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BR.0012.5.4.2020 

Protokół posiedzenia 
Komisji Dialogu Społecznego 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 27 maja 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 przez monitorami komputerów gości oraz radnych i zaproponował przyjęcie 
następującego porządku obrad: 

1) Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gliwice za 2019 r. oraz informacja 
o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2019 r. 

2) Sprawy bieżące. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu udział wzięła Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber, Kierownik Referatu 
Rad Dzielnic i Młodzieżowej Rady Miasta Natalia Czernik, specjalista Biura Prezydenta 
Miasta Marek Jarzębowski oraz radny spoza Komisji Adam Michczyński. 

Ad 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gliwice za 2019 r. oraz 
informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 
31.12.2019 r. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber przekazała, że informację dotyczącą 
sprawozdania z wykonania budżetu miasta Gliwice za 2019 r. przedstawi Kierownik 
Referatu Rad Dzielnic i Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice Natalia Czernik – w zakresie 
środków wydatkowanych na działalność rad dzielnic i Młodzieżowej Rady Miasta oraz 
specjalista Biura Prezydenta Miasta Marek Jarzębowski – w zakresie środków 
przeznaczonych na realizację Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. 

Kierownik Referatu Rad Dzielnic i Młodzieżowej Rady Miasta Natalia Czernik 
przekazała, że budżet rad dzielnic i Młodzieżowej Rady Miasta realizowany jest w Biurze 
Rady Miasta. Zadania, które wchodzą w jego skład to: obsługa rad dzielnic, obsługa 
Młodzieżowej Rady Miasta oraz organizacja wyborów do rad dzielnic. Wykonanie budżetu 
w 2019 r. wyniosło 80%, przede wszystkim z tego względu, że zaplanowano wybory do 21 
rad, a odbyły się one tylko do 16 ze względu na zbyt małą liczbę zgłoszonych kandydatów. 
Środki zostały także wydatkowane na opłaty za lokale rad dzielnic, organizację 
przedsięwzięć promocyjnych przez rady i Młodzieżową Radę Miasta, a także przeznaczone 
zostały na wydatki majątkowe. W 2019 r. rady dzielnic i Młodzieżowa Rada Miasta 
zorganizowały łącznie ok. 200 przedsięwzięć promocyjnych.  

Specjalista Biura Prezydenta Miasta Marek Jarzębowski przekazał, że w edycji 
Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego, która odbyła się w 2018 r., do realizacji w 2019 r. 
wskazano 86 zadań. Spośród nich 79 zadań zrealizowano z puli podstawowej, a 7 z puli dla 
aktywnych, na łączną kwotę 5 mln 700 tys. zł. W 2019 r. cały budżet przeznaczony na 
Gliwicki Budżet Obywatelski został wykonany (zarówno w ramach puli podstawowej jak i 
tej dla aktywnych). Realizacja jednego z zadań, związanego z modernizacją oświetlenia w 
Dzielnicy Baildona, na w kwotę 116 tys. zł, zostanie zakończona w czerwcu 2020 r., ze 
względu na konieczność przeprojektowania przedsięwzięcia. 
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Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski przypomniał, że w edycji z 2019 r. 
wyłonionych 66 zadań lokalnych i 5 ogólnomiejskich i zapytał, jakie jest stanowisko miasta 
wobec ich realizacji. 

Specjalista Biura Prezydenta Miasta Marek Jarzębowski odpowiedział, że Senat 
przyjął poprawiony projekt ustawy, w którym jest przepis mówiący o zawieszeniu w 2020 r. 
realizacji zadań wybranych w zeszłorocznych edycjach budżetów obywatelskich, a także o 
zawieszeniu edycji zaplanowanych na 2020 r. Projekt ustawy aktualnie znajduje się w 
Sejmie i nie wiadomo, czy jest procedowany. Nie wiadomo także, czy propozycja ta 
zostanie przyjęta. W kontekście Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego, edycji zaplanowanej 
na 2020 r., to miasto proceduralnie jest przygotowane na jej rozpoczęcie, ale trwa 
oczekiwanie na decyzję Sejmu.  

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber dodała, że oczekuje się zmian ustawowych, 
do końca czerwca sprawa powinna się rozstrzygnąć. Przygotowana została analiza prawna, 
czy będzie możliwość przeprowadzenia tegorocznej edycji, gdyby zmiany ustawowe nie 
zostały wprowadzone. Z zadaniami z Budżetu Obywatelskiego jest tak, że jeżeli są 
przeszkody uniemożliwiające ich realizację, to pomimo obowiązującej uchwały, mogą one 
zostać niewykonane. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku zadań miękkich. 
Opinia prawna dotycząca tegorocznej edycji wskazuje, że to Rada Miasta może wprowadzić 
takie zmiany do procedury, które zniosą obowiązek przedstawienia podpisów mieszkańców, 
a samo głosowanie będzie odbywać się wyłącznie drogą elektroniczną, bez wykluczania 
osób niekorzystających z urządzeń cyfrowych. Możliwe jest utworzenie punktów, w których 
będzie możliwość oddania głosu. Decydującą rolę w tym zakresie ma Rada Miasta, a w 
zależności od rozwoju sytuacji zostaną zaprezentowane propozycje zmian.  

