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BR.0012.5.8.2020 

Protokół posiedzenia 
Komisji Dialogu Społecznego 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 7 października 2020 r., godz. 17.30 

Obrady w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – 
na podstawie art. 15zzx ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) 

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

1) Korekta granic dzielnicy Śródmieście oraz propozycja zmian w statutach 
dzielnic. 

2) Sprawy bieżące. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu udział wzięli: Zastępca Prezydenta Miasta Aleksandra Wysocka, Kierownik 
Referatu Rad Dzielnic w Biurze Rady Miasta Natalia Czernik, Przewodnicząca Zarządu 
Dzielnicy Śródmieście Małgorzata Konior oraz koordynator projektów Klastra Innowacji 
Społecznych. 

Ad 1) Korekta granic dzielnicy Śródmieście oraz propozycja zmian w statutach 
dzielnic. 

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski przekazał, że Przewodnicząca Zarządu 
Dzielnicy Śródmieście, zgodnie z deklaracją złożoną na poprzednim posiedzeniu Komisji, 
przesłała pismo dotyczące propozycji korekt granic Dzielnicy Śródmieście (w aktach sprawy 
BR.0012.15.9.2020) i poprosił o krótkie wprowadzenie do tematu.  

Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Śródmieście Małgorzata Konior przypomniała, 
że na poprzednim posiedzeniu Komisji zwróciła się z prośbą o ustosunkowanie się do 
propozycji korekt granic Dzielnicy Śródmieście. Na temat ten udało się jej porozmawiać 
z przedstawicielami Dzielnicy Sikornik. Dzielnica Politechnika nie ma wybranej rady. 
Problemem jest, że granice Dzielnicy Śródmieście są poszarpane, nie przebiegają ciągami 
głównych ulic: Częstochowskiej, Wrocławskiej czy Nowego Światu.  

Zastępca Prezydenta Miasta Aleksandra Wysocka przekazała, że zapoznała się ze 
sprawą, która wymaga dokonania analizy i przeprowadzenia konsultacji. Podejście do 
tematu, proponowane przez miasto, jest kompleksowe – możliwe jest przeanalizowanie 
pod tym kątem wszystkich obszarów miasta. Być może w innych dzielnicach także 
pojawiają się takie problemy – sprawa wymaga głębszej analizy. Korekta granic dzielnicy 
musi zostać przeprowadzona poprzez zmianę statutów dzielnic, która poprzedzona jest 
obowiązkowymi konsultacjami. Jest to procedura dosyć czasochłonna, więc wydaje się, że 
podejście kompleksowe jest uzasadnione. Dodatkowo, ewentualne zmiany w statutach 
dzielnic powinny być dokonane po zakończeniu procedury ponownych wyborów do rad 
dzielnic. Wtedy będzie można skierować do wszystkich rad prośbę o przekazywanie 
propozycji zmian i uwag do statutów dzielnic. Były także zgłaszane uwagi dotyczące 
przebiegu granic Dzielnicy Baildona, Wójtowej Wsi i Sikornika, lecz były to pojedyncze 
przypadki, a miasto chciałoby podejść do tematu kompleksowo. Poszczególne rady mogą 
już między sobą prowadzić rozmowy dotyczące ewentualnych propozycji. 
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Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Śródmieście Małgorzata Konior podziękowała za 
odpowiedź i zapytała, czy możliwe jest wprowadzenie pojedynczych korekt w przebiegu 
granic, bez uruchamiania procedury związanej ze zmianą statutów dzielnic. Chodzi tu 
o przeniesienie pojedynczych budynków. Czy w takiej sytuacji możliwa jest uproszczona 
procedura.  

Zastępca Prezydenta Miasta Aleksandra Wysocka przekazała, że spoglądając na 
mapę Dzielnicy Śródmieście widać, że przebieg jej granic nie jest liniowy. Kluczowe jest 
poznanie historycznych przesłanek, które przyczyniły się do takiego ich ukształtowania. 
Być może ich przebieg wymaga już weryfikacji. Taki kształt granic może wynikać 
z zarządzania pewnymi budynkami przez podmioty, których siedziby zlokalizowane były 
w innej dzielnicy, ale to wymaga głębokiej analizy. Jednak punktowo nie można zmieniać 
obszaru danej jednostki pomocniczej, to może mieć wpływ na okręgi wyborcze w mieście. 
Gdyby zmiany wpłynęły na obowiązujący podział, to komisarz wyborczy będzie musiał to 
uwzględnić.  

