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BR.0012.5.1.2019 

Protokół posiedzenia  
Komisji Dialogu Społecznego 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 6 lutego 2019 r., godz. 18.00 

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski otworzył posiedzenie Komisji, powitał 
gości oraz radnych i zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad: 

1) Druki sesyjne. 

2) Plan pracy Komisji na 2019 r. 

3) Sprawy bieżące. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu udział wzięli: Naczelnik Biura Rady Miasta Barbara Chodaczek-Sagan, radny 
Adam Michczyński oraz Wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla Zatorze Wiesław Golec. 

Ad 1) Druki sesyjne. 

Komisja opiniowała następujące druki sesyjne: 

a) projekt uchwały (druk nr 36) w sprawie konsultacji z mieszkańcami Gliwic, 
dotyczących zmian w statutach osiedli w Gliwicach 

Radny Tomasz Tylutko złożył wniosek o wniesienie poprawki do przedmiotowego 
projektu uchwały dotyczącej rozszerzenia zakresu konsultacji o propozycję wprowadzenia 
przepisu umożliwiającego radom osiedli organizowania przedsięwzięć poza terenem miasta 
Gliwice. 

Radna Grażyna Walter-Łukowicz przekazała, że Rada Osiedla Kopernika popiera 
wprowadzenie takiej zmiany. 

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski zapytał, kto z członków Komisji jest za 
przedstawieniem poprawki do druku nr 36 dotyczącej dodania w § 1 pkt 2 o treści: 
„w załącznikach do uchwał od nr XXXIX/854/2018 do nr XXXIX/874/2018 Rady Miasta 
Gliwice z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie nadania statutów osiedlom, w § 3, w ust. 2, pkt 7 
o brzmieniu: „organizowanie na terenie miasta działań aktywizujących i integrujących 
mieszkańców Osiedla;” zamienić na: „organizowanie działań aktywizujących i 
integrujących mieszkańców Osiedla”” oraz dodaniem w uzasadnieniu akapitu o treści: 
„Usunięcie  zwrotu „na terenie miasta” będzie powrotem do stanu sprzed 12 lipca 2018 r. 
Ograniczenie działalności Rad Osiedli do granic administracyjnych Miasta Gliwice ogranicza 
możliwości realizacji niektórych przedsięwzięć sportowych czy też kulturalnych.”. 

Wynik głosowania: 7 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja przyjęła 
treść poprawki.  

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 36. 

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

b) projekt uchwały (druk nr 53) w sprawie zmiany uchwały w sprawie Gliwickiego 
Budżetu Obywatelskiego 

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 53. 
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Wynik głosowania: 7 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

c) projekt uchwały (druk nr 57) w sprawie Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej 

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr  57. 

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

Ad 2) Plan pracy Komisji na 2019 r. 

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski przedstawił propozycje do planu pracy 
Komisji w 2019 r.: 

1) prace związane z ustanowieniem Medalu Honorowego Zasłużony dla Miasta Gliwice; 

Radny Paweł Wróblewski przekazał, że należy zwrócić uwagę na drugi aspekt prac 
związanych z honorowaniem osób zasłużonych dla miasta Gliwice, tj. pracami dotyczącymi 
przygotowania regulaminu nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Gliwice, które 
przyznawane jest przez Radę Miasta na podstawie ustawy o samorządzie gminnym. 

Komisja ustaliła, że w planie pracy na 2019 r. znajdzie się zagadnienie związane 
z przyznawaniem wyróżnień honorowych przez Radę Miasta Gliwice. 

2) problematyka realizacji zadań w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego; 

3) zasady finansowania przedsięwzięć realizowanych przez rady osiedli;  

4) dostępność siedzib rad osiedli dla osób niepełnosprawnych; 

5) organizacja tematycznych wyjazdowych spotkań z przedstawicielami rad osiedli 
oraz mieszkańcami osiedli; 

Radny Paweł Wróblewski przekazał, że może warto zapraszać przedstawicieli rad osiedli 
do Urzędu Miejskiego.  

