BR.0012.5.8.2019

Protokół posiedzenia
Komisji Dialogu Społecznego
Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023
w dniu 9 października 2019 r., godz. 17.30
Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski otworzył posiedzenie Komisji, powitał
radnych i zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad:
1) Projekt uchwały w sprawie dostosowania Willi Caro i Zamku Piastowskiego do
potrzeb osób niepełnosprawnych.
2) Sprawy bieżące
Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad.
Ad 1) Projekt uchwały w sprawie dostosowania Willi Caro i Zamku Piastowskiego
do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski przekazał, że w porządku obrad
najbliższej sesji Rady Miasta znajduje się projekt uchwały w sprawie dostosowania Willi
Caro i Zamku Piastowskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Projekt ten został
zgłoszony przez grupę mieszkańców w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
Wpłynęła także opinia prawna dotycząca tego projektu uchwały. Jest ona negatywna.
Radna Agnieszka Filipkowska, która należy do grupy wnioskodawców projektu uchwały,
przekazała, że podpisało się pod nim ponad 500 mieszkańców i dodała, że chciałaby, aby
sprawa nie została zapomniana oraz aby Komisja Dialogu Społecznego wypracowała w tej
sprawie stanowisko i wspólnie podjęła działania.
Radna Grażyna Walter-Łukowicz przekazała, iż uważa, że sprawę tę można załatwić w
inny sposób niż przygotowując projekt uchwały. Jest możliwość zwrócenia się do Dyrektora
Muzeum w Gliwicach z zapytaniem, w jaki sposób można rozwiązać ten problem, a także
znaleźć architekta i zapytać, jakie są możliwości w zakresie dostosowania tych obiektów.
To fachowiec musi się wypowiedzieć, jakie rozwiązania mogą być zastosowane. W Willi
Caro trudno wprowadzić zmiany, ale ważne jest, aby zapytać Dyrektora Muzeum w
Gliwicach, jakie ma stanowisko w tej sprawie. Osoby niepełnosprawne – niewidome lub
słabowidzące – także nie mają możliwości zapoznania się z ekspozycjami, gdyż niektórych
przedmiotów nie można dotknąć lub znajdują się w gablotach. W związku z różnymi
niepełnosprawnościami może warto zwrócić się z propozycją, aby czasami przenieść
wystawy z Muzeum do miejsca, które jest dostosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych, a także zrobić wystawę eksponatów, które można dotykać.
Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka, należąca do grona wnioskodawców projektu
uchwały, przekazała, że celem jest zobligowanie miasta do dostosowania miejsca
publicznego i zlikwidowanie barier architektonicznych. W tym zakresie były już prowadzone
rozmowy na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 12 marca br. Dodatkowo
obowiązuje „Miejski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych”, który zakłada
systematyczne dostosowywanie obiektów publicznych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Willa Caro i Zamek Piastowski to obiekty, które nie były brane pod uwagę pod kątem
niwelowania barier architektonicznych. Wiele obiektów kulturalnych na świecie jest
dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a przeniesienie wystawy z budynku
muzeum nie stanowi rozwiązania sprawy. Dotykanie eksponatów to także nie jedyna forma
zapoznawania się z ekspozycją. Stosuje się kody QR oraz opisy brajlowskie. Należy się
zastanowić, w jaki sposób dostosować te obiekty, aby były dostępne w każdej chwili oraz
znaleźć metodę, aby miasto podjęło te działania priorytetowo. W związku z negatywną
opinią prawną, planowane jest wycofanie tego projektu uchwały z porządku obrad
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najbliższej sesji Rady Miasta. Wnioskodawcy zaproponują zmianę porządku obrad,
wycofanie projektu uchwały oraz przekazanie go do Komisji Dialogu Społecznego w celu
przepracowania sprawy.
Radna Agnieszka Filipkowska zauważyła, że budynek Ratusza Miejskiego jest
dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, choć jest budynkiem zabytkowym.
Należy spojrzeć na sprawę kompleksowo i pamiętać, że są także osoby starsze,
poruszające się o chodzikach, osoby, które muszą korzystać z audioprzewodników
w obiektach muzealnych. Celem jest likwidacja wykluczeń z możliwości kontaktu z dobrami
kultury.
Radna
Grażyna
Walter-Łukowicz
zauważyła,
że
może
warto
podzielić
niepełnosprawności na ruchowe i inne i stworzyć zespół, który zajmie się tym zagadnieniem
i nawiąże współpracę z Politechniką Śląską, która udzieli pomocy w aspekcie
architektonicznym. Można się zastanowić, kogo dołączyć do składu zespołu, kto może
pomóc i wtedy rozpocząć prace.
Radny Jacek Trochimowicz zauważył, że ten temat jest wieloaspektowy
