
 

 

 

 
  

 
    

          
      

   
  

   

        
        

   

   

   

       

         
           

 
         

        
   

          
    

   

 

              
         

        

      
        

          
      

      

           
         

          
     

             
         

    

            
            

          
     

BR.0012.6.2.2022 

Protokół posiedzenia 
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 18 stycznia 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) Druki sesyjne. 

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: Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber oraz Naczelnik 
Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz. 

Ad 1) Druki sesyjne. 

Komisja opiniowała następujące druki sesyjne: 

a) Projekt uchwały (druk nr 716) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia nowej umowy dzierżawy i wydzierżawienia nieruchomości 
stanowiącej własność miasta Gliwice, położonej przy ul. Parkowej 5. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber przekazała, że projekt uchwały przewiduje 
dzierżawę przedmiotowej nieruchomości, zlokalizowanej w Bojkowie, na rzecz Centrum 
Kultury Victoria. Jest to kontynuacja działań mających na celu przekazanie obiektów 
w trwały zarząd nowej instytucji kultury. 

Brak pytań ze strony członków Komisji. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 716. 

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

b) Projekt uchwały (druk nr 719) w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej nr 8 
w Gliwicach, ul. Władysława Sikorskiego 132, w Zespole Szkół 
Ekonomiczno-Technicznych im. Cichociemnych w Gliwicach. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber przekazała, że taka uchwała została już kiedyś 
podjęta przez Radę Miasta Gliwice,  ale  nadzór  prawny  Wojewody Śląskiego uchylił ją, 
nakazując miastu jeszcze raz przeprowadzić nabór do szkoły. Nabór został 
przeprowadzony, jednak nie było żadnego zainteresowania. 

1 



 

 

     
           

 

  
        

         
  

           
             
        

              
        

           
           

           
             

   

          
            

         
         

        
           

          
             

  

          
       

        
        

        
                

           
           
               

     

            
          

       
           

          
             

           
            

         
          
           

           
         

     

           
      

     

Radna Agnieszka Filipkowska zapytała,  od ilu lat nie było chętnych na kierunki,  
w których kształciła ta szkoła, i jakie zostały podjęte działania promocyjne, mające 
zachęcić do ich wyboru. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber odpowiedziała, że w ciągu czterech lat nikt  
nie wziął udziału w naborach. Na stronach internetowych były podejmowane działania 
promocyjne, mające zachęcić do wyboru prowadzonych przez tę szkołę kierunków 
kształcenia. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz potwierdził, że od czterech lat nie było 
chętnych do kształcenia się w zawodach, które oferowała ta szkoła (opiekun osoby starszej, 
asystent osoby niepełnosprawnej, technik administracji oraz technik rachunkowości). 
Warto pamiętać, że jest to szkoła policealna, a jej promocja odbywała się na targach 
edukacyjnych, targach zawodów oraz na stronie internetowej. 

Radny Adam Michczyński zauważył, że szkoła ta kształciła w kierunkach takich jak: 
opiekun osoby starszej, asystent osoby niepełnosprawnej – są to zawody potrzebne 
w obecnych czasach. Czy oprócz tych kierunków prowadzone były jeszcze jakieś inne, 
a także, czy inne szkoły prowadzą kształcenie na opiekuna osób starszych lub asystenta 
osób niepełnosprawnych. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że nabór był prowadzony 
na wszystkie wymienione kierunki (zgodnie z przepisami z 2019 r. nie ma możliwości 
kształcenia na poziomie szkoły policealnej na technika rachunkowości). W pozostałych 
gliwickich szkołach, w przypadku zainteresowania jest możliwość uruchomienia rekrutacji 
w każdej chwili. Odwiecznym problemem rekrutacyjnym jest to, że pewne zawody 
są potrzebne, ale żeby uruchomić kierunek musi być zagwarantowana pełna kadra, 
więc niezbędna jest informacja, ile osób będzie prowadziło i kontynuowało edukację 
w danym obszarze. W przypadku tej szkoły od czterech lat nie było chętnych, którzy 
chcieliby kształcić się w oferowanych kierunkach. 

