
 

 

 

 
   

 
    

         
       

         
   

   

       

          
         

 

          
   

         
            

            
        

           
  

      
 

         
          

            
            

          
         

              
           

          
             

       
         
          

           
    

          
            

       
         

        
          

          
         

         

BR0012.6.17.2022 

Protokół posiedzenia 
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 29 listopada 2022 r., godz. 15.30 

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

1) Opinia do projektu budżetu miasta Gliwice na 2023 r. oraz do projektu 
Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

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 Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Stella 
Zaborowska-Nawrath. 

Ad 1) Opinia do projektu budżetu miasta Gliwice na 2023 r. oraz do projektu 
Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa przypomniała, że wpłynęło pismo Komisji 
Budżetu i Finansów z prośbą o przedstawienie opinii do projektu uchwały budżetowej 
miasta Gliwice na 2023 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej (w aktach 
sprawy BR.0012.16.19.2022) i poprosiła Zastępcę Prezydenta Miasta o przedstawienie 
informacji dotyczącej tych dwóch dokumentów, w zakresie związanym z edukacją, kulturą 
i sportem. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber przekazała, że przyszłoroczny budżet miasta 
Gliwice musiał być przygotowywany w taki sposób, aby zapewnić zdolność finansowania  
zadań, przy jednoczesnym, jak najmniejszym zadłużaniu miasta. Zdecydowano więc 
o rezygnacji z zadań nieobligatoryjnych, aby zapewnić środki na finansowanie tych 
obligatoryjnych. W 2023 r. miasto Gliwice dopłaci do finansowania systemu oświaty kwotę 
141 mln zł. Dokonano cięć poprzez rezygnację z zadań nieobligatoryjnych, a także 
obniżono wydatki na zadania, które będą realizowane, ale w innych niż planowano 
wartościach. W zakresie edukacji zrezygnowano przede wszystkim z zadań inwestycyjnych, 
ceny na rynku usług budowlanych są bardzo wysokie. Koszty są takie, że trzeba wstrzymać 
się z pewnymi inwestycjami. Realizowane będą tylko te, które są konieczne. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz dodał, że subwencja oświatowa na 
2023 r. wzrasta wg. szacunków o  30  mln  zł,  ale  rosną  jednocześnie  wydatki  bieżące.  
Subwencja oświatowa wyniesie 298 mln zł, zaś środki na same wynagrodzenia to kwota  
351 mln zł (subwencja stanowi więc 65% puli środków na wynagrodzenia). W obszarze 
edukacji inwestycje realizowane są w następujących trybach: zadania realizowane przez 
szkoły, przedsięwzięcia prowadzone przez Wydział Inwestycji i Remontów oraz te w ramach 
Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. Biorąc pod uwagę potrzebę rezygnacji z inwestycji, 
na 2023 r. proponuje się realizację następujących zadań: rozbudowa przedszkola przy 
Zespole Szkół i Placówek Oświatowych nr 1, rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 10 w 
Wójtowej Wsi, kontynuacja  budowy  przedszkola przy Szkole  Podstawowej  nr  13, 
zabezpieczenie muru oporowego przy Przedszkolu Miejskim nr 36 w Szobiszowicach. 
Wydział Inwestycji i Remontów będzie prowadził zadania dotyczące: modernizacji 
strzelnicy przy IV Liceum Ogólnokształcącym, modernizacji boisk przy Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego nr 1, budowy przedszkola i szkoły przy ul. Dworskiej, prac 
uzupełniających przy arenie lekkoatletycznej przy ul. Syriusza, wykonania zastępczego w 
zakresie termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 3 w Ostropie (firma realizująca 
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inwestycję ogłosiła upadłość), zakupu sprzętu i aktualizacji programowych (w ramach 
systemu Data Center). W ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego środki będą 
wydatkowane  przede  wszystkim  na  inwestycje  w  place  zabaw  i  siłownie,  dostępne  dla  
wszystkich mieszkańców (6 zadań). 

