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BR.0012.5.7.2020 

Protokół posiedzenia 
Komisji Dialogu Społecznego 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 26 sierpnia 2020 r., godz. 18.00 

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 gościa oraz radnych i zaproponował przyjęcie 
następującego porządku obrad: 

1) Spotkanie z Przewodniczącą Zarządu Dzielnicy Śródmieście. 

2) Druki sesyjne. 

3) Sprawy bieżące. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu udział wzięła Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Śródmieście Małgorzata 
Konior. 

Ad 1) Spotkanie z Przewodniczącą Zarządu Dzielnicy Śródmieście. 

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski przypomniał, że przedmiotem dyskusji 
z Przewodniczącą Zarządu Dzielnicy Śródmieście Małgorzatą Konior będą dwa zagadnienia: 
przebudowa ul. Zwycięstwa oraz nieregularny kształt oraz przebieg granicy Dzielnicy 
Śródmieście. 

Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Śródmieście Małgorzata Konior przekazała, 
że na początku bieżącego roku odbyło się spotkanie z dwoma radnymi Rady Miasta Gliwice, 
na którym poruszone zostały te dwa tematy. W zakresie przebudowy ul. Zwycięstwa to 
Rada Dzielnicy zwraca uwagę na fakt, że jest to teren z bardzo dobrą akustyką. Pojawiła 
się informacja, że projekt przebudowy ulicy przewiduje użycie kostki brukowej, co 
wywołało sprzeciw mieszkańców. Zrozumiałe są historyczne przesłanki zastosowania 
takiego rozwiązania, ale użycie kostki brukowej będzie bardzo uciążliwe. Już teraz płyty 
umieszczone koło torów powodują zwiększone natężenie hałasu. Rada Dzielnicy chciałaby 
uczestniczyć w pracach projektowych związanych z przebudową ul. Zwycięstwa, tak jak 
uczestniczyła w konsultacjach dotyczących wytycznych do tego projektu. Radzie Dzielnicy 
Śródmieście zależy na reprezentacyjności tej ulicy, ale należy także uwzględnić 
mieszkających tam ludzi. Powinno być ładnie i funkcjonalnie. Na ten moment Rada 
Dzielnicy nie ma wiedzy na jakim etapie są prace projektowe, ale pojawiły się słuchy, że 
są jakieś komplikacje.  

Drugie zagadnienie związane jest z nieregularnym przebiegiem granicy Dzielnicy 
Śródmieście. Zdarza się, że dwa budynki, które znajdują się tuż obok siebie, znajdują się 
w odrębnych dzielnicach (dotyczy to przede wszystkim Śródmieścia oraz Politechniki). 
Przykładem jest łącznik ul. Częstochowskiej oraz ul. Wrocławskiej. Ul. Moniuszki przynależy 
do Politechniki, zaś ul. Kłodnicka – do Śródmieścia. Mieszkańcy tych ulic przychodzą na 
posiedzenia Rady Dzielnicy Śródmieście i dowiadują się, że należą do Politechniki. Aleja 
Przyjaźni znajduje się Śródmieściu, ale budynki przy niej wybudowane już w Politechnice. 
Jedyną regularną częścią granicy Śródmieścia jest fragment biegnący wzdłuż torów. 
Granica Śródmieścia z Dzielnicą Wojska Polskiego znajduje się w okolicach Szkoły 
Podstawowej nr 6, ale uczęszczają do niej dzieci z obu dzielnic. Przewodnicząca Zarządu 
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Dzielnicy Śródmieście Małgorzata Konior dodała, że ma świadomość tego, że granice 
ustalane są zgodnie z wymogami dotyczącymi tworzenia okręgów do wyborów, 
ale jednocześnie kończy się to tak, że Śródmieście nie ma swojego przedstawiciela 
w Radzie Miasta. Współdziałanie pomiędzy Politechniką i Śródmieściem jest naturalne 
i wszystkie przedsięwzięcia zapewne organizowane byłyby wspólnie, gdyby w Politechnice 
została wybrana Rada. Na ten moment mieszkańcy z sąsiedniej dzielnicy są dopuszczani 
do uczestnictwa w przedsięwzięciach organizowanych przez Radę Dzielnicy Śródmieście. 
W związku z powyższym Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Śródmieście Małgorzata 
Konior prosi o pochylenie się nad tematem granic w Śródmieściu.  