Radna Agnieszka Filipkowska zauważyła, że wtedy mieszkańcy nie będą brali udziału 
w tych spotkaniach, bo będzie to się wiązało z przybyciem do Urzędu Miejskiego.  

Radny Tomasz Tylutko dodał, że jednak nie każda rada osiedla ma możliwość, 
aby przyjąć większą grupę osób.  

Radny Stanisław Kubit zaproponował, aby to przedstawiciele rad osiedli wyszli 
z inicjatywą i przedstawili sugestię, gdzie takie spotkanie powinno być zorganizowane.  

Radna Grażyna Walter-Łukowicz dodała, że takie spotkania mogą się odbywać na 
terenie szkoły, która zlokalizowana jest na terenie osiedla. 

Komisja ustaliła, że wystosuje zaproszenie do wszystkich rad osiedli z informacją 
o możliwości odbycia spotkania tematycznego z Komisją Dialogu Społecznego 
oraz propozycjami dotyczącymi kwestii organizacyjnych związanych z takim spotkaniem.   

6) współpraca z  Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych 

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski poprosił radną Agnieszkę Filipkowską 
o doprecyzowanie tego tematu. 

Radna Agnieszka Filipkowska odpowiedziała, że doszły do niej głosy, że Gliwickie 
Centrum Organizacji Pozarządowych chciałoby podjąć dyskusję na temat Gliwickiej 
Inicjatywy Lokalnej.  

Radny Paweł Wróblewski przekazał, że popiera inicjatywę spotkania się 
z przedstawicielami Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych i porozmawiania 
z nimi na różne tematy, gdyż to oni mają częsty kontakt z mieszkańcami.  
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Radny Jacek Trochimowicz dodał, że działa także Miejska Rada Działalności Pożytku 
Publicznego i poparł ideę spotkania z przedstawicielami Gliwickiego Centrum Organizacji 
Pozarządowych w celu podjęcia dyskusji o potrzebach, kierunkach działania itd.  

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski zauważył, że może to być wyjazdowe 
posiedzenia Komisji, na którym członkowie Komisji zapoznają się i porozmawiają o rożnych 
płaszczyznach działalności Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.  

7) powołanie społecznej Rady Kobiet 

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski poprosił radną Agnieszkę Filipkowską 
o doprecyzowanie tego tematu.  

Radna Agnieszka Filipkowska przekazała, że chodzi o sprawdzenie możliwości 
powołania takiego ciała o charakterze doradczym.  

Radny Tomasz Tylutko zapytał, jakie mogą być zadania takiej rady. 

Radna Agnieszka Filipkowska odpowiedziała, że może to być organ doradczy działający 
przy Prezydencie Miasta, zajmujący się tematami związanymi z kobietami.  

Radny Paweł Wróblewski zapytał, jakie jest umocowanie prawne takiej Rady Kobiet. 

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski odpowiedział, że spotkał się z takim 
rozwiązaniem, że Rada Kobiet została powołana na podstawie zarządzenia Prezydenta 
Miasta. 

Radny Stanisław Kubit zauważył, że tematy związane z kobietami można także 
realizować w ramach innych komisji.  

Radna Grażyna Walter-Łukowicz przekazała, że uważa, że jeżeli jest takie 
zapotrzebowanie ze strony kobiet, to można się zastanowić nad taką inicjatywą.  

Radny Paweł Wróblewski zauważył, że jeżeli będzie to inicjatywa oddolna, to należy się 
nad nią pochylić.  

Radna Agnieszka Filipkowska przekazała, że zgadza się, że taki postulat powinien 
zostać zgłoszony przez samych zainteresowanych.  

Komisja ustaliła, że jeżeli pomysł powołania społecznej Rady Kobiet pojawi się ze strony 
zainteresowanych, to Komisja pochyli się nad tym tematem.  

