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BR.0012.5.3.2020 

Protokół posiedzenia 
Komisji Dialogu Społecznego 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 22 kwietnia 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 przez monitorami komputerów gościa oraz radnych i zaproponował przyjęcie 
następującego porządku obrad: 

1) Druki sesyjne. 

2) Sprawy bieżące. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu udział wzięła Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber. 

Ad 1) Druki sesyjne. 

Komisja opiniowała następujące druki sesyjne: 

a) projekt uchwały (druk nr 295) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały 
w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 

Radny Paweł Wróblewski zapytał, czy tegoroczna edycja Gliwickiego Budżetu 
Obywatelskiego jest odwołana.  

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber odpowiedziała, że w 2020 r. Gliwicki Budżet 
Obywatelski obejmuje dwa aspekty: realizację zadań wyłonionych w zeszłorocznym 
głosowaniu oraz nabór nowych wniosków w ramach tegorocznej edycji. W zakresie zadań 
wybranych w 2019 r., to wstrzymana została realizacja tzw. zadań miękkich. W kontekście 
tegorocznej edycji, to Prezydent Miasta uczestniczył w spotkaniu, na którym rozważane 
było wprowadzenie przepisów ustawowych pozwalających na wstrzymanie tegorocznych 
budżetów obywatelskich. Na ten moment, póki nie ma przepisów ustawowych, trwają 
przygotowania do uruchomienia nowej edycji. Nie wiadomo, kiedy się rozpocznie, może to 
być nawet grudzień 2020 r. Rozważane były różne warianty i możliwości, łącznie z tymi 
związanymi z wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej. Jeżeli zmiany ustawowe 
nie zostaną wprowadzone, to przygotowany zostanie projekt uchwały zmieniającej 
aktualnie obowiązującą uchwałę dotyczącą procedury Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. 
Na ten moment trwają analizy, w jaki sposób procedura ta mogłaby być realizowana. 

Radny Paweł Wróblewski zapytał, czy teraz jest podstawa prawna do wstrzymania 
procedury Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego.  

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber odpowiedziała, że na ten moment nie ma 
takich podstaw prawnych. 

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski zapytał, czy wstrzymana jest realizacja 
zadań wyłonionych w zeszłorocznej edycji. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber odpowiedziała, że czasowo została 
wstrzymana realizacja tzw. zadań miękkich. 

Brak kolejnych pytań ze strony członków Komisji. 
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Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 295. 

Wynik głosowania: 8 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

b) projekty uchwał (druki nr 246-266) w sprawie obwieszczeń w sprawie ogłoszenia 
tekstów jednolitych uchwał w sprawie nadania statutów dzielnicom 

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski zapytał, czy członkowie Komisji wyrażą 
zgodę na przeprowadzenie jednego głosowania nad blokiem projektów uchwał w sprawie 
obwieszczeń dotyczących ogłoszenia tekstów jednolitych statutów dzielnic. 

Komisja wyraziła zgodę. 

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną  do projektów uchwał wg druków od nr 246-266. 

Wynik głosowania: 8 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projektu uchwał. 

Ad 2) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami: 

a) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym sprawozdaniu 
z wykonania budżetu miasta za 2019 r. wraz z informacją o stanie mienia jednostki 
samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2019 r. (w zał.) – Komisja przyjęła do 
wiadomości; 

b) odpowiedź w sprawie tablicy upamiętniającej postać Konstantego Wolnego (w aktach 
sprawy BR.0012.15.16.2019) – Komisja zapoznała się i kopię odpowiedzi przekaże 
wnioskodawcy montażu tablicy upamiętniającej; 

c) odpowiedź w sprawie zasad Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej (w aktach sprawy 
BR.0012.15.1.2020) – Komisja zapoznała się i podjęła decyzję, że do tego tematu 
powróci na jednym z kolejnych posiedzeń Komisji; 

d) informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury 
za rok 2019 (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości; 

e) sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2019 – 
Komisja przyjęła do wiadomości; 

f) raport z realizacji w 2019 r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla 
Miasta Gliwice na lata 2015-2020 – Komisja przyjęła do wiadomości; 

g) pismo z prośbą o umożliwienie przedstawienia założeń nowej uchwały dotyczącej 
funkcjonowania strefy płatnego parkowania – Komisja zapoznała się, propozycje  
dotyczące terminu spotkania zostaną przedstawione w późniejszym czasie.  

(***) 

Radny Tomasz Tylutko poruszył temat ponownych wyborów do rad dzielnic. Upłynął już 
termin składania wniosków o ich przeprowadzenie, mieszkańcy czterech dzielnic 
zawnioskowali o zorganizowanie ponownych wyborów. Zgodnie w przekazywanymi 
informacjami, aż przez dwa lata nie będzie możliwości przeprowadzenia wyborów drogą 
tradycyjną. W związku z powyższym należy rozważyć złożenie wniosku o przeprowadzenie 
drogą elektroniczną wyborów do gliwickich rad dzielnic. 

