
 

 

 

 
  

 
   

          
     

   
  

   

        
        

   

               

   

       

         
           

  
         

        
   

         

             
   

        
               
           

         
      

          
    

         
           

          
          

            
            

          
             

                
   

   
    

         
   

        
              

        

BR.0012.6.3.2022 

Protokół posiedzenia 
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 8 lutego 2022 r., godz. 15.30 

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 2021 r., poz. 2095 

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) Oferta zajęć dla dzieci i młodzieży z Gliwic w okresie ferii zimowych w 2022 r. 

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 wziął Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz. 

Ad 1) Oferta zajęć dla dzieci i młodzieży z Gliwic w okresie ferii zimowych 
w 2022 r. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz przedstawił informację dotyczącą oferty 
zajęć dla dzieci i młodzieży z Gliwic w okresie ferii zimowych. W 2022 r. zwiększono liczbę 
miejsc na zajęcia organizowane przez gliwickie placówki oświatowe. Jest to aktualnie ponad 
400 miejsc dla dzieci i młodzieży. Młodzieżowy Dom Kultury przygotował ofertę dla 
76 dzieci. Na ten moment pozostało jeszcze kilka  - kilkanaście wolnych miejsc. Zajęcia 
feryjne przygotowywane są także przez gliwickie stowarzyszenia. Będzie mogło z nich 
skorzystać ok. 230 dzieci. To jest oferta zajęć  feryjnych o charakterze edukacyjnym. Są 
także inne przedsięwzięcia realizowane przez pozostałe miejskie jednostki organizacyjne 
takie jak: Miejska Biblioteka Publiczna (półkolonie), Kino Studyjne Amok, Teatr Miejski w 
Gliwicach (warsztaty teatralne), Muzeum w Gliwicach, a także gliwickie stowarzyszenia: 
GTW czy Stację Artystyczną Rynek. Listę tę uzupełniają propozycje o charakterze 
komercyjnym, które także cieszą się dużym zainteresowaniem, pomimo tego, że są płatne. 
W porównaniu z poprzednimi latami należy zauważyć, że w 2021 r. oferta feryjna była 
szczątkowa (60 miejsc w gliwickich placówkach oświatowych oraz 79 w Młodzieżowym 
Domu Kultury). W 2020 r. Młodzieżowy Dom Kultury przygotował zajęcia dla 140 dzieci (w 
2018 r. było to 120 miejsc, a w 2019 r. – 130), liczba miejsc na zajęciach podczas ferii 
zimowych zorganizowanych w gliwickich placówkach oświatowych wahała się od 260 do  
300. Tegoroczna oferta jest bogatsza i liczba  miejsc nie jest pomniejszona w związku  z  
przekształceniem Młodzieżowego Domu Kultury. 

Radna Agnieszka Filipkowska zauważyła, że liczba miejsc w Młodzieżowym Domu 
Kultury jest mniejsza. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że tak jest, 
bo pracownicy odeszli z Młodzieżowego Domu Kultury, ale za to liczba miejsc w pozostałych 
gliwickich jednostkach oświatowych, głównie w szkołach jest większa. 
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Radny Stanisław Kubit zapytał, na jakich zasadach stowarzyszenia mogą organizować 
zajęcia feryjne i jaki mają one charakter. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że jeżeli członkowie 
stowarzyszeń mają uprawnienia pedagogiczne, to mogą współorganizować zajęcia 
z placówkami oświatowymi. Jeżeli odbywają się one w budynkach szkół,  to  wtedy  nie  
ponoszą opłaty za wynajem pomieszczeń. 

Radny Stanisław Kubit zapytał, czy prowadzący otrzymują wynagrodzenie. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że tak, wtedy 
wynagrodzenie wypłaca dyrektor placówki oświatowej, jako współorganizator zajęć. 

Radny Adam Michczyński zapytał, czy Centrum Kultury Victoria organizuje w tym roku 
zajęcia feryjne. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że na ten moment 
nauczyciele nie przeszli jeszcze z Młodzieżowego Domu Kultury do Centrum Kultury 
Victoria, dlatego pewne zajęcia organizowane lub współorganizowane są w szkołach. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa poprosiła o potwierdzenie, że te zajęcia, które 
do tej pory organizowane były przez Młodzieżowy Dom Kultury, w 2022 r. przygotowywane 
są przez szkoły. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że akcent przełożony 
został na organizację ich w gliwickich szkołach, z pozostawieniem w MDK tych, które mogą 
być nadal organizowane przez pracowników nadal pracujących w MDK. 

