BR.0012.5.9.2020

Protokół posiedzenia
Komisji Dialogu Społecznego
Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023
w dniu 21 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842)

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski otworzył posiedzenie Komisji, powitał
zebranych przed monitorami komputerów gości oraz radnych i zaproponował przyjęcie
następującego porządku obrad:
1) Działalność Biura Obsługi Środków PFRON i Miejskiego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności.
2) Druki sesyjne.
3) Sprawy bieżące.
Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad.
W posiedzeniu udział wzięli: Zastępca Prezydenta Miasta Aleksandra Wysocka, Dyrektor
Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych Marta Kryś, Zastępca Dyrektora Ośrodka
Pomocy Społecznej Danuta Siwiec, Przewodnicząca Miejskiego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności (MZON) Agnieszka Goleń, specjalista w Biurze Obsługi Śródków
PFRON Katarzyna Woźniczka-Wessely, przedstawiciel Klastra Innowacji Społecznych oraz
mieszkanka miasta.

Ad 1) Działalność Biura Obsługi Środków
ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

PFRON

i

Miejskiego

Zespołu

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski poprosił o przedstawienie informacji
dotyczącej działalności Biura Obsługi Środków PFRON oraz Miejskiego Zespołu
ds. Orzekania o Niepełnosprawności, przede wszystkim w kontekście dostępności dla
mieszkańców miasta.
Zastępca Prezydenta Miasta Aleksandra Wysocka przekazała głos przedstawicielom
Ośrodka Pomocy Społecznej.
Przewodnicząca Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Agnieszka Goleń przekazała, że lokal, w którym swoją siedzibę ma MZON, znajduje się
w budynku pozbawionym barier architektonicznych (budynek przychodni), wszystkie
sprawy z udziałem interesantów załatwiane są na parterze, pomieszczenia administracji
znajdują się na pierwszym piętrze. Zatrudniona jest osoba, które posługuje się językiem
migowym.
Radna Agnieszka Filipkowska potwierdziła, że budynek usytuowany jest tak, że osoba
niepełnosprawna bez problemu dostanie się do niego, ale głównym problemem jest fakt,
że pokój, w którym obsługiwani są klienci, jest niewielki, a dodatkowo, gdy znajduje się
w nim osoba obsługiwana, to nie można zamknąć drzwi. Blat biura znajduje się powyżej
głowy osoby poruszającej się na wózku – to jest duży problem. Brak jest możliwości
złożenia podpisu przez klienta.
Przewodnicząca Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Agnieszka Goleń dodała, że na ten moment nie ma możliwości przeniesienia MZON-u do
innego budynku.
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Radna Agnieszka Filipowska przekazała, że pokój, w którym obsługiwani są interesanci
jest całkowicie niedostępny. Jest to ogromna bariera, jeżeli nie da się zamknąć drzwi. Może
trzeba przenieść siedzibę MZON-u w bardziej dostępne miejsce.
Przewodnicząca Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Agnieszka Goleń przekazała, że być może trzeba się nad tym zastanowić i podjąć
dyskusję, która mogłaby się toczyć pomiędzy Dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej
a kierownictwem miasta.
Radna Agnieszka Filipkowska zwróciła uwagę, że sprzęty są awaryjne i trzeba zwracać
uwagę na serwisowanie platform dla osób poruszających się na wózkach.
Przewodnicząca Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Agnieszka Goleń przekazała, że sprzęt ten należy do przychodni. W przypadku chęci
wymiany lub modernizacji wszystkie podmioty muszą partycypować w kosztach takich
działań.
Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka zauważyła, że osoby poruszające się na wózkach
mają utrudniony kontakt z urzędnikami – tak nie powinno być. W bogatym mieście, jakim
są Gliwice, powinno być odpowiednio wyposażone pomieszczenie do obsługi osób
niepełnosprawnych. To trzeba zmienić, a także doprowadzić sprzęt do właściwego stanu.
Zastępca Prezydenta Miasta Aleksandra Wysocka przekazała, że są to drobne rzeczy,
zmieniające komfort osób obsługiwanych, a także podziękowała za zasygnalizowanie
problemów, które powinny zostać szybko rozwiązane. Właściwe komórki zajmą się nimi jak
najszybciej.
Radna Agnieszka Filipkowska zauważyła, że zmiana drzwi na przesuwne ułatwi ich
zamykanie.
Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Danuta Siwiec przekazała,
że zostaną podjęte działania w celu rozwiązania tego problemu.
Brak kolejnych uwag i pytań ze strony członków Komisji.
(***)
Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski poprosił o przedstawienie informacji
dotyczącej działalności Biura Obsługi Środków PFRON.
Specjalista w Biurze Obsługi Śródków PFRON Katarzyna Woźniczka-Wessely
przekazała, że Biuro znajduje się w budynku dostosowanym do potrzeb osób
niepełnosprawnych, brakuje jednak miejsca parkingowego.
Radna Agnieszka Filipkowska potwierdziła, że pomieszczenia Biura są dostępne dla
osób z niepełnosprawnościami, jednak problemem jest brak miejsca parkingowego.
Najbliższe znajduje się w odległości 200-300 m, pod warunkiem, że nie jest zajęte. Na
podwórko nie można wjechać, na chodniku nie wolno stawać, a wchodząc w bramę można
się natknąć na szyny. Aby móc dostać się do drzwi, należy wjechać kołami wózka w rów
