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BR0012.6.2.2023 

Protokół posiedzenia 
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu  

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023, przedłużonej do 30.04.2024 r. 
w dniu 7 lutego 2023 r., godz. 15.30  

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

1) Druki sesyjne. 

2) Zmiany w planie pracy Komisji na 2023 r. 

3) Sprawy bieżące. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu udział wziął Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz. 

Ad 1) Druki sesyjne. 

Komisja opiniował następujący druk sesyjny: 

a) Projekt uchwały (druk nr 952) w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu 
jednolitego uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, 
wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe.  

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 952. 

Wynik głosowania: 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Ad 2) Zmiany w planie pracy Komisji na 2023 r. 

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa przekazała, że wpłynęły jeszcze dwie 
propozycje do planu pracy Komisji na 2023 r.: skuteczność/awaryjność urządzeń 
niwelujących bariery architektoniczne (platformy) w miejskich jednostkach kultury oraz 
realizacja opinii i orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w szkołach masowych 
(z uwzględnieniem oddziałów integracyjnych) oraz zapytała, kto z członków Komisji jest za 
wpisaniem ich do planu pracy na bieżący rok. 

Wynik głosowania: 7 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja wyraziła 
zgodę na wpisanie powyższych tematów do planu pracy Komisji na 2023 r. 

Ad 3) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami: 

a) Odpowiedź w sprawie działalności SPR Sośnica (w aktach sprawy 
BR.0012.16.1.2023) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

b) Sprawozdanie z działalności wspólnej dla miasta Gliwice i powiatu gliwickiego Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku z 2022 roku (w zał. ) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

c) Zestawienie skarg, wniosków i petycji za IV kwartał 2022 r. (w zał.) – Komisja przyjęła 
do wiadomości. 
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d) Pismo w sprawie Gliwickiego Leksykonu Historycznego (w zał.) – Komisja przyjęła do 
wiadomości. 

(***) 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz przekazał informację dotyczącą 
programów realizowanych ze środków pochodzących z Ministerstwa Edukacji i Nauki, 
w celu zapobieżenia sytuacji, która miała miejsce w związku ze składaniem wniosków 
w ramach programu „Poznaj Polskę”. Uruchomiony został nabór wniosków w ramach 
projektu „Wsparcie dzieci i wnuków pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”, polegającego 
na zwiększeniu dostępności do sprzętu komputerowego. Jest ryzyko niezrealizowania 
wniosków złożonych przez miasto Gliwice. Kwota przeznaczona na ten cel to 80 mln zł, zaś 
wszystkie złożone wnioski opiewają na kwotę 960 mln zł. Dofinansowanie to nie stanowi 
dotacji, czy zwiększenia subwencji, a mechanizm jego opiera się na wyłonieniu operatora, 
do którego wnioskuje się o przyznanie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa. Do 31 maja 2022 r. czekano na ogłoszenie przetargu na wykonawcę umowy. 
Ogłoszono nabór, wnioski zostały sprawdzone i wyłoniono oferenta, który był w stanie 
zrealizować przedmiot umowy. W międzyczasie Centrum „Polska Cyfrowa” obniżyło cenę 
za sztukę sprzętu komputerowego. Wyłoniony oferent odmówił podpisania umowy, gdyż 
w tych nowych ramach cenowych nie może zrealizować oferty. W związku z powyższym 
wystąpiono z pytaniem, czy nie można ogłosić, że to drugi w postępowaniu przetargowym 
oferent zrealizuje umowę. Aktualnie trwa oczekiwanie na odpowiedź. Wystąpiono także 
o przedłużenie czasu realizacji projektu, ale jest ryzyko nieuzyskania pozytywnej 
odpowiedzi. Program ma trwać do końca marca. Jednak należy mieć na względzie, że 
program pn. „Poznaj Polskę” miał kolejne etapy i nie skończyło się na jednej edycji.  

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, w jaki sposób weryfikowane jest, 
czy dana osoba jest dzieckiem lub wnukiem pracownika PGR-u. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że weryfikacja odbywa 
się na podstawie dokumentów.  