Kierownik Referatu Rad Dzielnic Natalia Czernik dodała, że nie ma możliwości 
wprowadzenia korekt granic poszczególnych dzielnic, nawet tych drobnych, 
bez uruchomienia procedury zmiany statutów. Przekazała, że przebieg granicy nie jest 
w linii prostej, np.: jeżeli granicą jest ulica i przynależy ona cała do jednej dzielnicy, to 
przebieg granicy na mapie obejmuje każdą nieruchomość posadowioną przy tej ulicy, 
granica fizycznie przebiega za pierwszą linią budynków. Tylko w przypadku ulicy Rybnickiej, 
której środek stanowi granicę pomiędzy Trynkiem i Sikornikiem, podział ten przebiega 
w linii prostej.  

Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Śródmieście Małgorzata Konior przekazała, 
że zdarzały się sytuacje, że połowa śmietnika jednej wspólnoty znajdowała się na terenie 
Śródmieścia, a druga na terenie Politechniki. Takie sytuacje powodują komplikacje. Przy 
ul. Częstochowskiej znajduje się budynek, który należał do Politechniki Śląskiej, ale jest 
już sprzedany, więc argument dotyczący związku przynależności do danej dzielnicy 
z kwestią podmiotu, który zarządza danym budynkiem, nie ma już zastosowania. 
Problemem jest brak wiedzy mieszkańców o przynależności do danej dzielnicy. Są osoby, 
mieszkańcy Politechniki, którzy zgłaszają się na zajęcia organizowane przez Radę Dzielnicy 
Śródmieście. Teraz zmieniły się uwarunkowania, a Śródmieście jest najbardziej 
„poszarpaną” dzielnicą Gliwic. Mieszkańcy Politechniki są zdezorientowani, a w związku 
z faktem, że w Politechnice nie było i nie będzie rady, nie ma też możliwości organizacji 
wspólnych przedsięwzięć. Aktualnie Śródmieście i Politechnika są w odrębnych okręgach 
wyborczych. W związku z trwającą kadencją rad dzielnic, jest sporo czasu, aby pochylić się 
nad tym tematem i znaleźć rozwiązanie problemu. 

Zastępca Prezydenta Miasta Aleksandra Wysocka odpowiedziała, że zostaną podjęte 
starania, aby spełnić oczekiwania wszystkich mieszkańców. Jeżeli granica ma przebiegać 
prosto, to musi być po środku ulicy i to także może spowodować sytuację, że ktoś będzie 
niezadowolony. To nie jest łatwy temat i każde rozwiązanie może powodować jakieś 
niezadowolenie. 

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski zapytał, czy w takim razie, po 
zakończeniu procedury wyborczej, zostanie skierowane zapytanie do rad dzielnic dotyczące 
potrzeb w tym zakresie i zostaną podjęte przez miasto działania, które być może wpłyną 
na kształt okręgów wyborczych.  

Zastępca Prezydenta Miasta Aleksandra Wysocka odpowiedziała, że tak, miasto 
wystąpi do rad dzielnic z zapytaniem dotyczącym potrzeb w zakresie korekt granic, 
a następnie przedstawi Komisji Dialogu Społecznego wyniki przeprowadzonej analizy.  

Brak kolejnych pytań ze strony członków Komisji. 

(***) 

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski przypomniał, że w Dzielnicy Politechnika 
nie było i nie ma zainteresowania w zakresie wyboru Rady Dzielnicy. Po raz kolejny Rada 
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nie zostanie wybrana. W związku z tym pojawiła się propozycja, aby w takim przypadku 
organem stanowiącym było zebranie mieszkańców, które wybierać będzie zarząd dzielnicy. 
Może takie rozwiązanie unormowałoby sytuację w dzielnicy o takiej specyfice, jaką 
wyróżnia się Politechnika. Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski zapytał, 
czy są może jakieś inne propozycje.  

Zastępca Prezydenta Miasta Aleksandra Wysocka odpowiedziała, że z formalnego 
punktu widzenia wprowadzenie takich zmian wymaga, tak jak w przypadku korekty granic, 
zmiany statutów dzielnic. Taką procedurę należy przeprowadzić po zakończeniu trwającej 
procedury wyborczej, a ta propozycja wymaga także podejścia globalnego. Dzielnica 
Politechnika ma swoją specyfikę w aspekcie struktury mieszkańców, ale wydaje się, 
że wprowadzenie takiego rozwiązania możliwe jest  już po pierwszych wyborach do rad 
dzielnic, a niekoniecznie tylko po niewybraniu się rady także w  ponownych wyborach. 
Taka zmiana możliwa jest do wprowadzenia w statutach wszystkich dzielnic, gdyż także w 
innych dzielnicach pojawiają się problemy ze skutecznością wyborów. W związku 
z powyższym zostanie wystosowana do rad dzielnic prośba o przedstawienie opinii 
dotyczącej rozwiązania, które w momencie niewybrania rady dzielnicy pozwalałoby na 
uznanie zebrania mieszkańców organem stanowiącym dzielnicy, który dokonywałby 
wyboru organu wykonawczego – zarządu dzielnicy.  