Radny Łukasz Chmielewski zapytał o prace związane z zabezpieczeniem muru 
oporowego przy Przedszkolu Miejskim nr 36, czy zadanie to przewidziane jest do realizacji 
na przyszły rok. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że jest wola wykonania 
tego zadania jak najszybciej, to kwestia bezpieczeństwa. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała o wydatki związane z adaptacją 
budynku przy ul. Ziemowita na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że Wydział Inwestycji 
i Remontów jest na etapie odbioru systemów audiowizualnych, stąd potrzeba 
zabezpieczenia środków, aby móc zrealizować ten wydatek w przyszłym roku. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała o prace dotyczące strzelnicy przy 
IV Liceum Ogólnokształcącym, czy te zaplanowane na 2023 r. zapewnią bezpieczne 
warunki użytkowania tego obiektu. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że tak, przewiduje się 
takie wykorzystanie środków z budżetu państwa, aby obiekt ten także odpowiednio 
wyposażyć. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber dodała, że część prac wykona Wydział 
Inwestycji i Remontów, a część – dyrektor szkoły. Zostaną usunięte przede wszystkim te 
wady, które zagrażają życiu i zdrowiu. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, czy uwagi dyrektora szkoły 
w zakresie warunków na strzelnicy zostały uwzględnione. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że tak, chodziło o to, aby 
regulamin korzystania z obiektu został przygotowany przed etapem projektowania. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała o kwotę subwencji i fakt, że nie 
wystarcza ona na pokrycie wynagrodzeń – czy chodzi tu tylko o wynagrodzenia nauczycieli, 
czy także pracowników administracji. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że z założenia powinna 
ona wystarczyć na pokrycie wszystkich wydatków, także tych związanych z utrzymaniem 
placówek, a tak nie jest. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa poprosiła o informacje, ile musiałoby dopłacić 
miasto do wynagrodzeń, przy założeniu, że realizuje wszystkie wydatki związane 
z administracją i utrzymaniem. 

Radny Łukasz Chmielewski zapytał, z  czego wynika fakt, że 100% subwencji nie  
pokrywa kosztów wynagrodzeń. 

Radny Stanisław Kubit zapytał, czy nie ma jakichś algorytmów, które kształtują 
wysokość subwencji. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber odpowiedziała, że są, jednak nie idą za nimi 
środki z budżetu państwa. Gdyby się do nich stosowano, to miasto nie musiałoby dopłacać 
do systemu oświaty. 

Naczelnik Wydziału Kultury i Sporu Stella Zaborowska-Nawrath przedstawiła 
informację dotyczącą projektu budżetu miasta Gliwice w zakresie kultury i sportu. Budżet 
zaplanowany  jest  w  wysokości  46  mln  637  tys.  zł. Dodatkowo proponowana jest 
autopoprawka  w  wysokości  1  mln  180  tys.  zł,  która  zostanie  przekazana  na  zadania 
związane ze sportem. Wydatki bieżące kształtują się na poziomie 45 mln 670 tys. zł, zaś 
wydatki majątkowe to 966 tys. zł. Kwoty te rozdysponowane są na działy dotyczące 
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wydatków na kulturę, sport i rekreację, obejmują także środki przekazywane instytucjom 
kultury, a także pulę na nagrody Prezydenta Miasta oraz zadania realizowane w ramach 
Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego i organizację pojedynczych imprez. Wydatki na sport 
zaplanowane są w wysokości 17 mln 523 tys. zł (w porównaniu do tegorocznego planu po 
zmianach jest to wzrost o 1%). Będą wydatkowane na dotacje dla klubów sportowych, 
szkolenie dzieci i młodzieży, osób z niepełnosprawnościami i tzw. małe granty. Kwota 
345 tys. zł została zaplanowana na zadania w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 
oraz nagrody Prezydenta Miasta dla sportowców. Nadzór nad zarządzaniem Krytą Pływalnią 
„Neptun” to koszt 1 mln 48 tys. zł. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury zostaną 
zabezpieczone w kwocie 27 mln 470 tys. zł. Muzeum w Gliwicach otrzyma 5 mln 793 tys. 
zł, Teatr Miejski w Gliwicach – nieco ponad 8 mln zł, Miejska Biblioteka Publiczna – 7 mln 
606 tys. zł, a Centrum Kultury Victoria – 6 mln zł. Wydatki na turystykę obejmują m.in. 
organizację konkursu. Wydatki remontowe to 30  tys.  zł  dla  Teatru  Miejskiego, w razie 
potrzeby decyzje dotyczące pozostałych remontów będą podejmowane na bieżąco, po 
analizie wagi, a także w zależności od sytuacji finansowej miasta. Zakończenie etapu 
projektowania koncepcji modernizacji Radiostacji Gliwice jest zaplanowane na koniec 2023 
r., stąd środki przeniesione zostały na 2023 r. 

