicy”. Podsumowała stan na dzień dzisiejszy: strzelnica nie 
została oddana do użytku, inwestycja jest zakończona, mija okres gwarancji, a konieczne 
jest jej dokończenie i doposażenie. Dodała, że może należy rozmawiać z Naczelnikiem 
Wydziału Inwestycji i Remontów, który prowadził postępowanie. Poprosiła Naczelnika 
Wydziału Edukacji Mariusza Kucharza o odniesienie się do tego. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz poinformował, że podziela opinię, iż 
należy oczekiwać odpowiedzi Wydziału Inwestycji i Remontów, który nadzorował 
inwestycję. Przekazał, że nieopodal Szkoły budowana była hala sportowa, wykonawca 
budując drogę przeciwpożarową od ul. Styczyńskiego, być może naruszył izolację 
strzelnicy. Dodał, że modernizacja boisk szkolnych realizowana w ostatnich 3 latach, 
obejmowała również wykonanie izolacji strzelnicy. Przypomniał, że strzelnica jest z lat 50-
tych ubiegłego wieku. Poinformował, że Wydział Edukacji został powiadomiony o zakresie 
modernizacji strzelnicy oraz że została ona odebrana. Dyrektor Szkoły poprzednio i nadal 
stoi na stanowisku, że nie spełnia ona wymagań. Dodał, że Dyrektor Szkoły wystąpiła do 
Wydziału Inwestycji i Remontów z wnioskiem o doprowadzenie strzelnicy do stanu 
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umożliwiającego korzystanie z niej przez uczniów. Natomiast Wydział Inwestycji 
i Remontów przekazał, że jeżeli będą środki w kolejnych okresach budżetowych, to możliwa 
będzie realizacja wniosku Dyrektora Szkoły. Zwrócił uwagę na brak wytycznych 
ministerstwa, jakie wymogi powinny spełniać strzelnice, jak powinny zostać wyposażone. 
Przepisy precyzują wymogi dotyczące strzelnic wojskowych. Dyrektor kierowała się 
wytycznymi przekazanymi przez związek strzelecki. Zgodził się, że kolejny termin 
przeglądu, ustalony na listopad, jest zbyt odległy, minie już połowa okresu gwarancyjnego. 
Dodał, że podczas opadów na strzelnicy jest zbyt mokro, wykonawca powinien to poprawić. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa przekazała, że strzelnica po deszczu stoi 
w wodzie. Ściana ochraniająca to tona piasku i deski grubości 4 cm. Zwróciła uwagę, że 
deski długo nie wytrzymają. Poprzednio były to drewniane bele. Poinformowała, że 
uczniowie klas pierwszych szkół średnich, tj. 2700 uczniów, mają oddać 3 strzały próbne 
i 5 strzałów zasadniczych oraz odebrać wyniki strzelania. Podsumowała, że należy to 
zadanie skończyć tak, aby możliwe było korzystanie ze strzelnicy. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz poinformował, że w czwartek weźmie 
udział w spotkaniu z przedstawicielami Wydziału Inwestycji i Remontów oraz Szkoły. Dodał, 
że liczy na to, iż zostaną uzgodnione możliwości wykorzystania zapisów gwarancyjnych.  

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa przekazała, że jeżeli jest taka możliwość, to 
weźmie udział w tym spotkaniu. Podsumowała, że jeżeli Komisja stwierdzi, że ma się tym 
dalej zajmować, to konieczne będzie zaproszenie na posiedzenie przedstawicieli Wydziału 
Inwestycji i Remontów oraz ponownie Wydziału Edukacji. 

Radny Stanisław Kubit zapytał, czy strzelnica ma służyć wszystkim uczniom i kiedy 
powinno rozpocząć się strzelanie. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że strzelnica jest 
przeznaczona dla wszystkich uczniów, a na realizację programu jest cały rok szkolny. 

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka zapytała, czy jest druga strzelnica w Gliwicach. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz przekazał, że druga strzelnica jest przy 
ul. Warszawskiej, także niespełniająca wymogów. Nie nadaje się do użytkowania przez 
uczniów. Zakończył, że nie przewiduje się jej używania. 

Radny Adam Michczyński zapytał o rodzaj broni. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa odpowiedziała, że to karabinek sportowy 
kbks. 

Radna Agnieszka Filipkowska zapytała, czy podana liczba strzałów oddana jest podczas 
jednych zajęć. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa potwierdziła. 

