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BR.0012.6.5.2022 

Protokół posiedzenia 
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 15 marca 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) Realizacja uchwały w sprawie określenia kierunków rozwoju sportu 
w Gliwicach. 

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: Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Stella 
Zaborowska-Nawrath i Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz. 

Ad 1) Realizacja uchwały w sprawie określenia kierunków rozwoju sportu 
w Gliwicach. 

Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Stella Zaborowska-Nawrath przedstawiła 
informację dotyczącą realizacji uchwały w sprawie określenia kierunków rozwoju sportu 
w Gliwicach. Podstawowe założenia to: wyróżnienie 18 dyscyplin sportowych i podzielenie 
ich na dwie grupy, dofinansowanie szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży we wszystkich 
dyscyplinach sportowych, organizacja szkoleń w kategoriach seniorskich w ramach 
dyscyplin priorytetowych (po jednym klubie z każdej z najwyższym wynikiem sportowym), 
upowszechnianie kultury wśród uczniów, osób niepełnosprawnych i osób po 60 roku życia, 
przyznawanie nagród zawodnikom, trenerom i działaczom, wyróżniającym się 
w działalności sportowej, rozwój bazy sportowej (ze szczególnym uwzględnieniem 
szermierki i piłki nożnej) oraz wyodrębnienie miejskiej jednostki zajmującej się sportem. 
Założenia te realizowane są przez Wydział Kultury i Sportu, Wydział Edukacji, a także 
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych. Przewiduje się, że wszystkie te założenia będą 
realizowane stopniowo. Dyscypliny w pierwszej grupie to: piłka nożna, koszykówka, futsal 
i piłka ręczna kobiet, zaś w drugiej to m.in.: boks, kolarstwo, pływanie, szermierka, tenis 
stołowy. Część dyscyplin nie została sklasyfikowana w żadnej z grup, np. hokej na trawie, 
ratownictwo sportowe albo siatkówka mężczyzn. Pojawiły się nowe zasady dla konkursów 
i wniosków o dotacje na zadania realizowane w II półroczu 2021 r. oraz I półroczu 2022 r. 
Dotacje na szkolenie sportowe zawodników we wszystkich kategoriach wiekowych otrzymał 
maksymalnie jeden klub sportowy w dyscyplinach priorytetowych. Dofinansowanie 
w dyscyplinach priorytetowych w pierwszej grupie wynosiło w pierwszym naborze od 80%, 
a w kolejnych 70%  wartości zadania.  Dotacje w dyscyplinach priorytetowych w grupie 
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drugiej przyznane zostały co najmniej w 50% z przeznaczeniem na szkolenie sportowe 
dzieci i młodzieży. Pozostałe podmioty otrzymały dotacje wyłącznie na szkolenie sportowe 
dzieci i młodzieży. W II półroczu 2021 r. liczba tych dotacji wyniosła 21, a w I półroczu 
2022 r. były to 23 dotacje. Łącznie w II półroczu 2021 r. udzielono 37 dotacji, a w I półroczu 
2022 r. już 39. W ramach dyscyplin priorytetowych kwota dofinansowania, udzielonego 
w I półroczu 2022 r., wzrosła o ponad 700 tys. zł w stosunku do I półrocza 2021 r. Dotacje 
na szkolenie wcześniej udzielane były tylko na podstawie ustawy o sporcie, a od II półrocza 
2021 r. uwzględniono kierunki rozwoju sportu. Ogólne wydatki na dotacje na szkolenie 
sportowe oraz imprezy sportowe (także dla osób niepełnosprawnych) w I półroczu 2022 r. 
wzrosły o 470 tys. zł w stosunku do I półrocza 2021 r.  W ramach upowszechniania kultury 
fizycznej wśród dzieci i młodzieży w gliwickich szkołach w 2021 r. zorganizowano 
2475 godzin zajęć SKS-u. W roku szkolnym 2021/2022 w gliwickich szkołach funkcjonują 
33 oddziały sportowe oraz mistrzostwa sportowego, w których uczy się ponad 700 uczniów. 
W 2021 r. po raz pierwszy ogłoszono oddzielny otwarty konkurs ofert dedykowany zajęciom 
sportowym dla osób z niepełnosprawnościami. W pierwszym konkursie dofinansowano 
zajęcia dla osób niesłyszących w różnych dyscyplinach sportowych. W drugiej edycji, na 
zadania realizowane w 2022 r., dotacje ponownie przyznano na realizację w sporcie 
niesłyszących oraz na zajęcia pływackie dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami oraz 
zajęcia w tenisie stołowym dla dzieci i dorosłych z różnymi rodzajami niepełnosprawności. 
Dodatkowo miasto finansuje także zajęcia sportowe dla osób, które ukończyły 60 rok życia 
(m.in. zajęcia tai chi, akcja promocji zdrowego stylu odżywania połączonego z aktywnością 
fizyczną, udział gliwickich seniorów w Letniej Olimpiadzie Sportowej Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku). W 2021 r. Prezydent Miasta Gliwice uhonorował 58 zawodników oraz 
14 trenerów, reprezentujących 15 dyscyplin sportowych, przyznając nagrody pieniężne 
i wyróżnienia za wyniki uzyskane w 2020 r. W styczniu 2022 r. do Urzędu Miejskiego 
wpłynęły 94 wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień zawodnikom, trenerom i innym 
osobom wyróżniającym się w działalności sportowej za osiągnięcia uzyskane w 2021 r. 
Nagrody zostaną przyznane na przełomie marca i kwietnia br. W zakresie rozwoju bazy 
sportowej warto wspomnieć, że 1 września 2021 r. oddano do użytku halę sportową przy 
I Liceum Ogólnokształcącym, w III kwartale 2021 r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji 
projektowej rozbudowy sali szermierczej przy ul. Warszawskiej 35. Rozpoczęcie prac 
budowlanych przewidziane jest na 2023 r. W 2021 r. Prezydent Miasta powołał także zespół 
zadaniowy do spraw opracowania koncepcji utworzenia w mieście Gliwice Akademii 
Sportowej. Wybrany został teren, na którym ma zostać zrealizowana inwestycja, aktualnie, 
we współpracy z Wydziałem Architektury Politechniki Śląskiej opracowywana jest 
koncepcja inwestycji, która będzie konsultowana z mieszkańcami i lokalnym środowiskiem 
sportowym. Zadania związane z realizacją kierunków rozwoju sportu realizowane są przez 
wydziały Urzędu Miejskiego oraz miejskie jednostki organizacyjne. Trwa ocena zasadności 
wyodrębnienia odrębnej jednostki realizującej zadania z zakresu sportu i jej formy prawnej.  

