BR.0012.5.6.2019

Protokół posiedzenia
Komisji Dialogu Społecznego
Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023
w dniu 10 lipca 2019 r., godz. 17.00

w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych - Centrum Organizacji
Kulturalnych
Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski otworzył posiedzenie Komisji, powitał
gospodarzy posiedzenia oraz radnych i zaproponował przyjęcie następującego porządku
obrad:
1) Działalność Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.
2) Zasady
konkursu
ponaddzielnicowym.

na

organizację

przedsięwzięć

o

charakterze

3) Sprawy bieżące.
Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad.
W posiedzeniu udział wzięli: Dyrektor Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych
Anna Szczyrba-Niemiec, Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Miasta Paweł Staszel,
Kierownik Referatu Kultury Agnieszka Luszawska, pracownik Gliwickiego Centrum
Organizacji Pozarządowych Tomasz Pawłowski, radny Adam Michczyński oraz członek Rady
Dzielnicy Łabędy Tadeusz Barcik.
Ad 1) Działalność Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.
Dyrektor
Gliwickiego
Centrum
Organizacji
Pozarządowych
Anna
Szczyrba-Niemiec przedstawiła informację dotyczącą funkcjonowania kierowanej przez
nią jednostki. Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych powstało w 2001 r., jako
jednostka budżetowa, utworzona w celu udzielania organizacjom pozarządowym
(stowarzyszeniom, fundacjom oraz innym podmiotom z tzw. trzeciego sektora) wsparcia
technicznego oraz merytorycznego. Jednostka oferuje doradztwo prawne, księgowe,
a także zindywidualizowane formy wsparcia i pomoc przy nakreśleniu indywidualnej ścieżki
rozwoju, z uwzględnieniem profilu działalności danego podmiotu. W zakres działalności
Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych wchodzi także organizacja warsztatów i
konferencji, realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, a w
ramach jednego z nich współfinansowanie i tworzenie miejsc pracy w organizacjach
pozarządowych. Jednostka rozpowszechnia informacje dotyczące działalności organizacji
pozarządowych i profilów ich działalności oraz zachęca gliwiczan do angażowania się
w obszar związany z aktywnością społeczną. Centrum Wolontariatu pośredniczy
w działaniach woluntarystycznych, poszukuje wolontariuszy i próbuje ukierunkować
zaangażowanie społeczne gliwiczan. Oferta dla seniorów obejmuje m.in. wspieranie klubów
seniora. Dodatkowo Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych organizuje warsztaty
z zakresu aktywności społecznej, przeprowadza działania promocyjne, współpracuje
ze szkołami, propaguje akcję związaną z przekazywaniem 1% podatku. W obszarze
związanym z partycypacją społeczną od bieżącego roku pojawiło się nowe zadanie, które
związane jest z Gliwickim Budżetem Obywatelskim. Gliwickie Centrum Organizacji
Pozarządowych zaangażowane zostało w ocenę formalną wniosków oraz zorganizuje
spotkania ewaluacyjne. Dodatkowo jednostka realizuje także pięć zadań w ramach
zeszłorocznej edycji Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego.
Radna Grażyna Walter-Łukowicz zapytała, czy Gliwickie Centrum Organizacji
Pozarządowych będzie brało udział w procedurze Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej.
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Dyrektor
Gliwickiego
Centrum
Organizacji
Pozarządowych
Anna
Szczyrba-Niemiec odpowiedziała, że na ten moment jednostka nie jest zaangażowana w
procedurę Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej.
Radny Stanisław Kubit zapytał, czy Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
dysponuje listą osób wykluczonych społecznie z dzielnicy Trynek.
Dyrektor
Gliwickiego
Centrum
Organizacji
Pozarządowych
Anna
Szczyrba-Niemiec odpowiedziała, że nie posiada takiej listy. Jednostką, która zajmuje
się tego rodzaju działalnością, jest Ośrodek Pomocy Społecznej. Gliwickie Centrum
Organizacji Pozarządowych realizuje jedynie projekt współfinansowany ze środków UE,
którego uczestnikami są m.in. os. zagrożone wykluczeniem społecznym z terenu dzielnicy
Baildona.
Radna Agnieszka Filipkowska zapytała o ścieżkę poszukiwania wolontariuszy
i zauważyła, że informacja o możliwości zgłaszania się chętnych znajduje się tylko na
stronie internetowej Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych, więc może warto
wykazać w tym kierunku jakąś większą aktywność.
Dyrektor
Gliwickiego
Centrum
Organizacji
Pozarządowych
Anna
Szczyrba-Niemiec odpowiedziała, że jednostka rozsyła newsletter, który można
uzupełnić o informację dotyczącą poszukiwań wolontariuszy.
Radny Stanisław Kubit zapytał, ile osób zgłasza się z chęcią podjęcia wolontariatu.
Dyrektor
Gliwickiego
Centrum
Organizacji
Pozarządowych
Anna
Szczyrba-Niemiec odpowiedziała, że w bazie wolontariuszy znajduje się ok. 500 osób. Co
roku zgłasza się o ok. 70 nowych osób. Warto jednak pamiętać, że zgłoszenie nie oznacza
podjęcia działania. Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych przeprowadza
indywidualny wywiad z chętnym i przedstawia mu listę organizacji, z którymi może
nawiązać współpracę, a także pośredniczy w kontaktach pomiędzy podmiotami
i wolontariuszami.
Radna Grażyna Walter-Łukowicz zapytała o działalność Gliwickiego
Organizacji Pozarządowych w zakresie dotyczącym gliwickiej Rady Seniorów.

