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BR.0012.6.6.2022 

Protokół posiedzenia 
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 26 kwietnia 2022 r. 

w Gliwickim Centrum Edukacji Lotniczej, godz. 15.00 

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

1) Działalność Gliwickiego Centrum Edukacji Lotniczej. 

2) Sprawy bieżące. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu udział wzięli: Prezes Zarządu Aeroklubu Gliwickiego Paweł Szary oraz 
Dyrektor Aeroklubu Gliwickiego Michał Palarz. 

Ad 1) Działalność Gliwickiego Centrum Edukacji Lotniczej.  

Prezes Zarządu Aeroklubu Gliwickiego Paweł Szary przedstawił informację dotyczącą 
powstania oraz funkcjonowania Gliwickiego Centrum Edukacji Lotniczej, które powstało na 
terenie dawnych warsztatów lotniczych na zmodernizowanym gliwickim lotnisku. Na jego 
terenie znajdują się tablice edukacyjne, modelarnia, symulator lotów i kopułki i-cinema 
180 stopni i 360 stopni, w których można zobaczyć film o lotnictwie 4D. Centrum otwarte 
jest w soboty w godzinach od 9.00 do 16.00. W dniach 14-15 maja 2022 r. zaplanowano 
imprezę lotniczą pn. ”Noce pod skrzydłami”. Centrum Edukacji Lotniczej nie może na ten 
moment korzystać z pomocy publicznej, gdyż jego powstanie zostało sfinansowane ze 
środków unijnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, który przewidywał 
realizację projektu „twardego” (inwestycyjnego), związanego z rewitalizacją terenu oraz 
projektu miękkiego (wybrany został projekt związany z modelarstwem). Niestety projekt 
był niedoszacowany. Jego zakończenie wymagało zaangażowania środków własnych 
Aeroklubu Gliwickiego. Dzięki temu wyremontowano obiekty, które należą do Aeroklubu 
Gliwickiego, zmodernizowano infrastrukturę wokół lotniska. Dalsze plany przewidują 
budowę fabryki samolotów, a w zakresie edukacji – kształcenie pilotów. 

Dyrektor Aeroklubu Gliwickiego Michał Palarz dodał, że wszystko, co powstało w 
ramach tego projektu, ma służyć społeczności lokalnej, jednak na ten moment Aeroklub 
Gliwicki nie może korzystać z obiektów przez okres trwałości projektu. Po jego upływie 
będą one do jego dyspozycji. Na terenie Aeroklubu Gliwickiego znajduje się także muzeum 
szybowcowe oraz  warsztat szybowcowy. Część pomieszczeń użyczana jest Gliwickiemu 
Stowarzyszeniu Modelarzy Lotniczych oraz placówce oświatowej – Zespołowi Szkół 
Samochodowych. 

Radny Łukasz Chmielewski przypomniał, że w Zespole Szkół Samochodowych 
prowadzony jest przedmiot, który związany jest z mechaniką silników lotniczych.  

Prezes Zarządu Aeroklubu Gliwickiego Paweł Szary dodał, że w budynkach Aeroklubu 
Gliwickiego prowadzone są praktyki dotyczące tego przedmiotu, które odbywają się trzy 
razy w tygodniu, a także w okresie wakacyjnym. 

Radny Stanisław Kubit zapytał, czy jest jakaś możliwość udzielenia pomocy Aeroklubowi 
Gliwickiemu w okresie trwałości projektu. Aeroklub Gliwicki nie może korzystać 
z Gliwickiego Centrum Edukacji Lotniczej, a koszty użytkowania obiektu spoczywają na 
nim. Celem wsparcia może być rozwój przemysłu lotniczego w Gliwicach, warto byłoby 
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utworzyć także muzeum modelarstwa. Należy pomóc Aeroklubowi Gliwickiemu, aby miał 
szansę przetrwać.  

Radny Adam Michczyński zapytał, jaki jest okres trwałości projektu. 

Dyrektor Gliwickiego Aeroklubu Gliwickiego Michał Palarz odpowiedział, że jest to 5 
lat od daty ostatniej płatności.  

Radny Adam Michczyński zapytał, czy w tym okresie nie można korzystać z żadnej 
pomocy publicznej.  

Prezes Zarządu Aeroklubu Gliwickiego Paweł Szary odpowiedział, że nie można, 
a także nie jest dozwolone prowadzenie żadnych działań, które generowałyby korzyść 
finansową. Z obiektów tych nie można czerpać żadnej korzyści materialnej. Niedozwolona 
jest działalność komercyjna.  

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, czy było to analizowane w momencie 
składania wniosku o dofinansowanie projektu.  

Prezes Zarządu Aeroklubu Gliwickiego Paweł Szary odpowiedział, że wniosek był 
składany wraz z Górnośląskim Akceleratorem Przedsiębiorczości Rynkowej (GAPR), a sam 
został wybrany prezesem Aeroklubu Gliwickiego już po jego złożeniu. Nie wszystkie koszty 
utrzymania spoczywają na Aeroklubie, część leży po stronie GAPR-u.  

Dyrektor Aeroklubu Gliwickiego Michał Palarz dodał, że po zakończeniu okresu 
trwałości projektu, część powierzchni przejmie GAPR. a także część udziałów w Aeroklubie 
Gliwickim.  

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka zapytała, czy przy składaniu wniosku 
o dofinansowanie projektu nie było analizowane, że mogą pojawić się problemy finansowe, 
albo że GAPR może przejąć całe udziały w Aeroklubie Gliwickim. 