Radna Agnieszka Filipkowska zapytała, czy byłoby możliwe, aby spis wszystkich zajęć 
feryjnych, organizowanych w mieście, został zamieszczony w internecie, łącznie 
z podziałem  na  kategorie  zajęć  tak,  aby  było  jedno  miejsce,  w  którym  można  szukać  
informacji. Chodzi o to, aby nie trzeba było ich szukać w różnych miejscach, ale żeby było 
jedno, które pozwala uzyskać pełną wiedzę. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że dziś Komisji 
przedstawiana jest tylko skrótowa informacja, a jutro na stronie internetowej miasta pojawi 
się szczegółowe zestawienie. 

Radna Agnieszka Filipkowska dodała, że byłoby to bardzo przydatne narzędzie, 
a informacja byłaby bardziej przejrzysta. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa dodała, że może warto byłoby, aby informacja 
kompleksowa o ofercie feryjnej była przedstawiona wcześniej i dotyczyła także tych 
nieszkolnych przedsięwzięć, a także poprosiła, aby podczas projektowania budżetu na 
2023 r.  pamiętać  o  stawce  dofinansowania  do  wyjazdów  dzieci  i  młodzieży,  która  
niezmieniana była od 2019 r. 

Radna Agnieszka Filipkowska zapytała, czy szczegółowy wykaz zajęć feryjnych będzie 
znajdował się w jednym miejscu. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że co roku zestawienie 
to jest publikowane w zakładce Edukacja, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby zostało także 
zamieszczone na stronie ogólnej. 

Ad 2) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami: 

a) Pismo z Wydziału Nadzoru Prawnego Urzędu Wojewódzkiego dotyczące apelu 
w sprawie komisji konkursowych na dyrektorów jednostek oświatowych (w zał.) – 
Komisja przyjęła do wiadomości. 

b) Sprawozdanie z działalności wspólnej dla miasta Gliwice i powiatu gliwickiego Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku w 2021 r. (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości. 
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c) Sprawozdanie z wysokości średnich  wynagrodzeń  nauczycieli  za  2021  r.  (w  zał.)  – 
Komisja przyjęła do wiadomości. 

d) Pismo Zastępcy Prezydenta Miasta w sprawie kandydata do Rady Muzeum w Gliwicach 
(w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

e) Zestawienie skarg, wniosków i petycji za IV kwartał 2021 r. (w zał.) – Komisja przyjęła 
do wiadomości. 

(***) 

Radna Agnieszka Filipkowska przekazała, że w dniu 15 lutego br. odbędzie się 
spotkanie dla rad dzielnic dotyczące Gliwickiej Platformy Partycypacyjnej (w trybie 
zdalnym). Dodała, że radni nie otrzymali informacji o tym spotkaniu i zapytała, czy można 
się spotkać w tej sprawie z panią Prezydent Ewą Weber. Projekt ten może dotyczyć także 
zakresu działania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zaproponowała, aby chętni członkowie Komisji 
wzięli udział w tym spotkaniu, a ewentualnie następnie Komisja odbędzie posiedzenie w tej 
sprawie. 

Komisja wyraziła zgodę. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa przekazała,  że  zwróci  się  do  Zastępcy  
Prezydenta Miasta z prośbą o udostępnienie linku na to spotkanie. 

(***) 

Radna Agnieszka Filipkowska zaproponowała, aby do planu pracy Komisji na 2022 r.  
włączyć temat związany z dostępnością obiektów kulturalnych dla osób 
z niepełnosprawnościami. 

Komisja wyraziła zgodę. 

(***) 

Komisja przyjęła protokoły  posiedzeń,  które  odbyły  się:  7  grudnia  2021  r.,  14  grudnia  
2021 r. oraz 11 stycznia 2022 r. 

(***) 

Kolejne posiedzenia Komisji odbędą się: 

• 8 marca 2022 r., godz. 15.30 (w trybie zdalnym, za pośrednictwem aplikacji 
MS Teams), tematyka: przygotowania do utworzenia Akademii Sportowej Gliwice, 
sprawy bieżące; 

• 15 marca 2022 r., godz. 15.30 (w trybie zdalnym, za pośrednictwem aplikacji 
MS Teams), tematyka: realizacja uchwały w sprawie określenia kierunków rozwoju 
sportu w Gliwicach, sprawy bieżące. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Katarzyna Golonka 

Przewodnicząca Komisji 
Edukacji, Kultury i Sportu 

(-) Krystyna Sowa 
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