Radny Marcin Kiełpiński zapytał, w jakim przedziale czasowym może powstać nowa 
jednostka, która realizować będzie zadania z zakresu sportu. 

Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Stella Zaborowska-Nawrath odpowiedziała, 
że na razie trwają analizy dotyczące możliwej formy prawnej nowego podmiotu. Dopiero 
zakończenie tych prac pozwoli na określenie ram czasowych, kiedy mógłby zostać on 
utworzony.  

Radny Marcin Kiełpiński zapytał, czy zaplanowane jest kolejne posiedzenie dotyczące 
utworzenia Akademii Sportowej Gliwice. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa odpowiedziała, że takie posiedzenie na pewno 
się odbędzie.  

Radny Stanisław Kubit zapytał, czy można jeszcze składać wnioski o przyznanie nagrody 
Prezydenta Miasta za osiągnięcia w dziedzinie sportu, a także, czy planowane jest 
monitorowanie osiąganych rezultatów realizacji kierunków rozwoju sportu, weryfikacja, 
czy wpływają one pozytywnie na rozwój sportu, za pomocą systemu monitorowania 
efektów.  



 

 
3 

Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Stella Zaborowska-Nawrath przekazała, że 
w zakresie nagród Prezydenta Miasta za osiągnięcia w dziedzinie sporu, trwa już 
weryfikacja wniosków, a termin ich składnia jest określony uchwałą Rady Miasta, jest to 
31 stycznia i obowiązuje on wszystkich. Cele sportowe są monitorowane każdorazowo na 
etapie rozpatrywania wniosku o przyznanie dotacji. Realizacja założeń i celów jest brana 
pod uwagę. Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Stella Zaborowska-Nawrath 
zapytała, czy radnemu Stanisławowi Kubitowi chodzi o raporty, które będą pokazywać, 
w jaki sposób realizacja kierunków rozwoju sportu będzie wpływać lub wpływa na promocję 
miasta. 

