
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały Rady 
Miasta Gliwice w sprawie połączenia jednostek budżetowych miasta Gliwice: 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach i Centrum Pieczy Zastępczej 
i Wspierania Rodziny w Gliwicach 

1. Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie połączenia 
jednostek budżetowych miasta Gliwice: Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach 
oraz Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach przeprowadzono: 
- w terminie od dnia 27 grudnia 2022 r. do dnia 3 stycznia 2023 r. na podstawie art. 5 
ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), 
- w terminie do dnia 27 grudnia 2022 r. do dnia 10 stycznia 2023 r. na podstawie 
art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. 
poz. 854) . 

2. Przedmiot konsultacji i ich forma określone zostały w zarządzeniu nr PM-7120/2022 
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 23 grudnia 2022 r. 

3. Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach nie wniosła uwag 
do przesłanego projektu uchwały, brak uwag do projektu uchwały zgłosił także OPZZ 
Woj. Śląskiego. Forum Związków Zawodowych nie wyraziło do wskazanego terminu opinii 
dotyczącej ww. projektu uchwały. 

4. W przebiegu konsultacji wpłynęła uwaga do przedstawionego projektu uchwały 
ze strony Rady Sekcji Problemowej Gliwic i Powiatu Gliwickiego NSZZ „Solidarność", 
w zakresie braku zapisu w treści projektu uchwały dotyczącego przejęcia pracowników 
Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach. Stosowna odpowiedź 
do ww. związku zawodowego została opracowana i przesłana w dniu 10 stycznia 2023 r. 
Uwagi ostatecznie nie uwzględniono, z uwagi na obowiązujące orzecznictwo prawne 
w tym zakresie. 

5. Protokół sporządzono dnia 11 stycznia 2023 r. 
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