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka zapytała, co stanie się, jeżeli nie dojdzie do 
uruchomienia strzelnicy i zajęcia się nie odbędą. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz poinformował, że w podstawie 
programowej jest zapis: „o ile możliwości szkoły na to pozwalają”. Tego typu zapisy są 
w podstawie programowej od wielu lat. Dodał, że rozważano postawienie kontenerowej 
strzelnicy za 4 miliony zł lub strzelnicy kontenerowej z boiskiem za 7 milionów zł. Możliwe 
było dofinansowanie w wysokości 2 milionów zł. Jednak miasto nie miało środków na wkład 
własny. Program ten w następnym roku będzie kontynuowany, miasto rozważa udział 
również w tym programie, tym bardziej, że przewiduje on również możliwość 
wydatkowania środków na „strzelnice wirtualne”. Zakończył, że niepotrzebne zamieszanie 
– w jego odczuciu – wzięło się z faktu, że najpierw postanowiono wprowadzić do podstawy 
programowej strzelanie, a potem robiono badania, czy są strzelnice. Co gorsza, 
w kształceniu zawodowym takie praktyki istnieją już w oświatowej przestrzeni legislacyjnej 
od wielu już lat. 
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Radny Leszek Curyło zapytał, czy te 8 strzałów jest raz w tygodniu, czy raz w miesiącu. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz poinformował, że jest to raz na rok. 

Radny Leszek Curyło zauważył, że to nie przyniesie żadnych efektów, w taki sposób 
niczego uczniów się nie nauczy. 

Radny Adam Michczyński zwrócił uwagę, że jest to raz na cały okres kształcenia. 
Podzielił zdanie radnego Leszka Curyły. 

Radny Leszek Curyło zapytał, czy zasadne jest wydawanie takich środków na strzelnicę, 
która nie będzie stale używana. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zwróciła uwagę, że działać trzeba tak, aby 
wydanie już ok. 1 miliona zł na dostosowanie strzelnicy nie okazało się niegospodarnością. 
Postawiła pytanie, ile jeszcze trzeba wydać środków, aby strzelnica mogła zacząć być 
wykorzystywana. 

Radny Stanisław Kubit stwierdził, że nie należy przesadzać ze stwierdzeniem, iż takie 
zajęcia nie będą przydatne, ważne, aby umieć rozróżnić karabin od motyki. Dodał, że mogą 
powstać kółka strzeleckie lub sportowe z dyscyplinami strzeleckimi. 

Radny Adam Michczyński zapytał, czy można strzelnicę wynająć innym podmiotom. 

Radny Łukasz Chmielewski zauważył, że strzelnica przy ul. Warszawskiej jest 
wynajmowana Policji. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz poinformował, że rozważany był 
wariant zlecenia zadania podmiotowi zewnętrznemu, tak, jak ma to miejsce w przypadku 
hal sportowych przy ul. Chorzowskiej, czy ul. Dolnych Wałów. Wyjaśnił, że rozpatrywano 
wydzierżawienie strzelnicy stowarzyszeniu lub związkowi strzeleckiemu pod warunkiem 
użyczenia jej szkołom na realizowanie podstawy programowej. Jednak wymogi związku 
strzeleckiego odnośnie standardu strzelnicy są wysokie. Związek chce, aby miasto 
dostosowało strzelnicę do tych wymogów, a to są za duże koszty. Dodał, że rozważane 
było także rozwiązanie zakupu kontenerowej strzelnicy i pozostawienie jej wyposażenia 
przyszłym dzierżawcom. Jednak dzierżawcy wykazują zainteresowanie tylko gotową 
strzelnicą, już z wyposażeniem. Zakończył, że bardzo ważne jest dopilnowanie realizacji 
przeglądów gwarancyjnych. 

Radna Agnieszka Filipkowska zapytała, ile miasto ma czasu na uruchomienie strzelnicy. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz przekazał, że gwarancja upływa 
w marcu. Na realizację zadania jest cały rok szkolny. Możliwe, że całość udałoby się 
zrealizować w dwa miesiące. 

Radna Agnieszka Filipkowska przekazała, że szkoły mundurowe korzystają ze strzelnicy 
w Dzierżnie, odpłatnie. Zapytała, czy tak można też te zajęcia zrealizować. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz potwierdził i dodał, że jeżeli zajdzie 
taka potrzeba. Wyjaśnił, że szkoły mundurowe, teraz już wojskowe, korzystają ze 
strzelnicy w Dzierżnie i na poligonie (w osiedlu Sikornik). Przypomniał, że środki zostały 
wydane na remont strzelnicy przy IV Liceum Ogólnokształcącym i w pierwszej kolejności 
należy z tego skorzystać. Nie ma tu problemu zagrożenia niezrealizowania podstawy 
programowej. 

Radny Gabriel Bodzioch zapytał, jak to jest możliwe, że przez pół roku nie jest nic 
zrobione, strzelnica nie nadaje się do użytku, nie wyciągnięto żadnych konsekwencji. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa przekazała, że zapyta o to podczas spotkania 
z pracownikami Wydziału Inwestycji i Remontów oraz Szkoły. 