Prezes Zarządu Aeroklubu Gliwickiego Paweł Szary odpowiedział, że obejmując 
stanowisko prezesa zarządu Aeroklubu Gliwickiego znał jego sytuację finansową, która była 
zła, część terenów Aeroklubu Gliwickiego została sprzedana, aby uratować go od 
katastrofy. Pieniądze ze sprzedaży zostały przekazane na wkład własny do projektu 
utworzenia Gliwickiego Centrum Edukacji Lotniczej. Współpraca z GAPR-em jest na dobrym 
poziomie. Nadzieją jest pozyskanie dofinansowania uzupełniającego projektu Gliwickiego 
Centrum Edukacji Lotniczej. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, czy Aeroklub Gliwicki może przestać 
istnieć. 

Dyrektor Aeroklubu Gliwickiego Michał Palarz odpowiedział, że może stracić płynność 
finansową, gdyż bez zewnętrznych środków finansowych nie są w stanie się utrzymać. 
Możliwością jest sprzedaż ostatnich terenów, które pozostały własnością Aeroklubu 
Gliwickiego.  

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, czy realizacja projektu utworzenia 
Gliwickiego Centrum Edukacji Lotniczej przyczyniła się do tej sytuacji.  

Prezes Zarządu Aeroklubu Gliwickiego Paweł Szary odpowiedział, że projekt ten był 
niedoszacowany, więc trzeba było podjąć kroki, które pozwolą zakończyć jego realizację.  

Radny Stanisław Kubit przekazał, że Aeroklub Gliwicki musi przetrwać, aby Gliwickie 
Centrum Edukacji Lotniczej mogło zacząć pozyskiwać środki finansowe ze swojej 
działalności, po zakończeniu okresu trwałości. 

Radny Łukasz Chmielewski zapytał, czy można zorganizować bieg wokół lotniska. 

Dyrektor Aeroklubu Gliwickiego Michał Palarz odpowiedział, że nic nie stoi na 
przeszkodzie, w 2021 r. odbył się taki bieg.  

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka zapytała o strukturę własności podmiotu, który 
w przyszłości będzie produkować samoloty – będzie to miasto Gliwice, GAPR i ktoś jeszcze? 
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Dyrektor Aeroklubu Gliwickiego Michał Palarz odpowiedział, że nie dysponuje taką 
wiedzą.  

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka zapytała, czy Aeroklub Gliwicki nie planuje zostać 
udziałowcem.  

Dyrektor Aeroklubu Gliwickiego Michał Palarz odpowiedział, że Aeroklub Gliwicki nie 
dysponuje środkami finansowymi na wkład własny, a poza tym prowadzi przede wszystkim 
działalność szkoleniową. W 2021 r. wyszkolono podstawowo na szybowcach 16 osób, 
14 osób do licencji pilota samolotowego, 84 skoczków ukończyło podstawowy kurs 
spadochronowy, 1200 godz. wylatały samoloty szkoleniowe, a 1000 godz. szybowce. 

Radny Adam Michczyński zapytał, czy Aeroklub Gliwicki nie może prowadzić działalności 
komercyjnej.  

Dyrektor Aeroklubu Gliwickiego Michał Palarz odpowiedział, że Aeroklub Gliwicki nie 
może prowadzić działalności komercyjnej w oparciu o obiekty, które powstały w ramach 
projektu utworzenia Gliwickiego Centrum Edukacji Lotniczej. 

Radny Adam Michczyński zapytał, kto wybudował betonowy pas startowy. 

Prezes Zarządu Aeroklubu Gliwickiego Paweł Szary odpowiedział, że pas startowy 
został wybudowany ze środków miejskich, a następnie został przekazany aportem do 
GAPR-u. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, jaka była wartość projektu 
utworzenia Gliwickiego Centrum Edukacji Lotniczej.  

Prezes Zarządu Aeroklubu Gliwickiego Paweł Szary odpowiedział, że było to 28 mln 
zł w zakresie projektu inwestycyjnego oraz 1 mln zł na projekt „miękki”.  

Radna Agnieszka Filipkowska przekazała, że w pięcioletnim okresie trwałości projektu 
istnieje możliwość prowadzania działalności w porozumieniu w organizacjami 
pozarządowymi. 

Brak kolejnych uwag i pytań ze strony członków Komisji. 

Ad 2) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami: 

a) Zestawienie skarg, wniosków i petycji za I kwartał 2022 r. (w zał.) – Komisja przyjęła 
do wiadomości. 

b) Raport z wykonania w okresie 2019-2020 Programu Ochrony Środowiska dla miasta 
Gliwice na lata 2016-2020 (w aktach sesji Rady Miasta z dnia 12 maja 2022 r.) – 
Komisja przyjęła do wiadomości. 

c) Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta 
Gliwice na lata 2021-2025 (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

d) Informacja o stanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Gliwice w 2021 r. 
(w aktach sesji Rady Miasta z dnia 12 maja 2022 r.) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

e) Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeb 
związanych z realizacją tych zadań (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

f) Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 
rok 2021 (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

g) Ocena Stanu Sanitarnego miasta Gliwice za 2021 r. (w aktach sesji Rady Miasta z dnia 
12 maja 2022 r.) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

h) Stan bezpieczeństwa miasta Gliwice i powiatu gliwickiego w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej za rok 2021 (w aktach sesji Rady Miasta z dnia 12 maja 2022 r.) – 
Komisja przyjęła do wiadomości. 
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i) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji 
kultury za rok 2021 (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

j) Korekta informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych 
instytucji kultury za rok 2021 (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

k) Informacja o efektach realizacji kierunków rozwoju sportu (w aktach sprawy 
BR.0012.16.4.2022) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

(***) 

Komisja ustaliła, że zwróci się do radcy prawnego z zapytaniem o wskazanie możliwych 
form prawnych wprowadzenia zakazu palenia wyrobów tytoniowych i papierosów 
elektronicznych na terenie plaży Ośrodka Wypoczynkowego Czechowice.  

(***) 

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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