Centrum

Dyrektor
Gliwickiego
Centrum
Organizacji
Pozarządowych
Anna
Szczyrba-Niemiec odpowiedziała, że jednostka wspiera organizacyjnie Radę Seniorów
Miasta Gliwice. Radna Agnieszka Filipkowska zapytała, czy są plany utworzenia strefy
dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
Dyrektor
Gliwickiego
Centrum
Organizacji
Pozarządowych
Anna
Szczyrba-Niemiec odpowiedziała, że rozwija się wolontariat branżowy, w tym także
wolontariat opiekuńczy, skierowany do osób niesamodzielnych. Jednak w tym zakresie
pojawia się problem: nie ma możliwości kierowania wolontariusza bezpośrednio do osoby
fizycznej, wolontariusz musi zawsze nawiązać kontakt z organizacją. W kontakcie pomiędzy
wolontariuszem a osobą potrzebującą pomocy musi pośredniczyć organizacja. Aktualnie
wolontariuszy mogących podjąć opiekę nad osobami niesamodzielnymi jest ok. 10 osób.
Organizuje się dla nich specjalistyczne warsztaty, ale problemem jest brak pośredników
pomiędzy wolontariuszem i osobą potrzebującą opieki.
Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski zapytał o działalność Gliwickiego
Centrum Organizacji Pozarządowych związaną z Gliwickim Budżetem Obywatelskim.
Dyrektor
Gliwickiego
Centrum
Organizacji
Pozarządowych
Anna
Szczyrba-Niemiec odpowiedziała, że jednostka zaangażowana jest w ocenę formalną
wniosków. W tym roku procedura została już zakończona, siedem wniosków zostało
odrzuconych. Dodatkowo Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych realizuje także
pięć zadań z ubiegłorocznej procedury Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego, a na przełomie
września i października tego roku zorganizuje spotkania ewaluacyjne.
Radna Agnieszka Filipkowska zapytała, czy Gliwickie Centrum Organizacji
Pozarządowych podejmuje współpracę z podmiotami, które przyjmują wnioski o tzw. małe
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granty i wyjaśniła, że chodzi o sytuację, gdy organizacja przygotowuje taki wniosek w
Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych, a jest on odrzucany.
Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Miasta Paweł Staszel odpowiedział, że takich
przypadków nie należy traktować jako błędy systemowe. Każdy przypadek należy
traktować indywidualnie. Wnioski w trybie konkursowym oceniane są przez komisję
i pojawia się ryzyko wystąpienia różnych rozbieżności i dostrzeżenia niedokładności
formalnych, gdyż dynamika przepisów jest bardzo duża.
Kierownik Referatu Kultury Agnieszka Luszawska dodała, że pojawia się także
pytanie, czy wniosek jest odrzucony ze względów formalnych, czy ze względu na przedmiot
zadania. W tym drugim przypadku Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych nie ma
wpływu, gdyż pomaga tylko w warstwie formalnej, a pod względem merytorycznym
wniosek ocenia Prezydent Miasta.
Brak dalszych pytań ze strony członków Komisji.
Ad 2) Zasady konkursu
ponaddzielnicowym.

