
  

 

 

   
 

  
 

 
  

 

           
        

          
            

          
           

          
        

             
     

       
          

       
          

      

         

      
        

  
          

           
         

           
      

           
  

            
          

        

          
        

        
         

BR.0012.8.6.2022 

BR.0012.6.14.2022 

Protokół wspólnego posiedzenia 
Komisji Rozwoju Miasta i Inwestycji 
i Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 4 października 2022 r., godz. 17.00 

Posiedzenie wyjazdowe w siedzibie 
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gliwicach 

Na wstępie ustalono, że wspólną, pierwszą część posiedzenia Komisji prowadzić będzie 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Krystyna Sowa. 

W posiedzeniu udział wzięli: Bogusław Pietrzak – Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej 
I i II stopnia, Mariusz Śpiewok – Zastępca Prezydenta Miasta, Aleksandra Wysocka – 
Zastępca Prezydenta Miasta, Mariusz Kucharz – Naczelnik Wydziału Edukacji, Stella 
Zaborowska-Nawrath – Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu, Anita Koczorek – Zastępca 
Dyrektora Centrum 3.0 Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych oraz radni spoza komisji: 
Paweł Wróblewski, Adam Michczyński, Łukasz Chmielewski, Ryszard Buczek. 

Część I - wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta i Inwestycji oraz Komisji 
Edukacji, Kultury i Sportu. 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Krystyna Sowa powitała 
gospodarza obiektu, zebranych gości oraz radnych i otworzyła posiedzenie Komisji, którego 
zaplanowanym tematem było poznanie pieczołowicie odnowionego przez miasto 
zabytkowego budynku przy ul. Księcia Ziemowita 12, stanowiącego siedzibę Państwowej 
Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gliwicach. 

1) Nowa siedziba Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia. 

Dyrektor Szkoły Bogusław Pietrzak zaprosił uczestników do zwiedzania 
zmodernizowanego obiektu szkoły, w trakcie którego przekazał informacje: budynek 
składa się z dwóch pięter i trzech segmentów, w tym 64 wygodnych i funkcjonalnych sal 
dydaktycznych, sal prób dla orkiestry i chóru, pomieszczeń technicznych, serwerowni, 
nowoczesnej windy, biblioteki. Korzystając z okazji dodał, że w przygotowaniu jest jeszcze 
uruchomienie szkolnego bufetu, który umożliwi uczniom zresetowanie się po zajęciach 
lekcyjnych szkolnych i pozwoli na spokojne przejście do drugiej części dnia, która jest 
równie wymagająca, jak poprzednia. 

Dyrektor Szkoły Bogusław Pietrzak przekazał, że na terenie szkoły przygotowano dwie 
sale koncertowe: 

• małą salę koncertową, tzw. kameralną, która zlokalizowana jest w budynku głównym 
i mieści 90 miejsc siedzących, zasłony tłumiące pogłosy (pełniące rolę akustyczną), 
oświetlenie ledowe; w planach jest jeszcze montaż rolet; 

• dużą salę koncertową, która w najnowocześniejszy sposób została zaadaptowana 
z istniejącej wcześniej sali gimnastycznej; w sali zamontowano 268 miejsc siedzących, 
instalację audio-wideo i technologię niezbędną do obsługi sceny, pasywny system 
nagłośnienia frontowego: dwa głośniki szerokopasmowe i dwa głośniki niskotonowe 
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podwieszone nad sceną, wielokanałowy wzmacniacz mocy oraz aktywne monitory 
odsłuchowe, zapewniające krystaliczny dźwięk roznoszący się równomiernie po widowni 
podczas wydarzeń artystycznych; sala posiada trzy wejścia: od strony szatni, parkingu 
oraz łącznika, którym można przemieścić się do budynku głównego. 

Dyrektor Szkoły Bogusław Pietrzak w trakcie oglądania dużej sali koncertowej 
nadmienił, że w poprzedniej lokalizacji szkoły przy ul. O. Jana Siemińskiego, cała sala 
koncertowa miała powierzchnię obecnej samej sceny. Dodał, że poziom warunków wzrósł 
oszałamiająco. 

Radna Grażyna Walter-Łukowicz zapytała, czy sala będzie wykorzystywana tylko na 
potrzeby szkoły, czy będą istniały możliwości szerszego wykorzystania sali. 

Dyrektor Szkoły Bogusław Pietrzak zapewnił, że już są planowane uroczystości 
i koncerty na szerszą skalę, nie tylko z zakresu szkoły. Dodał,  że  jest  to  jakościowo  
najnowocześniejszy obiekt tego typu w Gliwicach, więc byłoby niepoprawnym, aby 
ograniczać jego potencjał. 

Radny Marek Pszonak zapytał, ile sal dydaktycznych mieściła poprzednia lokalizacja 
szkoły przy ul. O. Jana Siemińskiego. 

Dyrektor Szkoły Bogusław Pietrzak odpowiedział, że sal było 47, obecnie jest ich 64. 
Dodał, że zatrudnionych w szkole jest 74 nauczycieli, którzy tygodniowo prowadzą 1200 
godzin lekcyjnych. 

