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BR.0012.5.8.2022 

Protokół posiedzenia 
Komisji Dialogu Społecznego 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 5 października 2022 r., godz. 18.00  

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski otworzył posiedzenie Komisji, powitał 
gościa oraz zebranych radnych i zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad: 

1) Druki sesyjne. 

2) Sprawy bieżące. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu udział wzięła Dyrektor Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań 
Społecznych Marta Kryś. 

Ad 1) Druki sesyjne. 

Komisja opiniowała następujące druki sesyjne: 

a) Projekt uchwały (druk nr 862) w sprawie programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi na 2023 r. 

Dyrektor Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych Marta Kryś 
przekazała, że prace nad programem współpracy z organizacjami pozarządowymi trwają 
od maja 2022 r., a same konsultacje trwały trzy miesiące. Do prac zaproszono różnego 
rodzaju zespoły działające w mieście Gliwice, Radę Seniorów, zespół branżowy ds. kultury 
oraz Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego. Uwagi można było zgłaszać także 
drogą mailową, wpłynęło ich osiem, z czego cztery zostały uwzględnione. 

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski zapytał o cel priorytetowy na 2023 r., 
dotyczący działań mających na celu zwiększenie świadomości mieszkańców w obszarze 
ekologii.  

Dyrektor Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych Marta Kryś 
odpowiedziała, że cel ten już drugi raz jest wpisany do programu współpracy 
z organizacjami pozarządowymi. Chodzi w nim o zachęcenie i zaproszenie organizacji do 
podejmowania działań związanych z promowaniem postaw proekologicznych i dbania 
o ekologię.  

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka przypomniała, że już jakiś czas temu wnioskowała 
o rozszerzenie katalogu obszarów, których mogą dotyczyć konkursy dla organizacji 
pozarządowych, właśnie o promowanie ekologii. Jest to bardzo korzystne, że katalog ten 
ulega rozszerzeniu.  

Brak kolejnych pytań i uwag ze strony członków Komisji. 

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 862. 

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

(***) 

Dyrektor Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych Marta Kryś 
przekazała krótką informację dotyczącą tegorocznej edycji Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej. 
Aktualnie trwa ocena merytoryczna 31 wniosków, które wpłynęły do 19 sierpnia 2022 r. 
Po jej zakończeniu zadania trafią na listę rankingową, do wyczerpania puli środków. 
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b) Projekt uchwały (druk nr 863) w sprawie przyjęcia do realizacji „Strategii rozwoju 
miasta Gliwice do roku 2040 »Gliwice 2040«”.  

Brak pytań i uwag ze strony członków Komisji. 

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 863. 

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

c) Projekt uchwały (druk nr 854) w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na 
terenie miasta Gliwice. 

Radny Stanisław Kubit przekazał, że zaproponowana w projekcie uchwały nazwa 
ul. Lotnisko nie podoba mu się, nie jest odpowiednia i powinna zostać zmieniona np. na 
ul. Lotniczą. 

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka zaproponowała, aby Komisja Dialogu Społecznego 
złożyła wniosek o zdjęcie tego projektu uchwały z porządku obrad najbliższej sesji Rady 
Miasta i przepracowanie go w Komisji. 

Radny Stanisław Kubit ponownie powtórzył, że nie podoba mu się ta nazwa, w tej 
dzielnicy są takie ulice jak: ul. Pilotów, ul. Lotników, ul. Modelarzy, więc powinna być 
np. ul. Lotniskowa. 

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski zapytał, kto z członków Komisji jest za 
złożeniem wniosku formalnego o zmianę porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta 
i zdjęcie projektu uchwały wg druku nr 854.  

Wynik głosowania: 5 głosów za, 2 przeciw, 1 wstrzymujący się. Komisja 
przegłosowała propozycję złożenia wniosku formalnego o zmianę porządku obrad 
najbliższej sesji Rady Miasta. 

d) Projekt uchwały (druk nr 853) w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na 
terenie miasta Gliwice. 

Brak pytań i uwag ze strony członków Komisji. 

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 853. 

Wynik głosowania: 6 głosów za, 2 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

Ad 2) Sprawy bieżące. 

Komisja przyjęła protokół posiedzenia, które odbyło się 13 lipca 2022 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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