Radny Gabriel Bodzioch zapytał o autopoprawkę, skąd ona wynika i z jakiego zadania 
środki zostały zabrane. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber wyjaśniła, że pierwsze przewidywania 
w zakresie konieczności cięć wydatków były większe  o ok. 10% (na kwotę 1,6 mln zł).  
Jednak w wyniku ponownych przeliczeń i zaistniałych okoliczności okazało się, 
że uszczuplenie wydatków nie musi być tak duże, stąd autopoprawka. 

Radny Marcin Kiełpiński zapytał o Krytą Pływalnię „Neptun”, czy są to środki 
zabezpieczone do sierpnia 2023 r., gdyż wtedy wygasa koncesja. 

Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Stella Zaborowska-Nawrath odpowiedziała, 
że są to środki na cały rok,  koncesji nie da się przedłużyć, trwają prace nad 
przygotowaniem nowego postępowania. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber odpowiedziała, że to rynek będzie kształtował 
kwotę, więc pozostaje kwestia, czy wyłoniony zostanie zarządca, czy obiekt powróci do 
Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych. 

Radny Łukasz Chmielewski zapytał o kwoty przeznaczone na szkolenie sportowe dzieci 
i młodzieży w małych klubach sportowych. 

Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Stella Zaborowska-Nawrath odpowiedziała, 
że w 2022 r. wykonanie to 1 mln 475 tys. zł, zaś na 2023 r. przewidziano kwotę 1 mln 
600 tys. zł. 

Radny Gabriel Bodzioch zapytał o szczegóły dotyczące koncesji na prowadzenie Krytej 
Pływalni „Neptun”. 

Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Stella Zaborowska-Nawrath odpowiedziała, 
że zapisy umowne są bardzo sztywne, trzeba ją przygotować tak, aby podmioty prywatne 
chciały przystąpić do postępowania. 

Radny Gabriel Bodzioch zapytał, czy w planach uwzględniono, że do udziału 
w postępowaniu może nie zgłosić się żaden podmiot. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber odpowiedziała, że nie, taka możliwość nie 
została uwzględniona, jednak miasto ma świadomość, że taka sytuacja może mieć miejsce. 
Oczekuje się, że zostaną uruchomione środki w ramach Krajowego Programu Odbudowy 
i sytuacja finansowa miasta się zmieni. 

