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BR.0012.6.10.2022 

Protokół posiedzenia 
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu  

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 12 lipca 2022 r., godz. 15.30  

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

1) Druki sesyjne. 

2) Sprawy bieżące. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu udział wzięli: Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber, Naczelnik Wydziału 
Edukacji Mariusz Kucharz oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Kultury i Sportu Agnieszka 
Luszawska.  

Ad 1) Druki sesyjne. 

Komisja opiniowała następujące druki sesyjne: 

a) Projekt uchwały (druk nr 805) zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania 
i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gliwic 
przez inne niż miasto Gliwice osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu 
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz przekazał, że projekt uchwały dotyczy 
wzmocnienia mechanizmów kontrolnych nad działalnością tego rodzaju szkół i placówek 
oświatowych. 

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka zapytała, ile jest takich szkół w Gliwicach i czy są 
takie, w których organem założycielskim nie jest gmina i nie mają stacjonarnej siedziby, 
chodzi o szkoły, które koordynują nauczanie domowe.  

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że takich placówek jest 
kilkadziesiąt. To 54 niepubliczne jednostki oświatowe dotowane przez miasto Gliwice. W 
2021 r. pojawił się jeden podmiot, który spełnił warunki do rejestracji i prowadzi tzw. 
nauczania domowego. Został on zgłoszony do Kuratorium Oświaty, gdyż to KO prowadzi 
nadzór nad tego rodzaju podmiotami.  

Brak kolejnych pytań ze strony członków Komisji. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 805. 

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

b) Projekt uchwały (druk nr 819) zmieniającej uchwalę nr XXXVIII/833/2018 Rady 
Miasta Gliwice z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta 
Nauczyciela, nauczycieli szkół zaocznych, psychologów, pedagogów, logopedów, 
doradców zawodowych oraz terapeutów pedagogicznych z wyjątkiem nauczycieli 
zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz wyjaśnił, że projekt uchwały związany 
jest z nowelizacją Karty Nauczyciela, której zmiany wprowadzają stanowisko pedagoga 
specjalnego. W związku z powyższym konieczne jest ustalenie wymiaru godzin pracy dla 
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tego stanowiska. Proponowany jest maksymalny wymiar w wysokości 22 godzin, 
analogicznie jak dla psychologów i pedagogów (dotyczy to pensum dydaktycznego).  

Radny Stanisław Kubit zapytał, czym różni się praca pedagoga specjalnego od pracy 
pedagoga. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że nie zostały jeszcze 
podane wymogi kwalifikacyjne tego stanowiska.  

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, czy możliwe jest, aby pensum było 
wyższe. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że na ten moment 
pensum nie może być wyższe, jego maksymalny wymiar wynika z Karty Nauczyciela.  

Brak kolejnych pytań ze strony członków Komisji. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 819. 

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

c) Projekt uchwały (druk nr 822) w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa 
w Gliwicach na rok szkolny 2022/2023. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz przekazał, że zgodnie z przepisami rada 
gminy określa poziom refundacji kosztów dowozu uczniów do placówek oświatowych. Ceny 
zmieniają się, jednak nie ma ani obowiązku, ani zakazu aktualizacji wysokości stawek.  

Radna Agnieszka Filipkowska zapytała, czy jeżeli nie ma zakazu aktualizacji wysokości 
stawek, to można je zmieniać w dowolnym momencie.  

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że tak, należy jednak 
mieć na uwadze możliwości budżetowe. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, jaki będzie wzrost środków 
przeznaczonych na ten cel. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że szacunkowo będzie to 
260 tys. zł, choć dokładnie nie wiadomo, gdyż nie jest znana liczba dzieci, które będą 
korzystać z transportu zbiorczego. 

Radna Agnieszka Filipkowska zapytała, jak rozkładają się liczby w tym zakresie, 
czy większość rodziców woli samodzielnie dowozić dzieci do szkół, czy więcej wybiera 
transport zbiorczy. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że nie ma w tym zakresie 
reguły, choć należy zauważyć, że przewoźnicy są wybierani w drodze przetargu i ich 
ewentualna zmiana nie wpływa dobrze na dzieci, co w konsekwencji powoduje przejście na 
dowóz własny. Jednocześnie zmiany następują także w drugą stronę, ze względu na koszty 
rodzice wybierają również transport zbiorczy.  

Radny Adam Michczyński zapytał, czy w ciągu roku szkolnego jest możliwość zmiany 
stawek wskazanych w projekcie uchwały. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że tak, ale zmiany muszą 
by osadzone w realiach budżetowych. 

Radny Adam Michczyński przekazał, że chodzi mu o ewentualne obniżenie stawek.  

Brak kolejnych pytań ze strony członków Komisji. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 822. 

Wynik głosowania: 8 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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d) Projekt uchwały (druk nr 821) w sprawie zmiany regulaminu przyznawania nagród 
Prezydenta Miasta Gliwice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury.  

Zastępca Naczelnika Wydziału Kultury i Sportu Agnieszka Luszawska przekazała, 
że projekt uchwały uwzględnia zmiany zgłaszane przez różne podmioty w trakcie 
obowiązywania aktualnej uchwały. Zmiany uwzględniają: dodanie kategorii nagród dla 
młodych twórców, możliwość przyznawania tylko nagród honorowych dla twórców spoza 
Gliwic, możliwość jednorazowego przyznania nagrody za całokształt twórczości, możliwość 
zgłaszania kandydatów do nagrody przez indywidualnych twórców, modyfikacje w systemie 
punktacji, doprecyzowanie trybu prac komisji. 

