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BR.0012.5.1.2020 

Protokół posiedzenia 
Komisji Dialogu Społecznego 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 12 lutego 2020 r., godz. 17.30 

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

1) Zasady Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej. 

2) Sprawy bieżące. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu udział wziął radny Adam Michczyński.   

Ad 1) Zasady Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej. 

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski przekazał, że wpłynęło pismo 
mieszkańca miasta, który uczestniczył w poprzednim posiedzeniu Komisji, z propozycjami 
zmian w procedurze Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej (w aktach sprawy BR.0012.5.1.2020) 
i przypomniał, że głównym problemem w zeszłorocznej edycji był za mały wkład własny 
deklarowany przez wnioskodawców w realizację projektów.  

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka przekazała, że zgadza się z uwagą mieszkańca 
miasta dotyczącą uwzględnienia przy tworzeniu zasad Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej 
założeń Strategii Zintegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gliwice do roku 2022 
oraz tą, dotyczącą konsultacji zmian procedury z gliwickimi radami dzielnic. 

Radna Grażyna Walter-Łukowicz podkreśliła, że jedynym problemem do tej pory był za 
mały wkład własny pomysłodawców.  

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski zaproponował, aby zwrócić się do 
Sekretarza Miasta z prośbą o przedstawienie stanowiska wobec propozycji mieszkańca 
miasta. W stosunku do postulatu mieszkańca dotyczącego organizacji spotkania 
z podmiotami, które złożyły wnioski w ramach zeszłorocznej edycji, należy uznać, że jest 
on bezprzedmiotowy, gdyż poprzednia edycja zakończyła się w zeszłym roku.  

Radna Agnieszka Filipkowska zauważyła, że jeżeli wnioskodawca ma jakieś pytania 
dotyczące procedury, to nie ma osoby, czy też wiodącego wydziału, do którego mógłby się 
zgłosić ze swoimi wątpliwościami i uzyskać fachowe odpowiedzi na pytania. Aktualnie 
brakuje takiej osoby, czy komórki.  

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski zauważył, że w przypadku Gliwickiego 
Budżetu Obywatelskiego, osoby weryfikujące wnioski często zwracają się do 
wnioskodawców z propozycją naniesienia korekty. Oczywiście nie dzieje się tak w każdym 
przypadku.  

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka zauważyła, że warto, aby dana sprawa i dany 
wniosek został przyporządkowany do konkretnego urzędnika, który będzie mógł wyjaśnić 
wątpliwości. W procedurze powinien być zapis, który mówi o możliwości wniesienia 
poprawki do wniosku.  

Radny Stanisław Kubit zgodził się, że powinna być możliwość wnoszenia poprawek 
do wniosków.  

Radna Grażyna Walter-Łukowicz zauważyła, ze jeżeli została wydzielona jakaś kwota 
w budżecie miasta na realizację pomysłów w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej, to po 
to, aby mogła zostać wykorzystana.  

Radny Paweł Wróblewski dodał, że nie powinno być gradacji i podziału na błędy istotne 
i nieistotne. Powinna po prostu istnieć możliwość ich poprawienia. Jeżeli wniosek zostanie 
poprawiony, to kierowany jest do realizacji, a jeżeli nie, to jest odrzucany.  
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Radna Agnieszka Filipkowska zapytała, czy jest możliwe, aby w radach dzielnic działały 
osoby kompetentne, które posiadałyby wiedzę i mogłyby pomagać wnioskodawcom.  

Radna Grażyna Walter-Łukowicz zauważyła, że rady dzielnic mogą udzielać poparcia 
dla danych projektów, a merytoryczną oceną wniosków powinien zajmować się Urząd 
Miejski. W radach dzielnic działają rożni ludzie i nie muszą znać się na procedurach, 
ale posiadają wiedzę o potrzebach danej dzielnicy.  

Radna Agnieszka Filipkowska przekazała, że chodziło jej o to, aby zorganizować 
spotkania i szkolenia dla chętnych członków rad dzielnic, którzy chcieliby pozyskać wiedzę 
w tym zakresie.  

Radny Paweł Wróblewski zauważył, że na cyklicznych spotkaniach z przewodniczącymi 
zarządów dzielnic jednym z tematów jest Gliwicki Budżet Obywatelski.  

Radny Jacek Trochimowicz przekazał, że dodatkowym składnikiem punktacji może być 
poparcie rady dzielnicy dla danego projektu.  

Radna Agnieszka Filipkowska zgodziła się, że może to stanowić element dodatkowy 
punktacji.  

Brak dalszych uwag ze strony członków Komisji. 

Komisja ustaliła, że zwróci się do Sekretarza Miasta z prośbą o ustosunkowanie się do 
przedstawionych przez mieszkańca miasta propozycji zmian dotyczących procedury 
Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej, a także tych wypracowanych przez siebie. 

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski dodał, że warto, aby w Biuletynie 
Informacji Publicznej zamieszczona była informacja o danych kontaktowych do pracownika 
zajmującego się Gliwicką Inicjatywą Lokalną.  