8) wyróżnienie Karla Schabika 

Radna Grażyna Walter-Łukowicz przekazała, że nazewnictwem ulic, placów i innych 
obiektów zajmuje się Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji.  

Radna Agnieszka Filipkowska przekazała, że liczyła właśnie na taką inicjatywę, 
tj. nadanie nazwy placowi, ulicy lub innemu obiektowi.  

Komisja zwróci się z prośbą do Komisji Rozwoju Miasta i Inwestycji o rozważenie inicjatywy 
uhonorowania Karla Schabika. 

9)  powołanie zespołu branżowego ds. polityki rowerowej 

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski wyjaśnił, że tą tematyką zajmuje się 
Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji. 

10)  prace związane z wprowadzeniem panelu obywatelskiego 

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski poprosił o przedstawienie szczegółów 
tej propozycji. 

Radna Agnieszka Filipkowska wyjaśniła, że panel obywatelski mógłby być prowadzony 
w formie platformy internetowej, za pośrednictwem której można wejść w dyskurs 
z mieszkańcami, pod warunkiem, że są techniczne możliwości utworzenia takiego panelu. 

Radny Paweł Wróblewski przekazał, że jest zwolennikiem kontaktu bezpośredniego.  



4 
 

Radna Grażyna Walter-Łukowicz dodała, że zakres możliwości nawiązania kontaktu 
z radnymi jest szeroki, wielu radnych jest członkami rad osiedli. 

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski przekazał, że jego zdaniem, jeżeli idea 
spotkań z członkami rad osiedli i mieszkańcami będzie realizowana i ta forma kontaktu 
będzie dobrze funkcjonować, to nie ma potrzeby wprowadzania kolejnej drogi komunikacji. 

Radna Agnieszka Filipkowska zgodziła się z przedmówcami. 

Brak dalszych propozycji ze strony członków Komisji. 

Komisja Dialogu Społecznego ustaliła plan pracy na 2019 r.: 

• prace nad tematyką związaną z przyznawaniem wyróżnień honorowych przez Radę 
Miasta Gliwice; 

• omówienie problematyki realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego; 

• omówienie finansowania przedsięwzięć realizowanych przez rady osiedli; 

• omówienie dostępności siedzib rad osiedli dla potrzeb osób niepełnosprawnych; 

• organizacja tematycznych zebrań z członkami rad osiedli; 

• omówienie działalności Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych. 

Ad 3) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi pismami: 

a) zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie uchwały w sprawie 
Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości; 

b) zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie uchwały w sprawie 
Statutu Miasta Gliwice (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości; 

c) zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie uchwały w sprawie 
realizacji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej (w zał.) – Komisja przyjęła 
do wiadomości; 

d) rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie uchwały w sprawie realizacji obywatelskiej 
inicjatywy uchwałodawczej (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości; 

e) rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie uchwały w sprawie Statutu Miasta Gliwice (w zał.) 
– Komisja przyjęła do wiadomości; 

f) rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia 
Prezydenta Miasta Gliwice (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości; 

g) sprawozdanie z działalności wspólnej dla miasta i powiatu Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku w 2018 r. (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości; 

h) zestawienie skarg, wniosków i petycji za IV kwartał 2018 r. (w zał.) – Komisja przyjęła 
do wiadomości; 

i) pismo w sprawie przekazania projektu uchwały w sprawie Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej 
(w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości; 

j) pismo w sprawie pojęć „gmina Gliwice” i „Miasto Gliwice” (w aktach sprawy 
BR.0012.15.4.2019) 

Komisja ustaliła, że zwróci się do radcy prawnego z prośbą o opinię w przedstawionej przez 
mieszkańca sprawie. 

k) korespondencja w sprawie Rady Osiedla Stare Gliwice (w aktach sprawy 
BR.0012.15.5.2019)  
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Komisja ustaliła, że w związku z § 35 statutów gliwickich osiedli pismo mieszkańca 
przekaże do Komisji Rewizyjnej, która zajmuje się nadzorem i kontrolą nad działalnością 
organów osiedli. 