i wielopłaszczyznowy. Wiele kwestii zostało już w jego ramach poruszonych,
np. dostosowanie szkół, siedzib rad dzielnic, ale nie ma np. placu zabaw, który byłby
dostosowany do potrzeb niepełnosprawnych dzieci. To kolejna olbrzymia płaszczyzna,
która jest niedopracowana. Radny Jacek Trochimowicz przekazał, że proponuje,
aby wypracować systemowe rozwiązania i przygotować strategię działań. Należy
zakomunikować, że jest potrzeba podjęcia wielokierunkowego działania, którego
założeniem będzie kompleksowe dostosowanie różnych obiektów do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Ten obszar może stać się wizytówką miasta Gliwice. Miasto Gliwice
może rozwinąć taką działalność, ale kompleksowo i systemowo. Nie oznacza to oczywiście,
że nie należy podjąć punktowych działań (dostosowanie Willi Caro i Zamku Piastowskiego),
ale trzeba kompleksowo podejść do tematu i zmobilizować miasto do przygotowania
modelu i planu działania.
Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka zauważyła, że należy uważać, aby nie wejść
w nieswoje kompetencje, gdyż znalezienie rozwiązań architektonicznych nie leży w gestii
Rady Miasta. Jest program działań na rzecz osób niepełnosprawnych, obowiązuje on na
lata 2014-2019, lecz nie widać efektów jego realizacji. Intencją przedstawionego projektu
uchwały było także, aby poruszyć ten temat.
Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski przekazał, że można zwrócić się do
Zastępcy Prezydenta Miasta z wnioskiem o wprowadzenie w Willi Caro oraz Zamku
Piastowskim rozwiązań ułatwiających dostęp do nich osobom niepełnosprawnym, takich
jak tablice w języku Braiille’a, audiobooki itp., a także o próbę dostosowania ekspozycji do
potrzeb osób niewidomych i słabowidzących.
Radna Grażyna Walter-Łukowicz dodała, że należy szerzej przemyśleć te kwestie
i przygotować ścieżkę rozwiązywania tego rodzaju spraw.
Radny Paweł Wróblewski zaproponował zaproszenie Dyrektora Muzeum w Gliwicach
i zapytanie o możliwości wprowadzenia udogodnień w krótszej oraz dalszej perspektywie
oraz jakie są uwarunkowania techniczne. Każdy powinien przemyśleć sprawę, zastanowić
się, kogo zaprosić i wtedy Komisja zajmie się tematem.
Radna Grażyna Walter-Łukowicz zauważyła, że każdy obiekt, który powstaje
w mieście, powinien być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski podsumował, że temat dostępności
miejskich obiektów do potrzebo osób niepełnosprawnych zostanie wpisany do planu pracy
Komisji.
Ad 2) Sprawy bieżące.
Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami:
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a) pismo mieszkanki w sprawie wyodrębnienia Dzielnicy Baildona, skweru przy
ul. Brzozowej oraz kart podczas głosowania w ramach procedury Gliwickiego Budżetu
Obywatelskiego (w aktach sprawy BR.0012.15.21.2019);
Komisja zwróci się do Zastępcy Prezydenta Miasta z prośbą o stanowisko w sprawie skweru
przy ul. Brzozowej oraz do Sekretarza Miasta z prośbą o stanowisko w sprawie kart od
głosowania podczas procedury Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego oraz wyodrębnienia
Dzielnicy Baildona.
b) odpowiedź do mieszkanki w sprawie dostępności Miejskiego Serwisu Informacyjnego
(w aktach sprawy BR.0012.15.21.2019) – Komisja przyjęła do wiadomości;
c) odpowiedź w sprawie dostępu do ogródków kawiarnianych na płycie gliwickiego Rynku
(w aktach sprawy BR.0012.15.18.2019) – Komisja przyjęła do wiadomości;
d) odpowiedź w sprawie lokalizacji ulic (w aktach sprawy BR.0012.15.16.2019) –
Komisja przyjęła do wiadomości;
e) raport z wykonania „Programu ochrony środowiska dla miasta Gliwice na lata 20152020” w okresie od 2017 do 2018 r. (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości;
f)

zarządzenie zastępcze Wojewody Śląskiego w sprawie zmiany nazwy ulicy Bolesława
Piaseckiego (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości;

g) zarządzenie zastępcze Wojewody Śląskiego w sprawie zmiany nazwy ulicy SDKPiL
(w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości;
h) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonej informacji o przebiegu
wykonania budżetu miasta Gliwice za I półroczne 2019 r. (w zał.) – Komisja przyjęła
do wiadomości.
(***)
Komisja przyjęła protokół posiedzenia, które dobyło się w dniu 4 września 2019 r.
(***)
Kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się 20 listopada 2019 r., godz. 17.30. Tematyka
posiedzenia: wyniki Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej; druki sesyjne; sprawy bieżące.
Na tym zakończono posiedzenie Komisji.
Protokołowała
(-) Katarzyna Golonka
Przewodnicząca Komisji
Dialogu Społecznego
(-) Łukasz Chmielewski
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