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski zwrócił uwagę, że problemem jest to, 
że granice dzielnic są jednocześnie granicami okręgów. Niedawno pojawiło się zagrożenie 
utraty normy przedstawicielstwa w jednym z okręgów i prawdopodobna była konieczność 
przemodelowania całego miasta. Jednocześnie od kiedy utworzona została Dzielnica 
Baildona, w Politechnice nie ma rady dzielnicy, gdyż jest tam niewielka grupa mieszkańców.  

Radny Paweł Wróblewski przekazał, że rozumie tę sytuację i zaproponował, aby Komisja 
zwróciła się do Prezydenta Miasta z prośbą o stanowisko, a następnie ponownie podjęła 
dyskusję na ten temat.  

Radna Grażyna Walter-Łukowicz dodała, że zna ten temat. Jest to rzeczywiście bardzo 
trudne wytyczyć w centrum miasta taką granicę, aby wszyscy byli zadowoleni. Potrzebna 
jest chyba grupa ludzi, którzy popracują nad tym tematem. Jednocześnie ważna jest liczba 
mieszkańców w okręgach. Wiele aspektów trzeba przeanalizować i połączyć – i to jest 
największy problem.  

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski zauważył, że Śródmieście leży 
w centrum miasta i graniczy z każdym okręgiem, a to jest problem. Zmieniając granicę 
Śródmieścia zmianie ulega liczba mieszkańców w pozostałych okręgach, a to jednocześnie 
powoduje zmianę współczynnika. Kilka lat temu, w sytuacji wyludniania się Łabęd, 
konieczne było włącznie Brzezinki do okręgu nr 1. Problemem jest także to, że 
w Politechnice kolejny raz nie powstanie rada dzielnicy. Jest to w szczególności trudne, ze 
względu na specyfikę tej dzielnicy i jej akademicki charakter.  

Radny Tomasz Tylutko przekazał, że do kolejnych wyborów do rad dzielnic pozostały 
trzy lata i może warto zapytać Prezydenta Miasta, czy nie ma jakiejś szansy dla Politechniki 
i możliwości wprowadzenia zmian statutowych. Jedna z gmin rezygnuje z wyborów rad 
jednostek pomocniczych na rzecz wyboru kilkuosobowych zarządów, wybieranych przez 
zgromadzenie mieszkańców. Może warto wprowadzić takie rozwiązanie w statutach 
gliwickich dzielnic, aby, w przypadku niewybrania rady w normalnych i ponownych 
wyborach, funkcję organu wykonawczego pełnił kilkuosobowy zarząd wybierany przez 
zgromadzenie mieszkańców dzielnicy. Takie regulacje miałyby hybrydowy charakter.  

Radny Jacek Trochimowicz zgodził się, że należy pochylić się nad tym tematem, także 
w kontekście dysfunkcyjnego charakteru Politechniki. Szkoda, by obszar ten nie był 
zagospodarowany, trzeba poszukać jakiegoś rozwiązania, jest wiele czasu, aby się 
zastanowić. Komisja może zasugerować konieczność wprowadzenia zmian i zainicjować 
działanie.  

Radna Agnieszka Filipkowska przekazała, że zgadza się z przedmówcami. Należy 
podjąć kroki, aby wprowadzić nowe regulacje.  

Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Śródmieście Małgorzata Konior dodała, 
że Śródmieście graniczy z kilkoma dzielnicami, ale największy problem jest z granicą 
z Politechniką. Tam niektóre obszary są „powycinane” z jej przebiegu. Granica 
z Szobiszowicami nie powoduje żadnych problemów, w przypadku granicy z Sikornikiem 
jest jedno małe niedomówienie i jest potrzebna niewielka korekta. Bloki znajdujące się 
niedaleko Teatru Miejskiego należą do Śródmieścia, lecz mieszkańcy o tym nie wiedzą. 
Trzeba to jakoś zracjonalizować. Śródmieście jest gotowe zrezygnować z jakichś 
budynków, aby wyrównać liczbę mieszkańców w poszczególnych dzielnicach. Największy 
problem jest z granicą z Politechniką i budynkami znajdującymi się przy ul. Wrocławskiej 
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oraz przy ul. Częstochowskiej. Byłoby najlepiej, gdyby jedna strona tych ulic należała do 
Politechniki, a druga do Śródmieścia. Obszar należący do Politechniki nie jest tak 
nieregularny, jak ten, który należy do Śródmieścia. Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy 
Śródmieście Małgorzata Konior przekazała, że liczy, że uda się rozwiązać te problemy.  

Radny Jacek Trochimowicz zwrócił uwagę, że istotna kwestia to mieszkańcy i ich jak 
najszersza możliwość dotarcia do tego, co mają im do zaoferowania rady dzielnic. 
Zadaniem Rady Dzielnicy Wojska Polskiego jest zawsze dotarcie do jak największej liczby 
mieszkańców, aby uświadomić im granicę dzielnicy, bo na tym obszarze od zawsze był 
z tym problem. Wiele lat ludzie nie odczuwali przynależności do terenu Dzielnicy Wojska 
Polskiego, ale Rada prowadziła i prowadzi edukację w tym zakresie. Przekaz ten trafił do 
wielu mieszkańców, ale nadal celem Rady Dzielnicy Wojska Polskiego jest dotarcie z ofertą 
do jak największej liczby mieszkańców. Ważne jest, aby mieszkańcy Politechniki nie zostali 
pozbawieni oferty i pozostawieni sami sobie, a także by mieli swoją reprezentację.  

Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Śródmieście Małgorzata Konior zgodziła się, że 
informacja jest ważna, ale są takie obszary, które są wyjątkowo problematyczne, np. 
ul. Strzody oraz ul. Stawowa. Przynależą one do Śródmieścia, ale łączniki już do 
Politechniki. Jest jedno podwórko, ale budynki znajdują się w dwóch dzielnicach. Tu nie 
chodzi o duże zmiany w przebiegu ulic, ale o korekty, które zlikwidują takie sytuacje, jak 
wyżej wspomniana. Chodzi o to, aby pojedyncze korekty zostały wprowadzone, bo żadna 
dzielnica nie jest tak „poszatkowana” jak Śródmieście.  

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski przypomniał, że podobna sytuacja była 
w przypadku Żwirki i Wigury, ale na całe szczęście udało się przyłączyć te tereny do 
dzielnicy Trynek.  

Radna Grażyna Walter-Łukowicz zauważyła, że w związku z tą sytuacją można zwrócić 
się do Prezydenta Miasta, bo jeżeli Rada Dzielnicy Śródmieście organizuje przedsięwzięcia, 
w których uczestniczą mieszkańcy Politechniki, to może warto rozważyć zwiększenie 
środków finansowych przyznanych Śródmieściu. To jednak wiąże się z koniecznością 
określenia przez Przewodniczącą Zarządu Dzielnicy Śródmieście potrzeb w tym zakresie. 
Takie zwiększenie środków mogłoby pomóc mieszkańcom Dzielnicy Politechnika.  

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski zaproponował, aby Przewodnicząca 
Zarządu Dzielnicy Śródmieście przekazała na piśmie wszystkie propozycje i uwagi (wraz 
z konkretnymi adresami), a Komisja zwróci się do Prezydenta Miasta z prośbą o informację, 
czy możliwe jest wprowadzenie korekt.  

Komisja wyraziła zgodę.  