Radny Adam Michczyński poprosił o potwierdzenie, że szkoła dysponowała kadrą, 
mogącą prowadzić edukację w tych kierunkach. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że tak, jednak 
nauczyciele widząc brak zainteresowania podejmowali inne studia podyplomowe. 

Radna Agnieszka Filipkowska zauważyła, że zapotrzebowanie na takie osoby jest 
ogromne, a przyczyną faktu, że nie ma chętnych, aby kształcić się w tych kierunkach, jest 
to, że miasto, podpisując umowy na wykonywanie tego rodzaju usług, wybiera umowy-
zlecenia, które nie dają korzyści wynikających z pełnego zatrudnienia. Cierpią na tym 
odbiorcy usług, jak i zleceniobiorcy, bo brak jest stabilnej sytuacji w tym obszarze. Jest to 
główny problem braku zainteresowania. 

Radny Adam Michczyński zapytał, czy radni mogą coś zrobić, bo społeczeństwo się 
starzeje, więc zapotrzebowanie na takich pracowników będzie coraz większe. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber odpowiedziała, że dopóki nie pojawią się nowe 
rozwiązania ze strony rządu, miasto nie może przyjąć innego sposobu finansowania. Na 
realizację tego rodzaju usług miasto otrzymuje środki z budżetu państwa, możliwość 
wydatkowania pojawia się dopiero w momencie ich wpływu na konto miasta, a to często 
następuje z opóźnieniem. Miasto Gliwice skierowało wiele wniosków do rządzących, także 
za pośrednictwem Związku Miast Polskich, o zmiany w systemie finansowania, jednak nie 
przyniosły one żadnych efektów. Przygotowywany jest projekt uchwały Rady Miasta Gliwice 
w sprawie apelu dotyczącego zmian w systemie opieki długoterminowej. Jeżeli zaś mowa 
o możliwościach promowania tego rodzaju kierunków kształcenia, to jeżeli są one 
promowane, a nie ma chętnych, to pokazuje to, że brak jest zainteresowanych uzyskaniem 
tego rodzaju umiejętności. Jeżeli nie będzie finansowania na odpowiednim poziomie, to 
chętni się nie pojawią. 

Radna Agnieszka Filipkowska zauważyła, że sytuacja ta musi się zmienić. Może byłoby 
warto, aby w Ośrodku  Pomocy Społecznej pojawiło się  ogłoszenie o poszukiwaniu osób 
zainteresowanych podjęciem takiej aktywności. 
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Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber zapytała, czy Komisja wyraziłaby wolę 
dołączenia do grona wnioskodawców uchwały w sprawie apelu dotyczącego opieki 
długoterminowej. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa odpowiedziała, że właściwie sprawa wchodzi 
w zakres działania Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, ale w obszarze dotyczącym zmian 
systemu kształcenia, Komisja Edukacji, Kultury i Sportu jest właściwa. 

Radny Adam Michczyński przekazał, że chciałby podkreślić wątek kształcenia i braku 
chętnych, gdyż wynagrodzenia i tryb pracy są niepewne. Ze strony władz rządowych 
powinny  pojawić  się  kroki,  które  będą  zachęcać  do  wyboru  takich kierunków edukacji. 
Warto także, aby pojawiła się informacja o zapotrzebowaniu na tego rodzaju specjalistów, 
prywatnych ośrodków, świadczących usługi opiekuńcze, jest coraz więcej, a oni będą 
zatrudniać opiekunów i asystentów. Musi zaistnieć połączenie pomiędzy systemem 
kształcenia, a późniejszymi miejscami pracy. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber dodała, że pojawiają się informacje 
o potrzebie zatrudnienia opiekunów i asystentów, zauważalny jest jednak problem 
w zakresie wynagrodzeń, już po otrzymaniu pierwszych wypłat pracownicy rezygnują ze 
świadczenia pracy. Dodatkowo jest to praca, która wiąże się z odpowiedzialnością. Muszą 
pojawić się kompleksowe rozwiązania ze strony twórców systemu opieki zdrowotnej. 