Radny Łukasz Chmielewski zapytał, czy oprócz Łabęd, na terenie Gliwic zlokalizowany 
był PGR. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz zwrócił uwagę, że chodzi tu o miejsce 
pracy, a nie miejsce zamieszkania.  

Radny Gabriel Bodzioch zapytał, czy wszystkie złożone w mieście Gliwice wnioski miały 
być zrealizowane. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że tak, wszystkie 
61 złożonych wniosków. Istnieje jednak zagrożenie, że drugi oferent nie będzie mógł lub 
nie podpisze umowy, a czas na realizację projektu minie.  

(***) 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz przekazał, że ogłoszona została 
informacja o rozpoczęciu w dniu 15 marca 2023 r. rekrutacji do przedszkoli. Kryteria nie 
ulegają zmianie, planuje się ponadto, że liczba miejsc w gliwickich placówkach 
przedszkolnych zwiększyła się o 25. NA chwilę obecną nie dostrzega się potrzeby 
utworzenia dodatkowej liczby miejsc.  

Radny Łukasz Chmielewski przypomniał, że w zeszłym roku zabrakło miejsc 
w przedszkolach w Brzezince i zapytał, czy coś się tam zmieni.  

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że z danych 
meldunkowych nie wynika potrzeba zwiększenia liczby miejsc, choć wiadome jest, że liczba 
mieszkańców Brzezinki zwiększa się. Należy jednak pamiętać, że Śródmieście wyludnia się, 
natomiast chętnych na miejsca w przedszkolach w tej dzielnicy jest nadal sporo. Często 
miejsce zamieszkania nie pokrywa się z dzielnicą, w której poszukiwane jest miejsce 
w przedszkolu.  
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Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka zapytała, czy w przedszkolach w Wójtowej Wsi oraz 
Ostropie zostaną uruchomione nabory.  

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że tak. 

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka zapytała, w której z tych dzielnic będzie budowane 
przedszkole. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że na ten moment 
przewidziana jest rozbudowa szkoły o budynek przedszkolny w Wójtowej Wsi. Obecnie trwa 
analiza ofert – która z nich jest bardziej korzystna.  

(***) 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz przekazał informację dotyczącą 
rekrutacji do szkół średnich. W 2023 r. liczba absolwentów szkół podstawowych to 2 tys. 
263, co pokazuje potrzebę uruchomienia dwóch nowych oddziałów. Miasto Gliwice jest 
także gotowe na otwarcie dodatkowych oddziałów w szkołach branżowych. W przypadku 
liceów, otwarcie nowych oddziałów może wiązać się z potrzebą wprowadzenia 
dwuzmianowości. Jednak już w 2024 r. liczba absolwentów szkół podstawowych wyniesie 
700, zaś w latach kolejnych będzie to ok. 1,5 tys. osób, co spowoduje, że w niektórych 
szkołach uruchomiony zostanie jeden lub dwa oddziały.  

Radny Gabriel Bodzioch zapytał, jaka będzie sytuacja kadry pedagogicznej, gdy tak 
zmniejszy się liczba uczniów w szkołach średnich.  

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że kolejny rok z rzędu, 
zestawienie średnich wynagrodzeń nauczycieli pokazuje tendencję powyżej średniej i to, 
że pracują oni w nadgodzinach. Jednocześnie posiadają oni świadomość, że od przyszłego 
roku wymiary zatrudnienia będą mniejsze. Problematyczna jest aktualnie sytuacja 
z nauczycielami, posiadającymi już prawa emerytalne. To oni określają zasady, na których 
pozostają w szkole: mniej godzin, mniej dyżurów, odmowa uczestnictwa w wycieczkach 
i objęcia klas opieką wychowawczą. Powoduje to braki nauczycieli w szkołach. 

(***) 

Komisja przyjęła protokoły posiedzeń, które odbyły się: 8 listopada 2022 r., 29 listopada 
2022 r., 13 grudnia 2022 r. i 10 stycznia 2023 r. 

(***) 

Kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się 28 lutego 2023 r., godz. 15.30. Tematyka 
posiedzenia: sprawy bieżące. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Katarzyna Golonka 
Przewodnicząca Komisji 

Edukacji, Kultury i Sportu 

(-) Krystyna Sowa 
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