Komisja ustaliła także, że na kolejne swoje posiedzenie zaprosi Zastępcę Prezydenta Miasta 
Ewę Weber. Komisja podejmie na nim dyskusję dotyczącą korekty granic Dzielnicy 
Śródmieście, a także propozycji zmian w statutach gliwickich jednostek pomocniczych 
umożliwiających wyznaczenie, jako organu stanowiącego, zebrania mieszkańców, które 
jednocześnie dokonywałoby wyboru organu wykonawczego, tj. kilkuosobowego zarządu 
dzielnicy, w przypadku, gdy rada dzielnicy nie zostanie wybrana zgodnie z procedurami 
określonymi w statutach dzielnic.  

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski dodał, że wtedy będzie można także 
omówić kwestię zwiększenia środków finansowych przyznanych Dzielnicy Śródmieście, 
w związku z organizacją przedsięwzięć, w których uczestniczą mieszkańcy Dzielnicy 
Politechnika.  

Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Śródmieście Małgorzata Konior zapytała, 
czy temat przebudowy ul. Zwycięstwa także będzie mógł być omówiony.  

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski przekazał, że Komisja może zwrócić się 
z zapytaniem do Prezydenta Miasta, na jakim etapie jest projekt przebudowy 
ul. Zwycięstwa.  

Radny Paweł Wróblewski przyznał, że jest zwolennikiem spotkań. 
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Komisja ustaliła, że kolejne posiedzenie poświęcone zostanie korektom granic Dzielnicy 
Śródmieście, a jedno z następnych – projektowi przebudowy ul. Zwycięstwa. Na oba 
posiedzenia zostanie zaproszona Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Śródmieście 
Małgorzata Konior.  

Ad 2) Druki sesyjne. 

Komisja opiniowała następujące druki sesyjne: 

a) Projekt uchwały (druk nr 372) w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na terenie 
miasta Gliwice. 

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 372. 

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

Ad 3) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami: 

a) Odpowiedź w sprawie przystosowania kawiarenek sezonowych do potrzeb osób 
niepełnosprawnych (w aktach sprawy BR.0012.15.18.2019). 

Radna Agnieszka Filipkowska przekazała, że nowe ogródki zlokalizowane na gliwickiej 
Starówce są odpowiednio dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Są bez 
podestu lub dysponują podjazdem. Natomiast jeśli chodzi o ogródki, które funkcjonują już 
od kilku lat, przede wszystkim na płycie Rynku, to nie mają one takich rozwiązań.  

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski zauważył, że Zarząd Dróg Miejskich 
informuje, że nie wpłynęły żadne zgłoszenia dotyczące niedostosowania lokalu do potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami.  

Radna Agnieszka Filipkowska odpowiedziała, że to do niej zwracają się mieszkańcy, 
a problem dotyczy przede wszystkim Rynku.  

Radny Paweł Wróblewski zgodził się, że warto drążyć ten temat. Pojawia się także 
pytanie o techniczny sens montażu podestów, oprócz oczywiście niwelacji powierzchni 
jezdni. W innych europejskich miastach trudno spotkać się z podestami. Może warto 
zaprosić przedstawicieli Zarządu Dróg Miejskich, aby porozmawiać na ten temat.  

Radna Agnieszka Filipkowska zgodziła się z przedmówcą i przekazała, że także nie wie, 
po co są podesty. Można spotkać się z argumentem, że chodzi o to, aby klienci nie siedzieli 
w deszczu. W innych krajach nie ma podestów, gdyż generują one także dodatkowe koszty. 

Radny Stanisław Kubit dodał, że wydaje mu się, że chodzi o to, aby wyrównać poziom. 
Jeżeli można zamontować podest, to nie powinno być także problemu z montażem 
podjazdu.  

Komisja ustaliła, że zwróci się do Zastępcy Prezydenta Miasta z prośbą o przedstawienie 
stanowiska w sprawie braku podjazdów dla osób niepełnosprawnych w ogródkach 
sezonowych, zlokalizowanych przede wszystkim na płycie gliwickiego Rynku. 

b) Pismo w sprawie umorzenia udziałów w kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości. 
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(***) 

Nie ustalono terminu kolejnego posiedzenia Komisji. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Katarzyna Golonka 

Przewodniczący Komisji 

Dialogu Społecznego 

(-) Łukasz Chmielewski 
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