Radna Agnieszka Filipkowska poprosiła, aby apel w sprawie systemu opieki  
długoterminowej został rozszerzony o aspekt dotyczący systemu kształcenia. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, czy przy ewentualnym przyjęciu 
apelu  i  wprowadzeniu  zmian,  miasto  nie  będzie  miało  trudności  z  przywróceniem  tych  
kierunków kształcenia. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że dla miasta jest to 
kwestia pół roku i dodał, że należy pamiętać, że  w Gliwicach znajduje się Centrum  
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego, którego oferta zawiera 
kierunki związane z opieką medyczną. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, miasto Gliwice może 
oczywiście uruchomić także takie kierunki, jednak nie jest dobrą praktyką konkurowanie o 
tego samego ucznia. Ważne jest, aby oferta była dobra i odpowiadająca potrzebom. 

Radna Agnieszka Filipkowska zapytała, czy wiadomo, jak w tej jednostce wygląda 
obłożenie tych kierunków. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz zaproponował, że Komisja może 
zaprosić na jedno z posiedzeń dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
Województwa Śląskiego, który opowie o działalności tej jednostki. 

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 719. 

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

c) Projekt uchwały (druk nr 720) w sprawie zamiaru przekształcenia Państwowej Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Gliwicach oraz Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia 
w Gliwicach,  wchodzących  w  skład  Państwowej  Szkoły  Muzycznej  I  i  II  stopnia  
im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach poprzez zmianę siedziby. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber przekazała, że do projektu uchwały 
przygotowana została autopoprawka dotycząca zmiany daty przekształcenia z 1 września 
2022 r. na 31 sierpnia 2022 r. Prace w budynku przy ul. Ziemowita, do którego ma zostać 
przeniesiona siedziba Państwowej Szkoły Muzycznej, zakończą się w wakacje, stąd też 
przygotowany został projekt uchwały dotyczący zmiany siedziby placówki. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, jaki jest koszt tych prac. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber przekazała, że na ten moment nie jest 
w stanie odpowiedzieć na pytanie, gdyż sprawę prowadzi Wydział Inwestycji i Remontów. 

Brak kolejnych pytań ze strony członków Komisji. 
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Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 720. 

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

Ad 2) Sprawy bieżące. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa przedstawiła propozycje do planu pracy 
Komisji na 2022 r.: 

• program współpracy z organizacjami pozarządowymi; 

• stan przygotowań do utworzenia Akademii Sportowej Gliwice; 

• plany wykorzystania wieży ciśnień przy Centrum Przesiadkowym Gliwice; 

• realizacja uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie określenia kierunków rozwoju sportu 
w Gliwicach; 

• sieć szkół ponadpodstawowych w Gliwicach – działania organizacyjne, analiza wyników 
rekrutacji, preferencji, możliwości w jednorodnym systemie szkolnym w aspekcie 
rekrutacji do szkól ponadpodstawowych; 

• działalność Mariny Gliwice; 

• działalność Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gliwicach; 

• działalność Centrum Kultury Victoria; 

• działalność Gliwickiego Centrum Edukacji Lotniczej; 

• działalność Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego; 

• oferta zajęć na okres ferii zimowych dla dzieci i młodzieży z Gliwic; 

• koszty prowadzenia miejskich jednostek organizacyjnych. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber poprosiła, aby temat związany z realizacją 
uchwały w sprawie kierunków rozwoju sportu w Gliwicach został omówiony na posiedzeniu 
nie wcześniej niż w marcu 2022 r. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, kto z członków Komisji jest za 
przyjęciem planu pracy Komisji w przedstawionym brzmieniu. 

Wynik glosowania: 8 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja przyjęła 
plan pracy na 2022 r. 

(***) 

Komisja przyjęła protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz  
Komisji Dialogu Społecznego, które odbyło się 23 listopada 2021 r. 

(***) 

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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