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BR.0012.5.7.2021 

Protokół posiedzenia 
Komisji Dialogu Społecznego 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 15 grudnia 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 2021 r., poz. 2095 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) 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 wzięła Dyrektor Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań 
Społecznych Marta Kryś. 

Ad 1) Druki sesyjne. 

Komisja opiniowała następujący druk sesyjny: 

a) Projekt uchwały (druk nr 693) w sprawie zmiany uchwały w sprawie Gliwickiego 
Budżetu Obywatelskiego. 

Dyrektor Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych Marta Kryś 
przekazała, że zaproponowane w projekcie uchwały zmiany wynikają z nowelizacji ustawy 
o samorządzie gminnym, ale także z chęci podkreślenia konieczności zachowania 
dostępności wszystkich etapów procedury. Do tej pory obowiązkowym miejscem publikacji 
informacji o Gliwickim Budżecie Obywatelskim była strona internetowa Urzędu Miejskiego. 
Zmiana dotyczy rozszerzenia tego katalogu o Biuletyn Informacji Publicznej oraz tablicę 
ogłoszeń. Możliwe będzie także zbieranie głosów poparcia dla wniosków ogólnomiejskich 
za pośrednictwem systemu informatycznego. Dodono nowe kryterium oceny wniosków – 
ogólnodostępność. Weryfikacja głosów elektronicznych będzie odbywać się także za 
pośrednictwem SMS-a (na etapie głosowania na wybrany projekt).  

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski zapytał, jak będzie wyglądać 
weryfikacja głosów przez SMS-a, czy będzie możliwość wyboru pomiędzy SMS-em, 
a pocztą elektroniczną.  

Dyrektor Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych Marta Kryś 
odpowiedziała, że tak, będzie możliwość wyboru. Mieszkaniec, po oddaniu głosu na dany 
projekt, będzie miał możliwość wybrania, czy potwierdzi swój głos SMS-em, czy e-mailem. 

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 693. 

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) Zestawienie skarg, wniosków i petycji za III kwartał 2021 r. (w zał.) – Komisja przyjęła 
do wiadomości. 

b) Informacja o podpisaniu umowy o udzieleniu dotacji Rzymskokatolickiej Parafii 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

c) Pismo w sprawie podmiotów, w których w 2022 r. może być wykonywana praca na cele 
społeczne przez osoby skazane na karę ograniczenia wolności i praca społecznie użyteczna 
(w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

d) Pismo w sprawie podmiotów, na rzecz których w 2022 r. skazani na karę pozbawienia 
wolności mogą wykonywać prace na cele społeczne (w zał.) – Komisja przyjęła do 
wiadomości. 

e) Odpowiedź na pytania zadane podczas wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury 
i Sportu i Komisji Dialogu Społecznego, dotyczące Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej (w aktach 
sprawy BR.0012.15.5.2021) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

(***) 

Dyrektor Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych Marta Kryś 
przekazała, że kończy się proces projektowania nowej siedziby Centrum 3.0, dalsze prace 
uzależnione są od terminu przeniesienia Szkoły Muzycznej do nowej lokalizacji. 
Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowane jest na II połowę 2022 r., a ich koniec na 
2023 r. 

(***) 

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski przypomniał, że część tematów z planu 
pracy Komisji na 2021 r. jest w toku, do części trzeba będzie powrócić. W 2022 r. Komisja 
może się dodatkowo zająć tematem dotyczącym funkcjonowania Centrum 3.0 – 
Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, także w kontekście zapowiadanej zmiany 
siedziby jednostki, oraz procedurą Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej. Przewodniczący 
Komisji Łukasz Chmielewski poprosił o przesyłanie propozycji do planu pracy Komisji 
na 2022 r., w terminie do końca br.  

(***) 

Nie ustalono terminu kolejnego posiedzenia Komisji. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Katarzyna Golonka 

Przewodniczący Komisji 

Dialogu Społecznego 

(-) Łukasz Chmielewski 
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