(***) 

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski oddał głos Naczelnikowi Biura Rady 
Miasta Barbarze Chodaczek-Sagan. 

Naczelnik Biura Rady Miasta Barbara Chodaczek-Sagan przekazała, że na prośbę 
Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta, chce przedstawić informację na temat 
rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody, dotyczących podjętych na ostatniej sesji uchwał w 
sprawie Statutu Miasta Gliwice oraz w sprawie realizacji obywatelskiej inicjatywy 
uchwałodawczej. Podjęta została decyzja o niezaskarżaniu rozstrzygnięć nadzorczych 
Wojewody, a uchwały funkcjonować będą pomimo uchylonych przepisów, co nie będzie 
przeszkadzać w ich realizacji. Warto zauważyć, że w uchwale w sprawie Statutu Miasta 
Gliwice, Wojewoda uchylił prawie wszystkie przepisy, które obowiązywały od wielu lat.  

Brak pytań ze strony Komisji. 

(***) 

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski oddał głos Wiceprzewodniczącemu 
Zarządu Osiedla Zatorze Wiesławowi Golcowi. 

Wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla Zatorze Wiesław Golec przekazał, że chciałby 
zabrać głos w sprawie realizacji zadań w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. W 
Osiedlu Zatorze jednym z zadań, które wygrało, były zajęcia fitness dla mieszkańców. 
Zajęcia te realizowane były przez jedną z fundacji. Niestety limit miejsc bardzo szybko się 
wyczerpał. Zainteresowanie mieszkańców było ogromne, zgłoszenia przyjmowane były 
drogą mailową. Na miejsce realizacji tego zadania wybrano salę w Zespole Szkół 
Techniczno-Informatycznych, która pomieścić może 12 osób. Już w trakcie realizacji, 
frekwencja na zajęciach wynosiła od 3 do 10 osób. Miasto powinno dysponować 
informacjami, ile osób uczestniczy w zajęciach, aby w takiej sytuacji można było ogłosić 
nabór uzupełniający. Dodatkowo, gdyby wybrana została większa sala, ilość osób 
uczestniczących w zajęciach mogłaby być większa. Jeżeli frekwencja wynosiła od 3-5 osób, 
to gdyby Rada Osiedla posiadała o tym wiedzę, mogłaby ogłosić nabór uzupełniający za 
pośrednictwem swoich kanałów komunikacyjnych i ją zwiększyć, gdyż chętni nadal się 
zgłaszali. Z takiego postępowania można wyciągnąć wniosek, że jeżeli wniosek wygra, 
zostanie skierowany do realizacji, a wykonawca zostanie wybrany, to nieważne, ile osób 
będzie korzystać z takiej oferty. Jednak najważniejsze jest to, aby w jak najbardziej 
efektywny sposób wykorzystać przekazane środki. W tym przypadku wystarczyłoby wybrać 
większą salę. Do realizacji skierowano także wniosek dotyczący organizacji zajęć tenisa 
stołowego w Starych Gliwicach. W ramach przekazanych środków, ok. 1000 zł zostało 
przeznaczonych na materiały promocyjne, jednak Rada Osiedla Stare Gliwice nie została w 
żaden sposób poinformowana o tym przedsięwzięciu. Lista osób chętnych została 
utworzona bez informowania Rady Osiedla o możliwości zgłaszania chęci uczestnictwa. W 
związku z powyższymi przykładami warto zastanowić się i określić, jak mają wyglądać 
relacje pomiędzy wykonawcami zadania a radami osiedli, czy nie powinno być w tym 
zakresie szerokiej współpracy. Rady osiedli są zainteresowany tym, w jaki sposób środki 
z Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego są wykorzystywane i w jaki sposób powinny 
wyglądać relacje z realizatorem przedsięwzięcia, a także, czy możliwy jest udział rad osiedli 
w jego doborze. Warto wspomnieć także sprawę zakupu stołów do tenisa stołowego w 
ramach zadania realizowanego w Starych Gliwicach i zastanowić się nad aspektem, czyj 
majątek stanowią te stoły i w jaki sposób mieszkańcy osiedla mogą z nich korzystać.  