Radny Adam Michczyński zauważył, że dotacja dla Muzeum w Gliwicach i Teatru 
Miejskiego jest mniejsza w porównaniu do 2022 r., Miejska Biblioteka Publiczna otrzyma 
o 1 mln więcej, zaś środki dla Centrum Kultury Victoria będą także mniejsze oraz zapytał, 
z czego to wynika. 
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Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Stella Zaborowska-Nawrath odpowiedziała, 
że Miejska Biblioteka Publiczna jako jedyna nie prowadzi działalności gospodarczej i nie 
może z niej pozyskiwać dodatkowych środków. Wysokość dotacji zależy także od kwoty 
wynagrodzenia  minimalnego,  a  to  ma  wzrosnąć  w  2023  r.  Dodatkowo  nastąpił  wzrost  
wydatków  przeznaczonych  na  opłaty  za  media,  a  także  przewiduje  się  zakup  nowych  
zbiorów książkowych. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber dodała, że jest to także efekt podwyżek 
wynagrodzeń dla pracowników tej instytucji. 

Radna Agnieszka Filipkowska zapytała o inwestycje, jaki zakres obejmuje modernizacja 
Teatru Miejskiego w Gliwicach oraz Radiostacji Gliwice, które boiska sportowe będą 
modernizowane, a także o prace dotyczące Kąpieliska Leśnego. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber odpowiedziała, że w grudniu będzie gotowa 
na przedstawienie Komisji założeń koncepcji modernizacji Radiostacji Gliwice, zaś jeśli 
chodzi o Teatr Miejski w Gliwicach to trwają prace nad przygotowaniem całościowego 
projektu modernizacji tego budynku, gdyż wymaga on już prac remontowych. 

Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Stella Zaborowska-Nawrath przekazała, że nie 
jest w stanie udzielić informacji dotyczącej modernizacji boisk i Kąpieliska Leśnego, gdyż 
zajmuje się tym Miejski Zarząd Usług Komunalnych, a także dodała, że na grudniowym  
posiedzeniu Komisji mogą zostać przedstawione plany dotyczące modernizacji budynku 
Teatru Miejskiego w Gliwicach. 

Radny Adam Michczyński zapytał o środki przeznaczone na budowę hali sportowej przy 
szkole „Filomata” oraz o modernizację układu chłodniczego na lodowisku „Tafla” – czy jest 
to inwestycja w obiekty miejskie. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber odpowiedziała, że oba obiekty są miejskie, 
tymi przedsięwzięciami zajmuje się Wydział Inwestycji i Remontów. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, skąd wynika zmniejszenie dotacji 
dla Centrum Kultury Victoria. 

Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Stella Zaborowska-Nawrath odpowiedziała, 
że jednostce tej najłatwiej jest wypracować własne środki finansowe, może także składać 
wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć. Dodatkowo instytucja ta współpracuje z różnymi 
podmiotami i nie ma potrzeby posiadania zespołu, który wypracowuje różne 
przedsięwzięcia. Stąd możliwość obniżenia dotacji dla tej instytucji kultury. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber przekazała, że trwają prace nad narzędziem, 
które ułatwi, usprawni działalność tej instytucji. Mowa o platformie informującej 
o wydarzeniach kulturalnych w mieście. W 2022 r. w Gliwicach odbyło się wiele 
przedsięwzięć i zdarzało się, że ich terminy się pokrywały. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, czy kwota ta zapewni ten sam 
poziom aktywności Centrum Kultury Victoria. 

Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Stella Zaborowska-Nawrath odpowiedziała, 
że kwota ta zapewni ciągłość działania, ale wiele zależy od tego, w jaki sposób instytucja 
podejdzie do organizacji/współorganizacji wydarzeń. Ta współpraca może zostać 
przemodelowana. 