Brak pytań ze strony członków Komisji.  

Ad 2) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami: 

a) Pismo Przewodniczącego Rady Miasta Gliwice w sprawie upowszechniania przebiegu 
posiedzeń komisji Rady Miasta i ochrony danych osobowych mieszkańców (w zał.) – 
Komisja przyjęła do wiadomości. 

b) Odpowiedź Zastępcy Prezydenta Miasta w sprawie przystosowania kawiarenek 
sezonowych do potrzeb osób niepełnosprawnych (w aktach sprawy 
BR.0012.15.18.2019) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

c) Korespondencja koordynatora projektów Klastra Innowacji Społecznych w sprawie 
nagrywania i upowszechniania przebiegu posiedzeń komisji Rady Miasta (w zał.) – 
Komisja przyjęła do wiadomości. 

d) Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Gliwice za I półrocze 2020 r. oraz 
informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice za I 
półrocze 2020 r. (w aktach sesji Rady Miasta z dnia 22 października 2020 r.) – Komisja 
przyjęła do wiadomości. 

e) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury 
(w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

f) Opinia prawna w sprawie zasadności udostępniania linków do posiedzeń komisji Rady 
Miasta, odbywających się w trybie zdalnym (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

g) Informacja w sprawie zaproszenia na posiedzenie Komisji Dialogu Społecznego 
(w aktach sprawy BR.0012.15.9.2020) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

h) Pismo w sprawie uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy 
imienia Konstantego Wolnego (w aktach sprawy BR.0012.15.16.2019). 

Komisja nie wniosła zastrzeżeń do zaproponowanego brzmienia uzasadnienia do projektu 
uchwały i podjęła decyzję, że opiniować będzie projekt uchwały w tej sprawie, gdy wpłynie 
on do Rady Miasta. 
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(***) 

Radny Paweł Wróblewski podkreślił, że należy monitorować sprawę związaną 
z korektami granic dzielnic i ewentualnych zmian w statutach gliwickich jednostek 
pomocniczych. 

Zastępca Prezydenta Miasta Aleksandra Wysocka ponownie obiecała, że kiedy 
zakończy się procedura ponownych wyborów do rad dzielnic, to wystosowane zostanie 
zapytanie do rad gliwickich jednostek pomocniczych, a wyniki tych konsultacji 
przedstawione zostaną Komisji Dialogu Społecznego, z prośbą o ustosunkowanie się. 
Wyniki konsultacji zostaną przesłane do wszystkich radnych Rady Miasta.  

Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Śródmieście Małgorzata Konior zapytała, 
w jakim stopniu rady dzielnic mogą prowadzić między sobą konsultacje. 

Zastępca Prezydenta Miasta Aleksandra Wysocka odpowiedziała, że mogą to być 
propozycje korekt granic pomiędzy sąsiadującymi dzielnicami. Jeżeli rady dzielnic same 
dojdą do porozumienia, to będzie to cenny materiał, choć naturalne jest, że wspólne 
stanowisko może nie zostać wypracowane. Wszystkie uwagi poddane zostaną analizie.  

Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Śródmieście Małgorzata Konior przekazała, 
że nie dysponuje ona wiedzą, w jaki sposób tworzone są okręgi wyborcze.  

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski wyjaśnił, że wszystko opiera się na 
współczynniku, który musi osiągnąć wymaganą wartość. Problemem w Śródmieściu jest 
fakt, że właśnie tu krzyżują się trzy okręgi. Przez dłuższy czas udało się uniknąć 
przemodelowania ich kształtu, ale może przyszedł już na to czas.  

Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Śródmieście Małgorzata Konior poprosiła 
o przekazanie wytycznych, jakie elementy brane są pod uwagę przy tworzeniu okręgów 
wyborczych po to, aby praca, którą wykonają rady, nie poszła na marne. 

(***) 

Komisja przyjęła protokół posiedzenia, które odbyło się 29 lipca 2020 r. 

(***) 

Kolejne posiedzenie odbędzie się 21 października 2020 r., godz. 17.30 (w trybie 
zdalnym). Tematyka posiedzenia: działalność Miejskiego Zespołu Orzekania 
o Niepełnosprawności oraz Biura Obsługi Środków PFRON w kontekście dostępności dla 
mieszkańców Gliwic; druki sesyjne; sprawy bieżące. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Katarzyna Golonka 

Przewodniczący Komisji 

Dialogu Społecznego 

(-) Łukasz Chmielewski 
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