Radny Stanisław Kubit odpowiedział, że chodzi o monitorowanie, czy osiągnięcia danego 
podmiotu wzrastają (np. czy zdobyto większą liczbę medali), a od tego powinien zależeć 
poziom udzielonej dotacji. Określenie, czy nastąpił wzrost poziomu sportowego, powinno 
mieć wpływ na wysokość kolejnej dotacji. 

Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Stella Zaborowska-Nawrath odpowiedziała, 
że przygotowywane są zestawienia dotyczące kolejnych półroczy, Wydział Kultury i Sportu 
monitoruje i weryfikuje osiągnięcia.  

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka zapytała o nową instytucję zajmującą się sportem, 
czy do analizy związanej z jej utworzeniem przystąpiły tylko wydziały Urzędu Miejskiego, 
czy także instytucje zewnętrzne.  

Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Stella Zaborowska-Nawrath odpowiedziała, 
że aktualnie kwestia ta jest opracowywana w Urzędzie Miejskim przy współudziale 
miejskich jednostek organizacyjnych. Niezbędne jest zebranie całego materiału roboczego, 
określenie zadań nowej jednostki, aby móc określić aspekty instytucjonalne i prawne 
nowego podmiotu.  

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, które wydziały pracują przy 
opracowywaniu tej koncepcji.  

Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Stella Zaborowska-Nawrath odpowiedziała, że 
przy analizie pracują: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Inwestycji 
i Remontów, Wydział Planowania Przestrzennego, Wydział Nadzoru Właścicielskiego, 
Wydział Kultury i Sportu, Biuro Rozwoju Miasta radcowie prawni, a także członkowie 
zespołu do spraw opracowania koncepcji utworzenia w mieście Gliwice Akademii Sportowej 
– Piast S.A, Politechnika. Z miejskich jednostek organizacyjnych jest to Miejski Zarząd 
Usług Komunalnych.  

Radny Adam Michczyński zauważył, że o nowej instytucji zajmującej się sportem, mówi 
się w kontekście utworzenia Akademii Sportowej i zapytał, jakie mają być relacje pomiędzy 
tymi podmiotami. Radny Adam Michczyński zwrócił uwagę, że pośród dyscyplin, które 
znajdują się poza pierwszą i drugą grupą dyscyplin priorytetowych, znajduje się 
ratownictwo sportowe i zapytał, jaki klub zajmuje się tą dziedziną. 

Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Stella Zaborowska-Nawrath odpowiedziała, 
że kwestia powołania nowej jednostki rozpatrywana jest obok koncepcji utworzenia 
Akademii Sportowej, trwa także analiza możliwości w zakresie określenia ich relacji. Zaś w 
obszarze dyscypliny ratownictwa sportowego działa m.in. Wodne Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe.  

Radny Marcin Kiełpiński zapytał, czy wiadomo, ile osób skorzysta z dotacji na sport 
i jaka jest średnia kwota na osobę, także w zakresie sportu dla seniorów.  

Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Stella Zaborowska-Nawrath odpowiedziała, 
że w II półroczu 2021 r. udzielono dotacji w wysokości 652 tys. zł i trafiły one do ok. 2300 
zawodników, zaś w I półroczu 2022 r, kwota ta wyniosła 735 tys. zł i skorzystało z niej 
2466 osób. Dane te dotyczą dzieci i młodzieży. Pozostałe dane, o które pyta radny Marcin 
Kiełpiński, wymagają przeliczenia, jednak warto tu sprecyzować, czy chodzi 
o mieszkańców, czy o zawodników.  

Radny Marcin Kiełpiński odpowiedział, że chciałby uzyskać dane dotyczące zawodników.  
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Radny Gabriel Bodzioch zapytał, czy jest możliwość, że któryś z klubów nie otrzyma 
dofinansowania w ramach organizowanych konkursów.  

Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Stella Zaborowska-Nawrath odpowiedziała, 
że w pierwszej grupie priorytetowej wnioski składają kluby w ramach tej samej dyscypliny 
i tylko jeden otrzymuje dofinansowanie. Pozostałe mogą się starać o środki na szkolenie 
dzieci i młodzieży, które przyznawane są w drodze konkursu. Jeżeli komisja konkursowa 
nisko oceni przedstawioną ofertę, to dany podmiot może nie otrzymać wsparcia. To są 
reguły konkursów, które określił ustawodawca.  

Radny Gabriel Bodzioch zapytał o ocenę formalną, czy przedstawiciele klubów mogą 
przyjść do Urzędu Miejskiego i dopytać o kwestie formalne, jeżeli pierwszy raz planują 
przygotować wnioski. Dobrą inicjatywą byłoby, gdyby podmioty te mogły uzyskać pomoc.  

Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Stella Zaborowska-Nawrath odpowiedziała, 
że kluby i stowarzyszenia mają wiele możliwości uzyskania pomocy w wypełnianiu wniosku. 
Wydział Kultury i Sportu nie może tego robić ze względów formalnych, jako oceniający 
oferty, ale w Centrum 3.0 – Gliwickim Ośrodku Działań Społecznych są osoby, które udzielą 
wsparcia pod kątem formalnego przygotowania wniosku. Centrum 3.0 przygotowało także 
elektroniczny generator wniosków i jest to bardzo pomocne narzędzie. Możliwości jest 
wiele, jednak kluby i stowarzyszenia nie zawsze chcą z nich korzystać. Miasto stworzyło 
odpowiednie narzędzia.  

Radny Gabriel Bodzioch zwrócił uwagę, że powinna być dostępna informacja 
o możliwości uzyskania takiego wsparcia.  

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, czy po złożeniu wniosku można go 
jeszcze skorygować.  

Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Stella Zaborowska-Nawrath odpowiedziała, że 
w ogłoszeniu konkursowym znajduje się informacja o możliwości skorzystania 
z elektronicznego formularza, jest także informacja o możliwości uzyskania odpowiedzi na 
dodatkowe pytania w Wydziale Kultury i Sportu i Centrum 3.0 oraz o udzielanych przez 
Centrum 3.0 konsultacjach. Wszystko to zawarte jest w ogłoszeniu konkursowym.  

Radny Stanisław Kubit potwierdził, że pracownicy Referatu Sportu Wydziału Kultury 
i Sportu są chętni do udzielania informacji. 

Radny Marcin Kiełpiński także potwierdził możliwość współpracy z pracownikami 
Referatu Sportu i zapytał, czy dużym problemem byłaby możliwość poprawiania wniosków. 

Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Stella Zaborowska-Nawrath przekazała, 
że celem było ujednolicenie zasad konkursów w stosunku do procedur, które prowadzone 
są w innych wydziałach, ewentualne zmiany musiałyby być konsultowane z innymi 
wydziałami. Na razie utrzymywany jest standard ustalony dla wszystkich wydziałów Urzędu 
Miejskiego.  

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zauważyła, że jeżeli pojawi się taki pomysł, 
to dobrze byłoby go skonsultować, Komisja nie zna liczby ofert, które odpadają ze względu 
na niespełnienie wymogów formalnych, a takie błędy czasami da się naprawić. Dla dobra 
sprawy, byłoby warto uprościć procedurę, a dla dobrej atmosfery dobrze byłoby 
przeprowadzić dyskusję na ten temat i przywrócić możliwość poprawiania wniosków. 
To może wszystkim ułatwić pracę.  

Radny Łukasz Chmielewski przekazał, że część wniosków pisana jest przez amatorów, 
nie każdy jest profesjonalistą, wiec warto ułatwić im pracę oraz zapytał, jak pojawiła się 
idea powołania nowej jednostki.  

Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Stella Zaborowska-Nawrath odpowiedziała, 
że źródłem pomysłu jest uchwała Rady Miasta w sprawie określenia kierunków rozwoju 
sportu w Gliwicach, w której wprost jest napisane, że przewiduje się powołanie nowej 
jednostki, w celu zwiększania efektywności rozwoju sportu w Gliwicach. Celem jest 
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optymalizacja i powierzenie nowemu podmiotowi wszystkich zadań związanych 
ze sportem.  

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zwróciła się z prośbą o przekazanie Komisji 
informacji o efektach przeprowadzonej analizy, gdy prace formalne już się zakończą.  

Radny Łukasz Chmielewski przekazał, że przychyla się do tej prośby. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zaapelowała, aby z odpowiednim 
wyprzedzeniem informować Komisję o istotnych sprawach, a także zwróciła się 
z propozycją, aby materiał zestawiający dane sprzed przystąpienia do realizacji kierunków 
rozwoju sportu w Gliwicach wraz z aktualnymi danymi, opublikować w miejskich 
informatorach. 

Radny Stanisław Kubit przekazał, że popiera taką propozycję, jednak należy pamiętać, 
że wiele zawodów, w wielu dyscyplinach, po prostu nie odbyło się, ze względu na 
ograniczenia epidemiczne. W zakresie sportu dzieci i młodzieży dane mogą być miarodajne, 
jednak na poziomie sportu seniorskiego już takie mogą nie być. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa przekazała, że tu chodzi o przedstawienie 
informacji o działaniach miasta oraz pozytywnych zmianach i ich kierunkach. 

Brak kolejnych pytań i uwag ze strony członków Komisji. 

Ad 2) Sprawy bieżące. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa poprosiła o przedstawienie informacji 
dotyczącej ograniczenia liczby godzin nauki języka niemieckiego dla przedstawicieli tej 
mniejszości.  

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz przekazał, że spotkał się 
z przedstawicielami mniejszości niemieckiej, gdyż doszło do sytuacji, która w ciągu 
ostatnich 22 lat nie miała miejsca. Subwencja na kształcenie została zmniejszona o 1,2 
mln zł, w związku z decyzją o zmniejszeniu liczby godzin nauki języka niemieckiego dla 
przedstawicieli tej mniejszości z trzech godzin do jednej. Działanie takie nie dotyczy 
wszystkich mniejszości, tylko niemieckiej. Prezydent Miasta skłania się do przyznania 
jednej dodatkowej godziny, miasto Gliwice może sobie jeszcze pozwolić na taki wydatek. 
Na 32 tys. uczniów, aż 2800 dzieci korzystało z możliwości nauki języka niemieckiego. 
Warto pamiętać, że zmniejszenie liczby godzin nauki tego języka związane jest 
z koniecznością szukania godzin etatowych dla nauczycieli. Możliwe jest także, że rodzice 
zrezygnują z nauczania dzieci języka mniejszościowego. Miasto Gliwice dołącza do apeli 
stowarzyszeń reprezentujących mniejszość niemiecką, aby rząd ponownie rozważył swoją 
decyzję o zmniejszeniu liczby godzin. Istnieją bowiem przesłanki, że jest ona niezgodna 
z Konstytucją RP i dodatkowo dotyczy tylko jednej mniejszości narodowej.  

Radny Łukasz Chmielewski zwrócił uwagę, że właściwe byłoby traktowanie mniejszości 
polskiej w Niemczech w sposób przyzwoity, wtedy nie byłoby problemu.  

Radny Stanisław Kubit zapytał, jak wygląda sytuacja mniejszości polskiej w Niemczech. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz przekazał, że chodzi przede wszystkim 
o dyskryminację finansową zadań własnych samorządu i nie chce rozszerzać dyskusji 
o aspekt poruszony przez radnych.  

Radna Agnieszka Filipkowska dodała, że kwestie polityczne są najmniej istotne, ważna 
jest znajomość języków obcych, znajomość każdego jest drogocenna.  

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zwróciła uwagę, że to nie tylko język 
mniejszości narodowej, ale także język obcy z możliwością zdawania egzaminów 
międzynarodowych. Takie działanie uszczupla ofertę edukacyjną dla dzieci, która cieszy się 
dużym zainteresowaniem.  
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Radny Adam Michczyński przekazał, że temat ten nie jest wolny od aspektów 
politycznych. Proporcje nie są do końca zachowane. Strona polska szanuje mniejszość 
niemiecką, ale niekoniecznie jest na odwrót. Sprawa jest wielowątkowa.  