na

organizację

przedsięwzięć

o

charakterze

Radna Grażyna Walter-Łukowicz przedstawiła przygotowaną przez siebie propozycję
zmian w zasadach konkursu na organizację przedsięwzięć o charakterze
ponaddzielnicowym.
Komisja ustaliła, że obie propozycje, przygotowane przez radną Grażynę Walter-Łukowicz
oraz radnego Jacka Trochimowicza, przekaże do Sekretarza Miasta z informacją
o niewypracowaniu jednolitego stanowiska oraz wyrażające gotowość do podjęcia dyskusji
dotyczącej wprowadzenia zmian w zasadach konkursu na organizację przedsięwzięć o
charakterze ponaddzielnicowym.
Ad 3) Sprawy bieżące.
Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami:
a) pismo w sprawie tablicy pamiątkowej na fasadzie budynku przy ul. Rynek 14 (w aktach
sprawy BR.0012.15.16.2019)
Komisja ustaliła, że, w związku z pismem dotyczącym tablicy pamiątkowej, na kolejne
posiedzenie zaprosi Zastępcę Prezydenta Miasta oraz Geodetę Miasta z prośbą
o przedstawienie zasad oraz procedury nadawania nazw gliwickim ulicom oraz innym
obiektom inżynieryjnym.
b) zestawienie skarg, wniosków i petycji za II kwartał 2019 r. (w zał.) – Komisja przyjęła
do wiadomości.
(***)
Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski przekazał głos członkowi Rady Dzielnicy
Łabędy Tadeuszowi Barcikowi.
Członek Rady Dzielnicy Łabędy Tadeusz Barcik przekazał, że chciałby zwrócić się do
Komisji z prośbą o zajęcie się następującymi tematami. Na posiedzeniu w dniu 6 lutego br.
Komisja Dialogu Społecznego zobowiązała się do wystosowania pism do rad dzielnic, w celu
nawiązania z nimi współpracy. Do tej pory takie pismo nie wpłynęło do rad. Kolejna sprawa
to kwestia weryfikacji wniosków składanych w ramach Gliwickiego Budżetu
Obywatelskiego. Wprowadzona w 2019 r., nowa procedura Gliwickiego Budżetu
Obywatelskiego wyeliminowała możliwość realizacji zadań na terenach należących do
spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Obowiązuje także procedura Gliwickiej Inicjatywy
Lokalnej, ale w jej ramach spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe nie mogą składać
wniosków. Działalność kulturalna i sportowa mogłaby być organizowana i wspierana przez
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spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, gdyż często dysponują one odpowiednimi
pomieszczeniami oraz terenami, które można wykorzystać do podejmowania różnego
rodzaju działalności. Członek Rady Dzielnicy Łabędy Tadeusz Barcik przekazał,
że postuluje i pyta, czy możliwe jest, aby spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe mogły
składać wnioski na realizację zadań w ramach procedury Gliwickiego Budżetu
Obywatelskiego oraz Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej. Na terenach należących do tych
podmiotów można podjąć wiele cennych inicjatyw. Członek Rady Dzielnicy Łabędy
Tadeusz Barcik zwrócił uwagę, że w ramach procedury Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej
stosowana jest punktacja, punkty można otrzymać także za liczbę głosów poparcia dla
danej inicjatywy. Członek Rady Dzielnicy Łabędy Tadeusz Barcik przekazał, że jego
zdaniem, stwarza to możliwość manipulacji i warto zastanowić się nad ryzykiem
niesolidnego działania w ramach tej procedury.
Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka przekazała, że procedura Gliwickiego Budżetu
Obywatelskiego wyraźnie wskazuje, że zadania inwestycyjne nie mogą być realizowane na
terenach nienależących do miasta. To nie jest decyzja miasta Gliwice, ale przepis ten
wynika z ustawy, że zadania infrastrukturalne muszą być realizowane na terenach
miejskich.
Członek Rady Dzielnicy Łabędy Tadeusz Barcik zapytał, czy taki sam przepis dotyczy
procedury inicjatywy lokalnej.
Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka odpowiedziała, że zgodnie z opinią nadzoru
prawnego oraz wykładnią regionalnych izb obrachunkowych, przepis ten dotyczy procedury
związanej z budżetem obywatelskim, a także inicjatywą lokalną.
Przewodniczący
Komisji
Łukasz
Chmielewski
przekazał,
że
spotkanie
z przedstawicielami rad dzielnic, o którym wspomniał gość, zostało zaplanowane na jesień,
po ukonstytuowaniu się organów dzielnic po przeprowadzonych na wiosnę tego roku
wyborach. Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski dodał, że argumentem, który
