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BR.0012.5.4.2021 

Protokół posiedzenia 
Komisji Dialogu Społecznego 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 14 lipca 2021 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 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. 

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski przypomniał, że posiedzenie Komisji 
może być nagrywane i transmitowane na żywo w Internecie (obraz i dźwięk) przez podmiot 
zewnętrzny, a po zakończeniu obrad nagranie może zostać zamieszczone na stronie 
internetowej. Przypomniał także o obowiązku ochrony danych osobowych mieszkańców 
przed ujawnieniem ich osobom postronnym i poprosił o niepodawanie tych danych podczas 
omawiania spraw. 

W posiedzeniu udział wzięli: Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz, Dyrektor 
Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych Marta Kryś oraz przedstawiciel 
Klastra Innowacji Społecznych. 

Ad 1) Druki sesyjne. 

Komisja opiniowała następujące druki sesyjne: 

a) Projekt uchwały (druk nr 597) zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia 
Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz przekazał, że w lutym tego roku Rada 
Miasta Gliwice podjęła uchwałę w sprawie zmiany statutu Młodzieżowej Rady Miasta 
Gliwice. Procedura ta została zainicjowana przez samych zainteresowanych. Wydział 
Nadzoru Prawnego Wojewody wszczął postępowanie nadzorcze i uchylił uchwałę w całości. 
Podjęto prace mające na celu usunięcie wad wskazanych przez Wojewodę. W międzyczasie 
w parlamencie trwały też przygotowania do zmiany ustawy o samorządzie gminnym oraz 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zmierzające do umocnienia 
pozycji młodzieżowych rad gmin. Przedstawiony obecnie projekt uchwały uwzględnia 
zmiany wynikające z zastrzeżeń Wojewody, a także z nowelizacji ustaw. Obejmują one 
nadanie Młodzieżowej Radzie Miasta Gliwice charakteru konsultacyjnego, doradczego 
i inicjatywnego, określenie zasad zwrotu kosztów przejazdu i delegowania radnych na 
przedsięwzięcia, w których reprezentują Młodzieżową Radę, a także dostosowanie do 
przepisów ustawy o samorządzie gminnym. Wszystkie te propozycje zmian były 
konsultowane z zainteresowanymi, nie pojawiły się żadne uwagi. 

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski poinformował, że już na posiedzeniu 
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu zgłosił uwagi dotyczące braku przepisu o stosowaniu 
większości zwykłej i bezwzględnej, braku wskazania, kto wchodzi w skład komisji 
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przeprowadzającej wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice, a także przekazał postulat 
o wprowadzeniu możliwości oddania głosu na dwóch kandydatów, w przypadku okręgów 
wielomandatowych.  

Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że proponowane zmiany 
zostały zainicjowane i skonsultowane z Młodzieżową Radą Miasta Gliwice. To Młodzieżowa 
Rada argumentowała, aby możliwość oddania głosu, była tylko na jednego kandydata -  to 
efekt doświadczeń, a wobec pozostałych propozycji zmian ze strony zainteresowanych nie 
pojawiły się żadne uwagi, czy zastrzeżenia. 

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 597. 

Wynik głosowania: 7 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się. Komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 

b) Projekt uchwały (druk nr 593) w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/457/2021 Rady 
Miasta Gliwice z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej. 

Dyrektor Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych Marta Kryś 
przekazała, że projekt uchwały przewiduje umożliwienie przyznawania punktów za 
współdziałanie z miastem, polegające na udostępnieniu przez wnioskodawcę terenu lub 
obiektu ogólnodostępnego niebędącego własnością miasta i niepozostającego w jego 
władaniu, jak również będącego własnością miasta, lecz niepozostającego w jego 
faktycznym władaniu (np. wskutek oddania terenu lub obiektu miasta w dzierżawę). 
Ogólnie zmiana dotyczy rozszerzenia możliwości przyznawania punktów za zaangażowanie 
własne wnioskodawców.  

Radny Łukasz Chmielewski zapytał, jakie są przewidywane efekty tych zmian. 

Dyrektor Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych Marta Kryś 
odpowiedziała, że ciężko przewidzieć te efekty. Centrum 3.0, w swoich działaniach, cały 
czas podkreśla, jak ważne jest zaangażowanie wnioskodawców w procedurze Gliwickiej 
Inicjatywy Lokalnej. W 2021 na razie wpłynęły dwa wnioski, kolejne są konsultowane. 
Trzeba sprawdzić nowe zasady, a oceny dokonać po jednym roku ich obowiązywania.  

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 593. 

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

Ad 2) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującym dokumentem: 

a) Sprawozdanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z działań 
podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego Gliwice za rok 2020 (w zał.) – Komisja 
przyjęła do wiadomości.  

(***) 

Komisja ustaliła, że zwróci się z zapytaniem do Sekretarza Miasta, na jakim etapie jest 
analiza możliwości wprowadzenia zmian w statutach jednostek pomocniczych dotyczących 
zmian granic dzielnic i organizacji wyborów organów rad (sprawa nr BR.0012.15.9.2020). 
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(***) 

Komisja przyjęła protokoły posiedzeń, które odbyły się: 19 maja 2021 r. oraz 16 czerwca 
2021 r. 

(***) 

Nie ustalono terminu kolejnego posiedzenia Komisji. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

 

Protokołowała 

(-) Katarzyna Golonka 

Przewodniczący Komisji 

Dialogu Społecznego 

(-) Łukasz Chmielewski 
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