Radna Grażyna Walter-Łukowicz przekazała, że w konkursach dotyczących realizacji 
zadań wygrywa najtańszy oferent.  
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Radny Adam Michczyński zauważył, że poruszony został także problem nadzoru 
zlecającego nad realizatorem oraz przekazał, że radni Rady Miasta będą mieli większe 
możliwości w zakresie kontroli, niż mieszkaniec miasta. 

Radna Grażyna Walter-Łukowicz przekazała, że był już taki przypadek, że głosy 
ze strony członków rady osiedla doprowadziły do kontroli ze strony Urzędu Miejskiego 
i realizator zadania został zmieniony. 

Radny Stanisław Kubit dodał, że rada osiedla powinna być gospodarzem na terenie 
osiedla i powinna opiniować wnioski składane w ramach Gliwickiego Budżetu 
Obywatelskiego, a także pełnić nadzór oraz kontrolę nad realizatorami przedsięwzięć. 

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski podsumował, że ta problematyka 
znajduje się w planie pracy Komisji na 2019 r. 

Radny Paweł Wróblewski dodał, że Rada Osiedla Bojków miała kontakt z fundacją 
realizującą zadanie i jej przedstawiciele zwracali się do członków Rady Osiedla z prośbą o 
propagowanie informacji o przedsięwzięciu. Wszyscy „uczą się” Budżetu Obywatelskiego 
i warto zgłaszać uwagi, które wynikają z obserwacji.  

Radny Jacek Trochmiowicz dodał, że odbyła się już kiedyś dyskusja na ten temat. 
Zostały teraz wprowadzone mechanizmy, które okaże się w praktyce, jak będą 
funkcjonować, a w przypadku pojawiających się problemów będzie można zmienić zasady.  

Radny Paweł Wróblewski podsumował, że warto przyjrzeć się harmonogramowi 
realizacji tegorocznej edycji Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego i przed etapem ewaluacji 
pochylić się nad tematem i wystosować postulaty.  

Radny Stanisław Kubit przekazał, że rady osiedli powinny mieć możliwość opiniowania 
wniosków złożonych w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. 

Radny Paweł Wróblewski przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu Komisji, przyjęto 
konkluzję, że pojawiła się nowa procedura, nie wiadomo, jak będzie funkcjonować i dopiero 
jak pojawi się praktyka, to będzie można wrócić do dyskusji i zastanawiać się nad 
wprowadzaniem zmian. 

Naczelnik Biura Rady Miasta Barbara Chodaczek-Sagan przekazała, że Komisja może 
zwrócić się z prośbą do Prezydenta Miasta o uwzględnienie w procedurze wykonawczej 
etapu opiniowania wniosków przez rady osiedli. 

Radny Adam Michczyński zauważył, że w takim przypadku może pojawić się zagrożenie, 
że opinia rady osiedla może zablokować inicjatywę mieszkańca. Może warto zastanowić się 
nad możliwością przekazywania tylko informacji, że dany wniosek zyskał pozytywną opinię 
rady osiedla.  

Radny Paweł Wróblewski zauważył, że to może być bardzo niekomfortowe dla obu stron, 
jeżeli rada osiedla będzie opiniować pomysły mieszkańców. To etap realizacji powinien być 
konsultowany z radami osiedli, gdyż to one dysponują wiedzą, w jaki sposób przebiega 
realizacja wniosku.  