szyny. W takiej sytuacji często blokują się koła. Osoba, która jest sprawna musi uważać,
a osoba niepełnosprawna nie jest w stanie samodzielnie tam wjechać. Ten problem istnieje
od lat.
Zastępca Prezydenta Miasta Aleksandra Wysocka odpowiedziała, że jest to sprawa
do natychmiastowego załatwienia i zapytała, czy tego rodzaju problemy były zgłaszane.
Specjalista w Biurze Obsługi Śródków PFRON Katarzyna Woźniczka-Wessely
odpowiedziała, że budynek, w którym mieści się Biuro, należy do wspólnoty mieszkaniowej,
która zarządza swoim majątkiem. Planowany jest remont podwórka, ale nie wiadomo,
kiedy zostanie przeprowadzony. Jednocześnie Ośrodek Pomocy Społecznej docelowo ma
w planach przeniesienie Biura.
Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Danuta Siwiec odpowiedziała, że
były podejmowane próby wydzielenia koperty na miejsce parkingowe dla osób
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niepełnosprawnych, ale zawsze otrzymywano od wspólnoty mieszkaniowej odpowiedź
odmowną.
Zastępca Prezydenta Miasta Aleksandra Wysocka dodała, że, jeżeli problemy te nie
mogą zostać rozwiązane w ramach obowiązującego prawa lub nakład środków finansowych
byłby zbyt duży, to należy poważnie myśleć o przeniesieniu Biura. Zostanie sprawdzone,
czy miasto ma w tej wspólnocie swoje lokale, różne opcje będą rozważane. Wszystko
zostanie dokładnie sprawdzone i przeanalizowana zostanie opcja zmiany lokalizacji.
Radna Agnieszka Filipkowska podziękowała i przekazała, że liczy na podjęcie działań.
Problem dostępności jest także w przypadku siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej, przy
ul. Górnych Wałów. Platforma dla osób niepełnosprawnych zacina się. Taki sprzęt musi być
często serwisowany. Radna Agnieszka Filipkowska dodała, że sama spędziła kilka
godzin czasu, zakleszczona na platformie, gdyż mechanizm zaciął się.
Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Danuta Siwiec przekazała,
że sprzęt ten jest serwisowany i wyraziła ubolewanie, że radną spotkała taka sytuacja.
Jednocześnie nie docierają sygnały, że platforma się notorycznie zacina, jednak działania
zostaną natychmiast podjęte.
Radna Agnieszka Filipkowska zauważyła, że problem ten zgłaszała zawsze ustnie, nigdy
pisemnie. Jej samej taka sytuacja zdarzyła się trzy razy, więc chce zwrócić uwagę, że może
warto pomyśleć o innych rozwiązaniach. Montaż platform często powoduje problemy. Jeżeli
pomieszczenia znajdują się na wysokim parterze, to warto myśleć o pochylni. Radna
Agnieszka Filipkowska zwróciła się z prośbą o branie pod uwagę tego rozwiązania
w pierwszej kolejności.
Zastępca Prezydenta Miasta Aleksandra Wysocka podziękowała za uwagi i sugestie
dotyczące rozwiązania problemów. Takie sytuacje, o których wspomniała radna Agnieszka
Filipkowska, nie powinny się zdarzać.
Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Danuta Siwiec dodała, że był
pomysł utworzenia wjazdu do budynku od podwórka i propozycja budowy windy
zewnętrznej. Jednak budynek ten jest zabytkowy i nie dopuszczono wprowadzenia takiego
rozwiązania.
Radna Agnieszka Filipkowska przekazała, że w Ratuszu Miejskim oraz wielu innych
budynkach zabytkowych znajdują się windy.
Zastępca Prezydenta Miasta Aleksandra Wysocka zauważyła, że dla konserwatora
zabytków to dwie różne sprawy: winda zewnętrzna i winda wewnętrzna. W Ratuszu jest
winda wewnętrzna. Wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem jest montaż pochylni, gdyż
nie jest to duża ingerencja w bryłę budynku.
Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Danuta Siwiec uzupełniła, że
w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej znajduje się winda, ale wewnętrzna, na
zewnętrzną nie została wyrażona zgoda. Montaż pochylni wydaje się dobrym rozwiązaniem,
pod warunkiem, że konserwator zabytków nie zgłosi zastrzeżeń.
Radna Grażyna Walter-Łukowicz zauważyła, że warto się także pochylić nad tematem
dostępności miejskich budynków dla osób starszych (np. siedziba Gliwickiego Centrum
Organizacji Pozarządowych znajduje się na drugim piętrze).
Zastępca Prezydenta Miasta Aleksandra Wysocka przekazała, że we wrześniu br.
utworzone zostało stanowisko koordynatora ds. dostępności architektonicznej, który
będzie zajmował się m.in. barierami architektonicznymi. Warto więc zgłaszać tematy,
problemy i uwagi w tym zakresie, bo koordynator będzie zajmować się takimi
zagadnieniami.
Radny Paweł Wróblewski zauważył, że jeżeli powołana została taka osoba, to może
warto się z nią spotkać, aby porozmawiać i przedstawić pewne propozycje.
Zastępca Prezydenta Miasta Aleksandra Wysocka dodała, że przekaże członkom
Komisji dane kontaktowe do tej osoby, wraz z adresem mailowym. Jeżeli Komisja chciałaby
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zorganizować takie spotkanie, to warto, aby uczestniczył w nim także Naczelnik Wydziału
Architektury i Budownictwa. Koordynator ds. dostępności architektonicznej działa
w ramach tego wydziału.
Radna Agnieszka Filipkowska zapytała, czy dane kontaktowe do tej osoby można
upublicznić.
Zastępca Prezydenta Miasta Aleksandra Wysocka odpowiedziała, że tak, można je
udostępniać i to jak najszerzej.
Brak kolejnych pytań i uwag ze strony członków Komisji.