Ad 2) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami: 

a) sprawozdanie z działalności wspólnej dla miasta Gliwice i powiatu gliwickiego Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku w 2019 r. (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości; 

b) sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2019 r. (w zał.) – 
Komisja przyjęła do wiadomości; 

c) zestawienie skarg, wniosków i petycji za IV kwartał 2019 r. (w zał.) – Komisja przyjęła 
do wiadomości; 

d) pismo w sprawie lokalizacji tablicy upamiętniającej postać Konstantego Wolnego 
(w aktach sprawy BR.0012.15.16.2019) 

Komisja ustaliła, że zwróci się do Zastępcy Prezydenta Miasta z prośbą o podjęcie działań 
zmierzających do uzyskania zgody właścicieli budynku Rynek 14 na umieszczenie na nim 
tablicy upamiętniającej postać Konstantego Wolnego.  

e) kolejne pismo w sprawie skweru przy ul. Brzozowej (w aktach sprawy 
BR.0012.15.21.2019) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

(***) 

Radny Tomasz Tylutko przekazał, że uczestniczył ostatnio w posiedzeniu Rady Dzielnicy 
Śródmieście. Podczas niego członkowie Rady zwrócili uwagę na planowany remont ul. 
Zwycięstwa i wskazali potrzebę szczególnych konsultacji w tym zakresie z mieszkańcami 
Śródmieścia, już na etapie przygotowywania projektu. Stąd prośba do Komisji Dialogu 
Społecznego, aby włączyła się w ten proces. Zgodnie z przekazanymi informacjami w 
połowie marca powinno odbyć się spotkanie z projektantami.  

Radna Grażyna Walter-Łukowicz zapytała, co Komisja może wnieść do takiej dyskusji.  

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski zapytał, czemu ma służyć to spotkanie.  

Radny Tomasz Tylutko odpowiedział, że Rada Dzielnicy Śródmieście chciałaby, 
aby Komisja pomogła jej zorganizować konsultacje społeczne w sprawie przebudowy 
ul. Zwycięstwa. 
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Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka zauważyła, że przeprowadzenie konsultacji 
społecznych w tej sprawie wydaje się być sprawą oczywistą.  

Radny Adam Michczyński przekazał, że zgadza się, że jest potrzeba przeprowadzenia 
konsultacji, ale pojawia się pytanie, czy sprawą tą powinna zajmować się Komisja Dialogu 
Społecznego, a nie np. Komisja Gospodarki Komunalnej albo Komisja Rozwoju Miasta i 
Inwestycji.  

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski zaproponował, aby zaprosić 
Przewodniczącą Zarządu Dzielnicy Śródmieście i zapytać o oczekiwania.  

Radny Paweł Wróblewski zauważył, że warto dowiedzieć się, czy Rada Dzielnicy 
Śródmieście oczekuje konsultacji, czy chciałaby wnieść nowe elementy do projektu.  

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka zauważyła, że zapewne oczekują przede wszystkim 
informacji.  

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski podsumował, że skontaktuje się 
telefonicznie z Przewodniczącą Zarządu Dzielnicy Śródmieście.  

(***) 

Radny Tomasz Tylutko przekazał, że Rada Dzielnicy Śródmieście zwraca uwagę na 
podział dzielnicy, który nie przebiega wg linii prostej, a granica dzielnicy jest nieregularna. 
W związku z tym Rada Dzielnicy Śródmieście zwraca się z prośbą o podjęcie próby 
skorygowania granicy, tak aby trochę ją wyprostować.  

Radny Adam Michczyński zauważył, że warto przyjrzeć się temu tematowi, ale przy tej 
okazji pojawi się problem związany z podziałem miasta na okręgi.  

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka zauważyła, że sytuacja taka ma miejsce nie tylko 
w dzielnicy Śródmieście.  

Radny Tomasz Tylutko dodał, że Rada Dzielnicy Śródmieście nie chce przeprowadzać 
rewolucji, ale chodzi jej o drobne korekty, by granicę wyprostować.  

Radna Grażyna Walter-Łukowicz zauważyła, że obecnie rozkład mieszkańców 
na terenie miasta jest inny, więc może warto przemyśleć tę sprawę. 

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski przekazał, że przy takich zmianach 
najważniejsze jest, aby nie naruszyć współczynnika reprezentacji proporcjonalnej 
i zobowiązał się, że porozmawia na ten temat z Przewodniczącą Zarządu Dzielnicy 
Śródmieście. 

(***) 

Komisja przyjęła protokoły posiedzeń, które odbyły się w dniach: 27 listopada 2019 r. oraz 
18 grudnia 2019 r. 

(***) 

Kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się 4 marca 2020 r., godz. 17.30. Tematyka 
posiedzenia: dostosowanie Willi Caro i Zamku Piastowskiego do potrzeb osób 
niepełnosprawnych; sprawy bieżące. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Katarzyna Golonka 

Przewodnicząca Komisji 

Dialogu Społecznego 

(-) Łukasz Chmielewski 
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