Brak kolejnych pytań ze strony członków Komisji. 

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do całości sprawozdania z wykonania budżetu miasta Gliwice za 2019 r. 
oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2019 r. 

Wynik głosowania: 7 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gliwice za 2019 r. 
oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2019 r. 

Ad 2) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami: 

a) odpowiedź Zastępcy Prezydenta Miasta w sprawie ponownych wyborów do rad dzielnic, 
wyborów do Młodzieżowej Ray Miasta Gliwice oraz Rady Seniorów Miasta Gliwice (w 
aktach sprawy BR.0012.15.6.2020) – Komisja przyjęła do wiadomości; 

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski zapytał, na jakim etapie są prace 
zmierzające do wprowadzenia zmian w statucie Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice oraz 
Rady Seniorów Miasta Gliwice. 

Kierownik Referatu Rad Dzielnic i Młodzieżowej Rady Miasta Natalia Czernik 
przekazała, że Przewodniczący Rady Miasta oczekuje jeszcze na opinię Komisji Dialogu 
Społecznego, która miała w tej sprawie odbyć posiedzenie.  

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber dodała, że propozycje zmian do statutu Rady 
Seniorów Miasta Gliwice zostaną wkrótce przedstawione.  

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski zaproponował, aby kolejne posiedzenie 
Komisji zostało poświęcone tematowi zmian w statucie Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice. 

Komisja wyraziła zgodę. 

b) sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego – Miasto Gliwice za 
2019 r. wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta (w aktach Komisji 
Rewizyjnej nr BR.0012.11.3.2020) – Komisja przyjęła do wiadomości; 
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c) sprawozdanie z wykonania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 
rok 2019 r. (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości; 

d) Ocena Zasobów Pomocy Społecznej (w aktach sesji Rady Miasta z dnia 
28 maja 2020 r.); 

e) sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach za 2019 r. (w zał.) 
– Komisja przyjęła do wiadomości; 

f) zestawienie skarg, wniosków i petycji za I kwartał 2020 r. (w zał.) – Komisja przyjęła 
do wiadomości; 

g) informacja o zamiarze umorzenia udziałów w kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

(***) 

Radna Grażyna Walter-Łukowicz przekazała, że dochodzą do niej zapytania nauczycieli, 
czy planowane jest przeprowadzenie badań pod kątem koronawirusa dla tych pedagogów, 
którzy wracają do pracy. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber odpowiedziała, że miastu zależy na tym, aby 
przed otwarciem placówek oświatowych, kadra pedagogiczna została przebadana. Sanepid 
wyraził zgodę na przeprowadzenie badań, na listach znalazło się 1000 osób, jednak po ich 
dostarczeniu do Sanepidu do badań zakwalifikowano tylko 460 osób (Sanepid uznał, że 
część z osób nie musi podlegać badaniom). Zaś tydzień temu Sanepid przekazał 
informację, że w ogóle nie przeprowadzi badań, gdyż nie ma obowiązku badania osób 
zdrowych. W związku z powyższym miasto podjęło decyzję o samodzielnym 
przeprowadzeniu badań. Są to testy przesiewowe, wykonywane za pomocą urządzenia, 
które znajduje się w Szpitalu Miejskim nr 4. Na ten moment 260 osób przeszło badania, 
u dwóch z nich wynik wskazał na możliwą obecność stanu wirusowego. W związku z tym 
lekarz zlecił badania PCR. Oba testy zakończyły się wynikiem negatywnym. Jedna ze 
wszystkich przebadanych do tej pory osób uzyskała wynik pozytywny, jednak przeszła 
chorobę wcześniej i bezobjawowo. W pierwszej kolejności miasto skupiło się na 
przeprowadzeniu badań u pracowników przedszkoli i żłobków, w ostatniej kolejności 
badania będą dotyczyć kadry z Sośnicy, Ligoty Zabrskiej i Łabęd, bo tam zamieszkuje 
najwięcej rodzin związanych z górnictwem. A sami górnicy byli niedawno badani, więc 
powinno upłynąć trochę czasu. W dalszej kolejności badania będą przeprowadzane 
u nauczycieli, którzy będą wykonywać prace podczas egzaminów. 

Brak kolejnych pytań ze strony członków Komisji. 

(***) 

Nie ustalono terminu kolejnego posiedzenia Komisji. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Katarzyna Golonka 

Przewodnicząca Komisji 

Dialogu Społecznego 

(-) Łukasz Chmielewski 
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