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BR.0012.5.5.2022 

Protokół posiedzenia 
Komisji Dialogu Społecznego 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 8 czerwca 2022 r., godz. 17.30  

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

1) Opinia do Raportu o stanie miasta Gliwice za 2021 r. 

2) Druki sesyjne. 

3) Sprawy bieżące. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

Ad 1) Opinia do Raportu o stanie miasta Gliwice za 2021 r. 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka przekazał, że wpłynęło przypomnienie 
Przewodniczącego Rady Miasta (w zał.) dotyczące przedstawiania podczas debaty 
o Raporcie o stanie miasta za ubiegły rok (w aktach sesji Rady Miasta z dnia 9 czerwca 
2022 r.) opinii komisji stałych w sprawie tego dokumentu i zapytał, czy członkowie Komisji 
mają pytania lub uwagi. 

Brak pytań i uwag ze strony członków Komisji. 

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski przekazał, że pozytywną informacją 
płynącą z tego dokumentu jest wzrost środków przeznaczanych na Gliwicki Budżet 
Obywatelski, zaś negatywna tendencja to wyludnianie się miasta i zapytał, kto z członków 
Komisji jest za pozytywną opinią do Raportu o stanie miasta Gliwice za 2021 r. 

Wynik głosowania: 5 głosów za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące się. Komisja pozytywnie 
zaopiniowała dokument.  

Ad 2) Druki sesyjne. 

Komisja opiniowała następujący druk sesyjny: 

a) Projekt uchwały (druk nr 803) w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu 
jednolitego uchwały w sprawie Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej. 

Brak uwag ze strony członków Komisji. 

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 803. 

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

Ad 3) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami: 

a) Odpowiedź w sprawie zorganizowania patroli Straży Miejskiej przy Szkole Podstawowej 
nr 3 (w aktach sprawy BR.0012.15.2.2022) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

b) Odpowiedź w sprawie obwodnicy Ostropy oraz sieci dróg rowerowych (w aktach sprawy 
BR.0012.15.10.2022) – Komisja przyjęła do wiadomości. 
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c) Korekta informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 
31 grudnia 2021 r. (w aktach sprawy BR.0012.15.7.2022) – Komisja przyjęła do 
wiadomości. 

d) Odpowiedź w sprawie utrudnień w dowożeniu dzieci do budynku Szkoły Podstawowej 
nr 3 (w aktach sprawy BR.00112.15.2.2022) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

e) Odpowiedź w sprawie honorowania działaczy opozycji w okresie stanu wojennego 
(w aktach sprawy BR.0012.15.9.2022) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

Komisja ustaliła, że powróci do tego tematu.  

(***) 

Radna Agnieszka Filipkowska przekazała, że dotarły do niej sygnały, że punkt 
noclegowy dla uchodźców z Ukrainy, zlokalizowany przy ul. Jasnej, ma zostać zamknięty.  

Komisja ustaliła, że zwróci się do Zastępcy Prezydenta Miasta z prośbą o informację 
dotyczącą dalszej działalności punktu noclegowego przy ul. Jasnej 31B, z pytaniem, 
czy planowana jest jego likwidacja, a jeżeli tak, to jakie są plany związane z jego 
aktualnymi lokatorami. 

(***) 

Komisja przyjęła protokół posiedzenia, które odbyło się w dniu 9 marca 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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