Radna Agnieszka Filipkowska zapytała o wymiar finansowy nagrody honorowej. 

Zastępca Naczelnika Wydziału Kultury i Sportu Agnieszka Luszawska 
odpowiedziała, że nagroda dla twórców lub podmiotów spoza Gliwic ma wyłącznie charakter 
honorowy, nie wiąże się z gratyfikacjami finansowymi.  

Brak kolejnych pytań ze strony członków Komisji. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 821. 

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

Ad 2) Sprawy bieżące. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa przekazała, że otrzymała informacje 
z Wydziału Nadzoru Prawnego Wojewody Śląskiego o możliwości uchylenia uchwały 
w sprawie wprowadzenia zakazu palenia i używania wyrobów tytoniowych na terenie plaży 
w Ośrodku Wypoczynkowym Czechowice (uchwała nr XXXVIII/803/2022 Rady Miasta 
Gliwice z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia na plaży znajdującej się na terenie 
Ośrodka Wypoczynkowego Czechowice strefy wolnej od dymu tytoniowego, pary z 
papierosów elektronicznych i substancji uwalnianych za pomocą nowatorskiego wyrobu 
tytoniowego), ze względu na niewskazanie w uchwale granic obszaru, na którym 
obowiązywać będzie zakaz. W związku z powyższym zwrócono się z prośbą do Miejskiego 
Zarządu Usług Komunalnych o przygotowanie załącznika mapowego, aby zapobiec 
uchyleniu uchwały przez Wojewodę Śląskiego.  

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, kto z członków Komisji jest za 
przygotowaniem projektu uchwały zmieniającej, do której załącznikiem będzie mapa 
wskazująca granice obszaru obowiązywania zakazu palenia i użytkowania wyrobów 
tytoniowych.  

Wynik głosowania: 8 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja podjęła 
decyzję o przygotowaniu projektu uchwały.  

W związku z powyższą decyzją Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zwołała kolejne 
posiedzenie komisji na dzień 14 lipca 2022 r., godz. 14.30 w Ratuszu Miejskim.  

(***) 

Radny Łukasz Chmielewski zapytał o stan sprawy związanej z dalszą działalnością 
Przedszkola Niepublicznego „Irysek”. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że zgłosiła się fundacja, 
która będzie organem prowadzącym tę placówkę oświatową.  

Radny Gabriel Bodzioch zapytał, jak przebiega rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że rekrutacja trwa, liczba 
rekrutujących jest o ok. 500 większa w stosunku do lat ubiegłych. Liczba miejsc jest 
wystarczająca, jednak naturalne jest, że część dzieci nie dostanie się do szkół, do których 
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chce. Wiąże się to ze zjawiskiem, że zawsze jest grupa, która nie chce kontynuować 
edukacji w szkołach branżowych. Miasto jest przygotowane na uruchomienie dodatkowych 
oddziałów w liceach, jednak trzeba być przygotowanym na zderzenie się z realiami.  

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber dodała, że środki finansowe muszą pozwalać 
na takie działania.  

Radny Gabriel Bodzioch zapytał o konsultacje dotyczące zmian w systemie opłat za 
pobyt i wyżywienie dzieci objętych opieką w żłobkach miejskich w Gliwicach.  

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber odpowiedziała, że na wrześniowej sesji Rady 
Miasta zostanie przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmian w systemie opłat oraz 
w statutach żłobków miejskich.  

Radny Łukasz Chmielewski przekazał, że zmiana powinna dotyczyć pracy żłobka 
w czasie wakacji. Jego działalność nie powinna być w tym czasie zawieszana, powinno być 
tak, jak w przypadku przedszkoli.  

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber odpowiedziała, że kwestia ta była analizowana 
i największym problemem, nawet w przypadku uruchamiania żłobka zbiorczego, jest brak 
kadry.  

Radny Łukasz Chmielewski zauważył, że w okresie wakacyjnym dzieci uczęszczających 
do żłobków jest mniej.  

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber odpowiedziała, że jeżeli dana jednostka 
pracuje, to wszystkie wymogi związane z jej działalnością muszą być zapewnione. A jest 
to jeden zakład. Wszystkie gliwickie żłobki miejskie stanowią jedną jednostkę.  

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz dodał, że w przypadku przedszkoli 
zbiorczych występuje problem kadrowy: brakuje chętnych do pracy w tym okresie.  

(***) 

Komisja zapoznała się z następującym dokumentem: 

a) Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego Gliwice za 
2021 r. (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

(***) 

Komisja przyjęła protokoły posiedzeń, które odbyły się 26 kwietnia 2022 r. oraz 10 maja 
2022 r. 

(***) 

Kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się 14 lipca 2022 r., godz. 14.30 (Ratusz Miejski). 
Tematyka posiedzenia: projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia na plaży 
znajdującej się na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Czechowice strefy wolnej od dymu 
tytoniowego, pary z papierosów elektronicznych i substancji uwalnianych za pomocą 
nowatorskiego wyrobu tytoniowego. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Katarzyna Golonka 
Przewodnicząca Komisji 

Edukacji, Kultury i Sportu 

(-) Krystyna Sowa 
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