Ad 2) Druki sesyjne.
Komisja opiniowała następując druki sesyjne:
a) Projekt uchwały (druk nr 403) w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na terenie
miasta Gliwice.
Zastępca Prezydenta Miasta Aleksandra Wysocka przypomniała, że taki projekt
uchwały był już procedowany, ale pojawiły uwagi do uzasadnienia, więc projekt został
zdjęty z porządku obrad sesji. Uzasadnienie zostało skorygowane, po zapoznaniu się
z uwagami Przewodniczącego Komisji Dialogu Społecznego Łukasza Chmielewskiego oraz
radnego Ryszarda Buczka. Projekt uchwały dotyczy nadania nazwy „Konstantego Wolnego”
ulicy zlokalizowanej w Żernikach. Nazwa ta jest spójna z innymi nazwami ulic w tej okolicy.
Brak pytań ze strony członków Komisji.
Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski zapytał, kto z członków Komisji jest za
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 403.
Wynik głosowania: 7 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
b) Projekt uchwały (druk nr 394) w sprawie programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi na rok 2021.
Dyrektor Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych Marta Kryś przekazała,
że co roku miasto przedstawia projekt uchwały zawierający propozycję programu
współpracy. W br. prace rozpoczęto w czerwcu, a udział w nich brały wydziały Urzędu
Miejskiego, organizacje pozarządowe, Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego, a na
końcu przeprowadzono konsultacje społeczne, w ramach których dwie uwagi zostały
uwzględnione, a cztery uwzględniono częściowo. W programie współpracy z organizacjami
pozarządowymi na rok 2021 określono zadania priorytetowe. Są to:


organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji
letnich oraz w okresie wolnym od zajęć edukacyjnych ze szczególnym
uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży niepełnosprawnej;



działania mające na celu zwiększenie twórczej działalności wśród społeczności
lokalnej;



organizacja kampanii społecznych, konferencji, seminariów, szkoleń i innych
inicjatyw dotyczących zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi
potrzebami;



realizacja zadania ukierunkowanego na wsparcie seniorów w drobnych remontach
i naprawach, w tym szczególnie seniorów z niepełnosprawnością.