wpłynął na wykluczenie terenów należących do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, jako
terenów których mogą dotyczyć zadania realizowane w ramach Gliwickiego Budżetu
Obywatelskiego, było utworzenie procedury Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej.
Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka podkreśliła, że to wynika z ustawy.
Członek Rady Dzielnicy Łabędy Tadeusz Barcik dodał, że w przypadku zadań
inwestycyjnych, poszukiwanie terenów miejskich powoduje, że przygotowanie takiego
zadania jest praktycznie niemożliwe.
Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka dodała, że temat ten był podnoszony na różnych
forach, ale brak jest przepisów ustawowych. W ramach procedury budżetu obywatelskiego
i inicjatywy lokalnej możliwe jest przygotowywanie zadań, które dotyczą tylko i wyłącznie
terenów miejskich.
Radny Paweł Wróblewski zauważył, że można wystąpić z zapytaniem do radców
prawnych dotyczącym tego zakresu.
Radny Tomasz Tylutko przypomniał, że na posiedzeniu Komisji Dialogu Społecznego,
które odbyło się w grudniu 2018 r., Dyrektor Urzędu Miejskiego Katarzyna Śpiewok
wspominała, że tereny należące do podmiotów zewnętrznych zostały wyłączone
z procedury Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego, aby było zainteresowanie procedurą
Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej, w ramach której istnieje taka możliwość.
Radny Adam Michczyński przekazał, że pamięta tę dyskusję i to zmiany w ustawie
spowodowały, aby inwestycje na terenach należących do podmiotów zewnętrznych
skierować do procedury Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej.
Radny Paweł Wróblewski przyznał, że może wszyscy mają rację i to zmiana ustawy
spowodowała, że zadania dotyczące terenów nienależących do miasta mogą być
poddawane tylko procedurze Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej.
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Radna Grażyna Walter-Łukowicz zapytała, czy w ocenie wniosków złożonych w ramach
Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej uczestniczy czynnik społeczny.
Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka odpowiedziała, że nie ma takiego czynnika.
Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski przypomniał, że na grudniowym
posiedzeniu Komisji ustalono, że procedura Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego ma nowy
kształt, wszyscy będą się jej uczyć, a po zakończeniu pierwszej edycji będzie wiadomo,
czy niezbędne jest wprowadzenie jakichś zmian.
Członek Rady Dzielnicy Łabędy Tadeusz Barcik przekazał, że postuluje,
aby w procedurze Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego uwzględnić możliwość składania
wniosków przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe w zakresie tzw. projektów miękkich.
Radny Paweł Wróblewski zaproponował, aby wystąpić o opinię prawną, czy możliwe jest
wprowadzenie do grona wnioskodawców, w ramach procedury Gliwickiego Budżetu
Obywatelskiego oraz Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,
a także czy możliwe jest, aby wnioski dotyczyły należących do nich terenów.
Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski zauważył, że można także poczekać na
zakończenie pierwszych edycji obu procedur i wtedy mogą pojawić się nowe uwagi.
Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka poparła pomysł zwrócenia się z prośbą o opinię
prawną i interpretację, czy możliwa jest, w ramach procedury Gliwickiego Budżetu
Obywatelskiego oraz Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej, realizacja zadań inwestycyjnych na
terenach należących do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz włączenie tych
podmiotów do grona wnioskodawców.
Komisja zwróci się z prośbą o przedstawienie opinii prawnej w przedstawionych powyżej
sprawach.
(***)
Komisja przyjęła protokoły posiedzeń, które odbyły się 8 maja 2019 r. oraz 29 maja 2019 r.
(***)
Kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się 4 września 2019 r., godz. 17.30. Tematyka
posiedzenia: nazewnictwo ulic; druki sesyjne; sprawy bieżące.
Na tym zakończono posiedzenie Komisji.
Protokołowała
(-) Katarzyna Golonka
Przewodnicząca Komisji
Dialogu Społecznego
(-) Łukasz Chmielewski
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