Radny Adam Michczyński zauważył, że Centrum Kultury Victoria przejęło część zadań 
Młodzieżowego Domu Kultury, m.in. w zakresie organizacji bezpłatnych zajęć dla dzieci – 
czy w tym obszarze także będą oszczędności. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber odpowiedziała, że w tym obszarze utrzymany 
zostanie poziom aktywności, liczba godzin nie zostanie zmniejszona. Centrum Kultury 
Victoria ma duże możliwości w zakresie sponsoringu i dobrą pozycję negocjacyjną. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, z realizacji których oświatowych 
inwestycji zrezygnowano w 2023 r. 
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Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że z żadnej, realizacja 
została jedynie przesunięta na kolejne lata. Na 2023 r. zaplanowano przygotowanie 
projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 3 w Ostropie, po tym czasie będzie też 
wiadomo, czy można rozpoczynać tę inwestycję. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber dodała, że w 2023 r. podjęta zostanie decyzja, 
czy prowadzona będzie inwestycja w szkole w Ostropie,  czy  w  Wójtowej  Wsi.  W  obu  
przypadkach zostaną przygotowane projekty, koszty realizacji zostaną oszacowane 
i podjęta zostanie decyzja, które zadanie będzie realizowane. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz przekazał, że miasto stoi także przed 
budową dwóch obiektów przedszkolnych: w Starych Gliwicach oraz Szobiszowicach. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber zwróciła uwagę, że przy budowie tego rodzaju 
obiektów  bierze  się  pod  uwagę,  aby  możliwa  była  zmiana  ich  funkcjonalności,  w  celu  
zapobieżenia sytuacji, że po kilku latach obiekty będą stały puste (np. z powodu braku 
zapotrzebowania na miejsca w przedszkolach). 

Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Stella Zaborowska-Nawrath wróciła do pytania 
dotyczącego autopoprawki do projektu budżetu miasta Gliwice na 2023 r. i wyjaśniła, 
że środki  te  zostaną  przeznaczone  na  utrzymanie  tych  zadań,  które  do  tej  pory  były  
realizowane. Stąd decyzja, aby przeznaczyć je na sport. 

Radny Gabriel Bodzioch zapytał o Szkołę Podstawową nr 11 w Ligocie Zabrskiej, 
czy obiekt ten nie powinien zostać rozbudowany, w związku z rozwojem tej dzielnicy. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że sytuacja jest 
obserwowana, jednak na ten moment nie dostrzega się gwałtownego wzrostu liczby dzieci. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber podsumowała, że pomimo trudnej sytuacji 
ekonomicznej, projekt budżetu miasta Gliwice został przygotowany tak, że środki na 
realizację zadań obligatoryjnych zostały zabezpieczone w budżecie. 

Brak kolejnych pytań ze strony członków Komisji. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Wynik głosowania: 4 głosy za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące się. Komisja pozytywnie 
zaopiniowała dokument. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do całości projektu uchwały budżetowej miasta Gliwice na 2023 r. 

Wynik głosowania: 4 głosy za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące się. Komisja pozytywnie 
zaopiniowała dokument. 

We wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów w dniu 7 grudnia 2022 r. udział 
weźmie Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa. 

Ad 2) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami: 

a) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia 
nieważności uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 
na 2023 r. (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

b) Decyzja o umorzeniu postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności 
uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 r. 
(w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

c) Pismo w sprawie podmiotów, na rzecz których w 2023 r. skazani na karę pozbawienia 
wolności  mogą  wykonywać  prace  na  cele  społeczne  (w  zał.)  – Komisja przyjęła do 
wiadomości. 
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d) Pismo w sprawie podmiotów, na rzecz których w 2023 r. może być wykonywana kara 
ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (w zał.) – Komisja przyjęła do 
wiadomości. 

e) Pismo w sprawie informowania o wydarzeniach kulturalnych, sportowych 
i rekreacyjnych organizowanych przez miasto Gliwice (w aktach spawy 
BR.0012.16.18.2022) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

(***) 

Komisja przyjęła protokół posiedzenia Komisji, które odbyło się 18 października 2022 r. 

(***) 

Kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się 13 grudnia 2022 r., godz. 15.30. Tematyka 
posiedzenia: koncepcja modernizacji Radiostacji Gliwice; druki sesyjne; plan pracy Komisji 
na 2023 r.; sprawy bieżące. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Katarzyna Golonka 
Przewodnicząca Komisji 

Edukacji, Kultury i Sportu 

(-) Krystyna Sowa 
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