Radny Adam Michczyński zapytał, czy miasto posiada strzelnicę na osiedlu Sikornik. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz wyjaśnił, że jest to strzelnica wojskowa. 
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Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa podsumowała, że należy zrealizować 
podstawę programową, środki zostały wydane, mimo to pozostało jeszcze wiele potrzeb 
do zrealizowania, aby była możliwość korzystania ze strzelnicy. Dodała, że przekaże 
członkom Komisji notatkę po spotkaniu z pracownikami Wydziału Inwestycji i Remontów 
oraz Szkoły. Wtedy też Komisja podejmie dalszą decyzję. 

Ad 2) Przedstawienie informacji dotyczących organizacji pracy jednostek 
oświatowych w roku szkolnym 2022/2023. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz przekazał informacje liczbowe 
dotyczące wyników naboru do szkół prowadzonych przez miasto: 
− licea ogólnokształcące – 1271 uczniów klas I w 42 oddziałach, w roku szkolnym 

2021/2022 były 32 oddziały dla 962 uczniów, 
− technika – 1086 uczniów klas I w 35 oddziałach, w roku szkolnym 2021/2022 było 

27 oddziałów dla 835 uczniów, 
− branżowe szkoły I stopnia – 380 uczniów klas I w 13 oddziałach, w roku szkolnym 

2021/2022 było 8 oddziałów dla 231 uczniów. 
Podsumował, że do szkół ponadpodstawowych w wyniku naboru zostało przyjętych do klas 
pierwszych 2737 uczniów.  
Przekazał, że w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto zatrudnionych jest 2 992 
nauczycieli, na 2 876 etatach. Ponad 100 osób zatrudnionych jest na niepełny etat. 
Wyjaśnił, że jest to spowodowane brakiem zainteresowania pracą lub pracą poza Gliwicami. 
Poinformował, że około 615 etatów realizowanych jest w godzinach ponadwymiarowych. 
Dodał, że 94 etaty są nieobsadzone, w tym np.: 
− 7 etatów wychowania przedszkolnego, 
− 12,5 etatu nauczycieli współorganizujących kształcenie, wspomagających, 
− 7,5 etatu psychologa; spowodowane jest to wymogiem zatrudnienia psychologa 

w każdej placówce. 
Przekazał, że generalnie brakuje germanistów, anglistów oraz nauczycieli matematyki 
i fizyki. Nieobsadzone godziny są realizowane przez zatrudnionych nauczycieli jako 
zastępstwa doraźne, do czasu znalezienia nauczyciela. Zakończył, że jest to korzystne 
finansowo dla nauczyciela, jednak z drugiej strony obciąża go bardzo pracą.  
Przekazał informacje liczbowe dotyczące dzieci i młodzieży z Ukrainy, które przybyły do 
Polski po 24 lutego 2022 r.: 
− przedszkola – 313 uczniów, w tym w placówkach publicznych 297 i w niepublicznych 

16, 
− szkoły podstawowe – 1010 uczniów, w tym w szkołach publicznych 980 (53 

w oddziałach przygotowawczych), w niepublicznych 30, 
− licea ogólnokształcące – 63 uczniów, w tym w szkołach publicznych 47, 

w niepublicznych 16, 
− technika – 56 uczniów, w tym w szkołach publicznych 56, w niepublicznych 0, 
− branżowe szkoły I stopnia – 28 uczniów, w tym szkołach publicznych 28, 

w niepublicznych 0, 
− szkoła specjalna przysposabiająca do pracy – 2 uczniów. 
Podsumował, że w gliwickich placówkach oświatowych, wg stanu na dzień 18 września 
2022 r. jest 1472 uczniów z Ukrainy. Dodał, że najwięcej uczniów jest w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym Nr 10 przy ul. Jana Śliwki i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 12 przy 
u. Lipowej. Te szkoły prowadzą klasy przygotowawcze. Dodał, że klasy przygotowawcze nie 
są najlepszym rozwiązaniem, uczniowie nie otrzymują świadectwa, przez co nie zależy im 
na nauce, ani na integracji. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa podziękowała za przekazanie informacji. 
Poinformowała, że kolejne posiedzenie odbędzie się w wyremontowanym budynku 
Państwowej Szkoły Muzycznej przy ul. Ziemowita 12 w dniu 4 października 2022 r., godz. 
17.00. Posiedzenie to będzie wspólnym posiedzeniem z Komisją Rozwoju Miasta 
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i Inwestycji. Informacja o możliwości wzięcia udziału zostanie przekazana wszystkim 
radnym. Radni zostaną oprowadzeni po szkole, odbędzie się krótki koncert, a następnie 
Komisja będzie miała możliwość omówienia druków sesyjnych wspólnie z Komisją Rozwoju 
Miasta i Inwestycji. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Natalia Czernik 

Przewodnicząca Komisji 

Edukacji, Kultury i Sportu 

(-) Krystyna Sowa 
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