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa przekazała, że jej zdaniem, ograniczanie 
możliwości nauczania języka obcego nie ma dobrego wpływu na rozwój dzieci i młodzieży.  

Radny Łukasz Chmielewski przekazał, że Gliwice nie są samotną wyspą, sytuacja ma 
szerszy wymiar, nauka ta jest finansowana przez państwo polskie, a w Niemczech Polacy 
nie są nawet uznawani za mniejszość narodową. Więc sprawa ta nie jest pozbawiona 
aspektu politycznego. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa przekazała, że przykre jest, że polityka ma 
wpływ na ofertę edukacyjną.  

Brak kolejnych uwag ze strony członków Komisji. 

(***) 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz przedstawił informację dotyczącą 
finansowania zadań oświatowych. Wydatki na oświatę wyniosą 468 mln zł, subwencja 
oświatowa to 251 mln zł, a przedszkolna to 10 mln zł. Aż 203 mln zł są przeznaczane 
z budżetu miasta Gliwice na finansowanie zadań związanych z edukacją, w tym 142 mln zł 
to wydatki bieżące. Z ogólnej kwoty budżetowych wydatków oświatowych aż 35% to 
wydatki bieżące. 

Brak uwag ze strony członków Komisji. 

(***) 

Radny Gabriel Bodzioch zapytał, jaka jest liczba dzieci z Ukrainy, które uczęszczają do 
gliwickich jednostek oświatowych.  

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że system informacji 
oświatowej jest skonstruowany w taki sposób, że pokazuje dane na godz. 15.00 dnia 
poprzedniego. Na ten moment jest 402 uczniów i to o 100 więcej niż w poprzedni piątek. 
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 uruchomiony został jeden oddział, gotowy jest 
także oddział w szkole na Sikorniku. Na ten moment nie widać potrzeby uruchomienia 
odrębnych oddziałów przedszkolnych, gdyż dzieci są przyjmowane do ponad 200 oddziałów 
w gliwickich przedszkolach. Miasto Gliwice dysponuje ponad 500 miejscami 
w przedszkolach oraz 400 miejscami w szkołach. To konsekwencja zmian w przepisach 
dotyczących liczebności oddziałów.  

Radna Agnieszka Filipkowska zapytała o uchodźców, którzy przyjeżdżają do Gliwic 
i dysponują wykształceniem pedagogicznym.  

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że aktualnie są oni 
przyjmowani do pracy jako pomoc asystencka, takie wsparcie jest potrzebne i od razu 
kierowani są do szkół, zarówno na poziomie wczesnoszkolnym, jak i w obszarze 
wspomagającym. Aktualnie trwa oczekiwanie na nostryfikację dyplomów uzyskanych na 
Ukrainie. Miasto czeka także na potwierdzenie, że z rezerwy państwowej będą 
przeznaczone środki dla samorządów na finansowanie pomocy asystenckiej, świadczonej 
przez ukraińskich nauczycieli. Aktualnie dzieci przyjmowane są do funkcjonujących 
oddziałów, jednak w przypadku pogłębiającego się konfliktu jest koncepcja uruchomienia 
odrębnych oddziałów od września br. Tworzona jest baza ukraińskich nauczycieli. Aktualnie 
wszyscy czekają na nostryfikację dyplomów. 

Brak kolejnych pytań ze strony członków Komisji.  
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(***) 

Komisja zapoznała się z następującym dokumentem: 

a) pismo stowarzyszenia GKS Piast w sprawie nadania imienia arenie lekkoatletycznej 
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 (w aktach sprawy BR.0012.16.24.2021) 
– Komisja przyjęła do wiadomości.  

(***) 

Nie ustalono terminu kolejnego posiedzenia Komisji. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Katarzyna Golonka 
Przewodnicząca Komisji 

Edukacji, Kultury i Sportu 

(-) Krystyna Sowa 
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