Radny Paweł Wróblewski zauważył, że warto dowiedzieć się, jaki jest pomysł na 
przeprowadzenie tych wyborów i jeżeli jest potrzeba ich zorganizowania, to Komisja 
powinna wyrazić swoją intencję i poprosić o przedstawienie możliwości przeprowadzenia 
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procedury wyborczej. Należy jednak pamiętać o dopełnieniu wszystkich formalności, aby 
nie pojawiły się wątpliwości dotyczące ważności tych wyborów. 

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski przekazał, ze próba przeprowadzenia 
tych wyborów będzie wymagać zmiany statutów dzielnic, a ta procedura jest długotrwała, 
więc może warto podjąć już jakieś działania. Warto zastanowić się, w jakim kierunku 
powinny iść zmiany w statutach. Wydaje się, że pozostaje tylko droga elektroniczna 
z elementami drogi korespondencyjnej (na wniosek mieszkańca). Przewodniczący 
Komisji Łukasz Chmielewski zapytał, czy jest możliwość przeprowadzenia ponownych 
wyborów do rad dzielnic z wykorzystaniem programu do głosowania używanego podczas 
Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego.  

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber odpowiedziała, że wydaje się, że rozwiązanie 
takie będzie niemożliwe do zrealizowania, ale należy to sprawdzić. W tym przypadku 
problemem może być zapewnienie tajności wyborów. W ramach Gliwickiego Budżetu 
Obywatelskiego odbywa się głosowanie na wniosek i jest ono jawne. A w przypadku 
wyborów komplikacją jest, że głosujący może zostać zidentyfikowany. Dodatkowo 
każdemu mieszkańcowi należy zapewnić możliwość głosowania, a w przypadku głosowania 
drogą elektroniczną pojawia się problem niespełnienia tego obowiązku. Należałoby 
zorganizować punkty, w których mieszkańcy mogli by oddać głos. Sprawa wymaga 
przeanalizowania, ale wybór takiej drogi może być niezgodny z obowiązującym prawem.  

Radny Grażyna Walter-Łukowicz zwróciła uwagę na potrzebę ustosunkowania się do 
trybu przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice oraz Rady Seniorów 
Miasta Gliwice. W tych obszarach także będzie potrzeba przeprowadzenia zmian.  

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka przekazała, że istotne jest znalezienie rozwiązania 
dla przeprowadzenia wyborów do rad dzielnic. Rady dzielnic są podmiotami opiniującymi i 
odgrywają istotną rolę w życiu społeczności lokalnych. Warto się zastanowić nad tym 
tematem, by móc rozpocząć procedurę wyłaniania rad dzielnic. 

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski dodał, że tym bardziej warto zająć się 
sprawą, gdyż podczas wyborów w 2019 r. były chęci ze strony mieszkańców tych dzielnic, 
w których rady się nie wybrały, ale zaważyły kwestie formalne, np. brak wystarczającej 
liczby osób popierających kandydata (w przypadku jednej dzielnicy zdecydował o tym 
jeden podpis).  

Radny Paweł Wróblewski przypomniał, że wtedy Komisja wyszła naprzeciw 
oczekiwaniom mieszkańców i wiele zrobiła, aby doprowadzić sprawę do pozytywnego 
rozstrzygnięcia. 

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski zaproponował, aby Komisja skierowała 
pytanie do Prezydenta Miasta, jakie są możliwości przeprowadzenia ponownych wyborów 
do rad dzielnic w aktualnych okolicznościach, a także jakie są propozycje związane 
z wyborami do Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice oraz Rady Seniorów.  

Komisja wyraziła zgodę. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber zauważyła, że sprawdzenia wymaga, czy 
dopuszczalne jest wykorzystanie narzędzi komunikacji elektronicznej do przeprowadzenia 
wyborów, przy jednoczesnych zachowaniu ich tajności. 

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka przekazała, że są narzędzia, które umożliwiają 
tego rodzaju działania.  

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski zauważył, że frekwencja podczas 
wyborów do rad dzielnic jest niska, jednak należy także pamiętać o powszechności 
wyborów i może dopuścić możliwość korespondencyjnego oddawania głosów. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber przekazała, że należy zwrócić się o opinię 
prawną, czy takie rozwiązania nie będą obciążone wadami prawnymi.  
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Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka dodała, że głosowania są przeprowadzane drogą 
elektroniczną i jest wiele wykorzystywanych w tym celu narzędzi. Grupa wykluczona 
cyfrowo jest tak niewielka, że warto rozważyć tę możliwość.  

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber przekazała, że sprawa ta zostanie 
przeanalizowana.  

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski zapytał, czy dopuszczalne jest 
dostarczanie pakietów wyborczych do osób, które wyrażą taką wolę.  

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber odpowiedziała, że wydaje się, że nie będzie 
to dopuszczalne. 

Brak kolejnych uwag ze strony członków Komisji. 

(***) 

Komisja przyjęła protokół z posiedzenia, które odbyło się w dniu 4 marca 2020 r. 

(***) 

Nie ustalono terminu kolejnego posiedzenia Komisji. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Katarzyna Golonka 

Przewodnicząca Komisji 

Dialogu Społecznego 

(-) Łukasz Chmielewski 
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