Na zakończenie prezentacji obiektu Dyrektor Szkoły zaprosił uczestników posiedzenia na 
kameralny koncert, w którym udział wzięli uczniowie szkoły wraz ze swoimi promotorami, 
prezentując umiejętności gry na gitarze, skrzypcach, wiolonczeli, flecie oraz fortepianie. 

Następnie, na zakończenie koncertu, Radny Marek Pszonak podziękował za pełen 
profesjonalizm i dodał, że jest przekonany o słuszności wydatkowania miejskich środków 
na tak spektakularny cel, który z całą pewnością będzie stanowić dumę dla miasta. 

Część II – cd. posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

Po zakończeniu części wspólnej posiedzenia Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury 
i Sportu przeszła do II części posiedzenia,  w  której  tematem  były  druki sesyjne oraz 
sprawy bieżące. 

1) Druki sesyjne. 

Komisja opiniowała następujące druki sesyjne: 

a) Projekt uchwały (druk nr 863) w sprawie przyjęcia do realizacji „Strategii rozwoju 
miasta Gliwice do roku 2040 »Gliwice 2040«”. 

Brak uwag ze strony członków Komisji. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 863. 

Wynik głosowania: 7 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

b) Projekt uchwały (druk nr 855) zmieniającej uchwałę nr IX/171/2019 Rady Miasta 
Gliwice z dnia 10 października 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu ustalania 
wysokości dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy 
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oraz szczegółowych zasad ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia 
za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokości 
i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa przekazała, że projekt uchwały jest 
nowelizowany ze względu na wprowadzenie funkcji mentora. 

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 855. 

Wynik głosowania: 7 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

c) Projekt uchwały (druk nr 856) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia kierunków 
rozwoju sportu w Gliwicach od 2021 roku. 

Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Stella Zaborowska-Nawrath przekazała, 
że projekt uchwały przewiduje drobną zmianę dotyczącą wprowadzenia przepisu 
o przeznaczeniu 50% dotacji na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży. Do tej pory zapis  
taki znajdował się w ogłoszeniach o naborach, a teraz proponuje się wprowadzenie go do 
uchwały. 

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 856. 

Wynik głosowania: 7 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

d) Projekt uchwały (druk nr 862) w sprawie programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi. 

Zastępca Dyrektora Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych 
Anita Koczorek przekazała, że miasto jest zobligowane do corocznego przyjmowania 
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. W tym roku konsultacje dotyczące 
projektu trwały aż trzy miesiące. Główna zmiana dotyczy zadań priorytetowych, 
zaproponowanych do realizacji w 2023 r. 

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 862. 

Wynik głosowania: 7 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

2) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującym dokumentem: 

a) Pismo Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie zabezpieczenia w budżecie miasta 
na rok 2023 środków finansowych m.in. na podwyższenie wynagrodzeń (w zał.) – 
Komisja przyjęła do wiadomości. 

(***) 

Radny Łukasz Chmielewski zapytał o projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
budżetu miasta Gliwice na 2022 rok i zmniejszenie kwot na dotacje  na realizację zadań  
publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wzrostu poziomu 
sportowego – z czego wynikają te zmiany? 
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Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Stella Zaborowska-Nawrath wyjaśniła, 
że zmniejszenie to wynika z  kwot dotacji udzielonych na  I i  II półrocze 2022 r. i liczby  
wniosków, które wpłynęły. Pełna kwota nie została rozdysponowana, więc podjęto decyzję 
o przekazaniu tych środków na inne zadania realizowane przez miasto. 

Radny Łukasz Chmielewski zapytał, czy zmieni się kwota na zawodnika. 

Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Stella Zaborowska-Nawrath odpowiedziała, 
że w  szkoleniu  dzieci  i  młodzieży  nie  zmieni  się  kwota  na  zawodnika.  Trzeba  brać  pod  
uwagę przyszłoroczną sytuację – decyzje o zmianie kwoty będą podejmowane w miarę  
możliwości. 

Radny Stanisław Kubit zapytał, czy jest jeszcze możliwe złożenie wniosku o dotację. 

Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Stella Zaborowska-Nawrath odpowiedziała, że 
terminy  już  minęły,  aktualnie  możliwe  jest  już  tylko  uzyskanie  wsparcia  finansowego  
w ramach  tzw.  małych  grantów.  Należy  pamiętać  tylko,  że  wnioski  te  muszą  dotyczyć  
zadania innego, niż wskazane w umowie dotacyjnej. 

(***) 

Komisja przyjęła protokół posiedzenia, które odbyło się 20 września 2022 r. 

(***) 

Nie ustalono terminu kolejnego posiedzenia Komisji. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Anna Ciekańska 

(-) Katarzyna Golonka 

Przewodnicząca Komisji 
Edukacji, Kultury i Sportu 

(-) Krystyna Sowa 

Przewodniczący Komisji 
Rozwoju Miasta i Inwestycji 

(-) Krzysztof Procel 
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