Radna Grażyna Walter-Łukowicz przekazała, że był pomysł, aby pojawiło się ciało 
z elementem społecznym, które opiniowałoby wnioski składane w ramach Gliwickiego 
Budżetu Obywatelskiego, ale pomysł ten upadł, gdyż wnioski odpadają najczęściej 
ze względów merytorycznych, a do tego niezbędna jest fachowa wiedza.  

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski przypomniał, że zagadnienie związane z 
Gliwickim Budżetem Obywatelskim znajduje się w planie pracy Komisji i zaproponował, że 
temat ten można także poruszyć w ramach posiedzenia z przedstawicielami Gliwickiego 
Centrum Organizacji Pozarządowych i znaleźć konstruktywne rozwiązanie.  

Naczelnik Biura Rady Miasta Barbara Chodaczek-Sagan przekazała, że jeżeli komisja 
ma jakieś propozycje dla Prezydenta Miasta w sprawie zarządzenia wykonawczego 
dotyczącego Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego, to powinna przekazać je jak najszybciej.  
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Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski zaproponował, aby Komisja zwróciła się 
do Prezydenta Miasta z prośbą o rozważenie wprowadzenia do przepisów wykonawczych, 
regulacji związanej z udziałem organów jednostek pomocniczych podczas procedury 
realizacji Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego.  

Radny Paweł Wróblewski wyraził swoje poparcie i zauważył, że może zostanie 
przedstawiona jakaś propozycja.  

Komisja ustaliła, że zwróci się z pismem do Prezydenta Miasta. 

(***) 

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski zaproponował, aby na następnym 
posiedzeniu Komisja zajęła się zasadami finansowania przedsięwzięć realizowanych przez 
rady osiedli oraz dostępnością siedzib rad osiedli dla osób niepełnosprawnych.  

Radny Paweł Wróblewski zapytało o szczegółową problematykę posiedzenia w związku 
z zagadnieniem związanym z finansowaniem działalności rad osiedli. 

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski przekazał, że rosną koszty usług i środki 
przeznaczane na przedsięwzięcia organizowane przez rady osiedli są niewystarczające. 
Dotyczy to także konkursu na organizację przedsięwzięć o charakterze ponadosiedlowym. 
Warto pochylić nie nad tematem i zapytać, czy wysokość środków może być większa, czy 
są właściwie rozdzielane, a także poruszyć kwestię dostępności lokali rad osiedli dla osób 
niepełnosprawnych.  

Naczelnik Biura Rady Miasta Barbara Chodaczek-Sagan odpowiedziała, że w kilku 
przypadkach siedziby rad osiedli zlokalizowane są w szkołach, a umowy skonstruowane są 
tak, że lokal rady znajduje się w jakimś pomieszczeniu na którejś kondygnacji, ale na 
potrzeby organizacji większych spotkań mogą być wykorzystywane inne szkolne 
pomieszczenia dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Spotkania 
z mieszkańcami mogą się obywać w innych pomieszczeniach, niekoniecznie tych 
biurowych. 

Radna Agnieszka Filipkowska zauważyła, że musi być znana skala problemu 
i zaproponowała, że zwróci się do rad osiedli z prośbą o informację, czy dysponują lokalami 
dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski dodał, że należy zapoznać się z tym 
tematem oraz podjąć dyskusję.  

Radny Adam Michczyński zauważył, że chodzi nie tylko o osoby niepełnosprawne, 
ale także starsze.  

(***) 

Komisja przyjęła protokoły z posiedzeń, które odbyły się w 28 listopada 2018 r. oraz 
4 grudnia 2018 r. 
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(***) 

Kolejne posiedzenie odbędzie się 6 marca 2019 r., godz. 17.00. Tematyka posiedzenia: 
zasady finansowania działalności rad osiedli; dostępność lokali rad osiedli dla osób 
niepełnosprawnych; sprawy bieżące.  

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Katarzyna Golonka 

Przewodnicząca Komisji 

Dialogu Społecznego 

(-) Łukasz Chmielewski 
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