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BR.0012.5.6.2020 

Protokół posiedzenia 
Komisji Dialogu Społecznego 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 29 lipca 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 przed monitorami komputerów gości 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 359) w sprawie wyznaczenia daty wyborów do Rad Dzielnic: 
Czechowice, Ligota Zabrska, Szobiszowice, Wójtowa Wieś. 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber przypomniała, że podczas wyborów do rad 
dzielnic, które odbyły się w 2019 r., w pięciu dzielnicach nie zostały wybrane rady. Zgodnie 
ze statutami gliwickich jednostek pomocniczych istnieje możliwość przeprowadzenia 
ponownych wyborów w tych dzielnicach, których mieszkańcy złożą wniosek o ich 
przeprowadzenie, poparty 200 głosami. Takie wnioski wpłynęły od mieszkańców czterech 
dzielnic: Czechowice, Ligota Zabrska, Szobiszowice i Wójtowa Wieś.  W związku 
z powyższym zaproponowano przeprowadzenia wyborów w dniu 22 listopada 2020 r. 

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski dodał, że w dzielnicy Politechnika także 
były zbierane podpisy mieszkańców pod wnioskiem o przeprowadzenie ponownych 
wyborów, ale stan epidemii przerwał te działania i wymaganej liczby nie udało się uzbierać.  

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 359. 

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

b) Projekt uchwały (druk nr 360) w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej 
dla przeprowadzenia wyborów do Rad Dzielnic: Czechowice, Ligota Zabrska, 
Szobiszowice, Wójtowa Wieś oraz ustalenia wysokości diet członków Miejskiej Komisji 
Wyborczej i obwodowych komisji wyborczych 

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 360.  
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Wynik głosowania: 8 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Ad 2) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami: 

a) Pismo w sprawie propozycji nazwania drogi imieniem Konstantego Wolnego (w aktach 
sprawy BR.0012.15.16.2020). 

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski przypomniał, że nastąpiła zmiana 
propozycji lokalizacji drogi, która miałaby zostać nazwana imieniem Konstantego Wolnego. 
Aktualna propozycja dotyczy okolicy o podobnej specyfice w zakresie nazewnictwa ulic, 
w pobliżu ul. Panufnika czy ul. Grażyńskiego, czyli postaci związanych z dwudziestoleciem 
międzywojennym. Jednocześnie wnuk Konstantego Wolnego pozytywnie ocenia nową 
lokalizację. 

Radna Agnieszka Filipkowska zapytała, skąd pojawił pomysł na zmianę i odejście od 
propozycji nazwania drogi zlokalizowanej w okolicach Radiostacji imieniem Konstantego 
Wolnego.  

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski odpowiedział, że pojawiły się głosy, 
że rejon ten charakteryzuje się niejednolitym charakterem nazw przynależnych do niego 
ulic, stąd propozycja zmiany. 

Brak kolejnych pytań. 

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski zapytał, czy członkowie Komisji 
wyrażają pozytywną opinię do nowej propozycji lokalizacji drogi, która mogłaby zostać 
nazwana imieniem Konstantego Wolnego. 

Komisja poprzez aklamację wyraziła pozytywną opinię. 

b) Korespondencja z uwagami radcy prawnego do projektu nowego Statutu Młodzieżowej 
Rady Miasta Gliwice (w aktach sprawy BR.0012.15.3.2020). 

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski przypomniał, jakie uwagi pojawiły się 
na poprzednim posiedzeniu Komisji, w którym uczestniczył przedstawiciel Młodzieżowej 
Rady Miasta Gliwice. Uwagi dotyczyły: składu Komisji Rewizyjnej w zakresie nieparzystej 
liczby członków; dodania zdania o treści: „Rada dysponuje funduszami przyznanymi 
w budżecie Miasta na dany rok”, a także wprowadzenia w ordynacji wyborczej obowiązku 
przedstawienia kalendarza wyborczego. Dodatkowo wpłynęła także opinia radcy prawnego 
dotycząca propozycji nowego Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice.  

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber przekazała, że odbyło się spotkanie 
z przedstawicielami Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice, dla których przygotowano 
szczegółowe uwagi dotyczące tego dokumentu. Młodzieżowa Rada Miasta Gliwice 
otrzymała informację o wadach prawnych ich propozycji, o formułach, które mogą być 
otwarte, dodatkowo wydziały Urzędu Miejskiego przekazały swoje propozycje i uwagi, 
np. niektóre przepisy wchodziły w zakres uregulowany ustawami, np. Prawem 
oświatowym. Umówiono się z przedstawicielami Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice, 
że wszystkie spostrzeżenia i wskazówki zostaną przez nich przepracowane, a we wrześniu 
2020 r. odbędzie się kolejne spotkanie, a także przygotowany zostanie projekt uchwały 
w sprawie Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice, który procedowany będzie przez 
komisje Rady Miasta. Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber dodała, że miasto zadba 
o to, aby dokument ten był spójny w każdym zakresie.  

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski zwrócił się z prośbą, aby ten dokument 
wpłynął do Komisji Dialogu Społecznego wcześniej, jeszcze na etapie ogólnych uzgodnień. 

Brak kolejnych uwag ze strony członków Komisji. 
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Komisja przekaże do Przewodniczącego Rady Miasta wypracowane przez siebie uwagi wraz 
z opinią radcy prawnego. 

c) Zestawienie skarg, wniosków i petycji za II kwartał 2020 r. (w zał.) – Komisja przyjęła 
do wiadomości. 

d) Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru wodnego Gliwice za 2019 r. 
(w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

(***) 

Radna Agnieszka Filipkowska przekazała, że nadal aktualny jest problem dostosowania 
ogródków kawiarnianych do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Komisja podjęła decyzję, że zwróci się do Zastępcy Prezydenta Miasta z prośbą 
o przedstawienie informacji dotyczącej spełniania wymogów dostosowania podestów 
ogródków kawiarnianych do użytku przez osoby niepełnosprawne, w kontekście możliwości 
zajmowania pasa drogi publicznej w obrębie gliwickiej Starówki oraz wprowadzenia 
ograniczenia ruchu. 

(***) 

Komisja przyjęła protokół posiedzenia, które odbyło się 24 czerwca 2020 r. 

(***) 

Kolejne posiedzenie odbędzie się 2 września 2020 r., godz. 17.30, w trybie zdalnym1. 
Tematyka posiedzenia: spotkanie z Przewodniczącą Zarządu Dzielnicy Śródmieście, sprawy 
bieżące. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Katarzyna Golonka 

Przewodniczący Komisji 

Dialogu Społecznego 

(-) Łukasz Chmielewski 

                                           

1 Ze względu na zmianę terminu sesji Rady Miasta posiedzenie Komisji zostało przełożone i odbyło 
się 26 sierpnia 2020 r., godz. 18.00, w trybie zdalnym. 
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