Radna Agnieszka Filipkowska zwróciła się z prośbą, aby zakres ostatniego zadania
został rozszerzony na wszystkie osoby z niepełnosprawnościami.

4

Dyrektor Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych Marta Kryś przekazała,
że postulat ten został już zgłoszony na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
i został przekazany do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. Tegoroczny program
współpracy ma charakter pilotażowy i postanowiono, aby w tym roku pozostawić to zadanie
w zakresie wskazanym w projekcie uchwały. Jednak miasto jest otwarte na propozycje
i przeprowadzi konsultacje z organizacjami pozarządowymi dotyczące ewentualnego
rozszerzenia zadań wskazanych w programie.
Radna Grażyna Walter-Łukowicz zapytała, czy zadanie to obejmuje tylko seniorów
z niepełnosprawnościami.
Dyrektor Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych Marta Kryś
odpowiedziała, że nie. Tym zadaniem objęci są wszyscy seniorzy. W zależności od tego,
jakie będzie zainteresowanie, być może zostanie wprowadzone jakieś dodatkowe
kryterium.
Radna Agnieszka Filipkowska zapytała, jak będzie wyglądać realizacja zadania.
Dyrektor Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych Marta Kryś
odpowiedziała, że to zadanie realizować będzie Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
Zostanie rozpisany konkurs i zostanie wybrany podmiot, który podejmie się realizacji
zadania.
Radna Grażyna Walter-Łukowicz zauważyła, że może będzie można realizować to
zadanie za pośrednictwem pełnomocnika ds. seniorów.
Brak kolejnych pytań ze strony członków Komisji.
Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski zapytał, kto z członków Komisji jest za
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 394.
Wynik głosowania: 7 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad 3) Sprawy bieżące.
Komisja zapoznała się z następującym dokumentem:
a) Zestawienie skarg, wniosków i petycji za III kwartał 2020 r. (w zał.) – Komisja przyjęła
do wiadomości.
(***)
Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski udzielił głosu mieszkance miasta.
Mieszkanka miasta przekazała, że jest osobą niepełnosprawną i mamą dziecka
niepełnosprawnego i chciałaby poruszyć sprawę działalności Miejskiego Zespołu
ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Od lat pomaga rodzicom dzieci niepełnosprawnych
walczyć z orzeczeniami MZON-u, które są niesprawiedliwe i nie odpowiadają rzeczywistej
sytuacji zdrowotnej dzieci. Często orzeczenie wskazuje, że dziecko nie wymaga większej
opieki. Lecz jeżeli dzieci uczestniczą w zajęciach wspomagających i rehabilitacyjnych, to
po co one są, jeżeli dziecko nie wymaga większej opieki. Uzasadnienia do orzeczeń są
często takie same, tworzone metodą „kopiuj – wklej”, są niezgodne z prawdą
i „antygodnościowe”. Stąd prośba, aby przyjrzeć się działalności tego zespołu.
Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski podziękował za wypowiedź, przekazał,
że jest to zakres działalności Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej i zaproponował, aby
Komisja Dialogu Społecznego przekazała do Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej
propozycję zajęcia się tą sprawą.
Komisja wyraziła zgodę.

5

Radny Paweł Wróblewski zauważył, że kontakt z Komisją Zdrowia i Polityki Społecznej
będzie najlepszym rozwiązaniem.
Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski zauważył, że radna Grażyna
Walter-Łukowicz jest także członkiem Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, więc będzie
mogła dodatkowo zreferować sprawę.
Brak kolejnych uwag ze strony członków Komisji.
(***)
Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski poinformował, że ponowne wybory do
rady dzielnicy nie odbędą się na pewno w Czechowicach, ze względu na niewystarczającą
liczbę kandydatów.
(***)
Komisja przyjęła protokół posiedzenia, które odbyło się 26 sierpnia 2020 r.
(***)
Komisja ustaliła, że na kolejne posiedzenie Komisji, które odbędzie się w listopadzie,
zostaną zaproszone następujące osoby: Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber, Naczelnik
Wydziału Architektury i Budownictwa, Miejski Konserwator Zabytków, koordynator
ds. dostępności architektonicznej oraz pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. seniorów.
Komisja podejmie dyskusję dotyczącą miejskich standardów dostępności i dostępności
obiektów dla osób z niepełnosprawnościami oraz starszych.

Protokołowała
(-) Katarzyna Golonka
Przewodniczący Komisji
Dialogu Społecznego
(-) Łukasz Chmielewski
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