
 

 

 
  

 
    

        
        

   

   

       

    

 

            
  

      

          
         

         
    

             
  

      

          
         

       
   

            
  

      

          
         

         
    

            
    

          
            

          
            

    

        
         

BR.0012.5.6.2022 

Protokół posiedzenia 
Komisji Dialogu Społecznego 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 13 lipca 2022 r., godz. 18.00 

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

1) Druki sesyjne. 

2) Sprawy bieżące. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

Ad 1) Druki sesyjne. 

Komisja opiniowała następujące druki sesyjne: 

a) Projekt uchwały (druk nr 813) w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na 
terenie miasta. 

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 813. 

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

b) Projekt uchwały (druk nr 814) w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na 
terenie miasta. 

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 814. 

Wynik głosowania: 4 głosy za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące się. Komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 

c) Projekt uchwały (druk nr 815) w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na 
terenie miasta. 

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 815. 

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

d) Projekt uchwały (druk nr 816) w sprawie nadania nazwy skwerowi zlokalizowanemu 
na terenie miasta Gliwice. 

Radna Agnieszka Filipkowska przekazała, że nie do końca zgadza się z zaproponowaną 
nazwą. Nazwa skweru powinna być adekwatna do historii tego miejsca i go upamiętniać, 
więc skłania się ku nazwie związanej z Kanałem Kłodnickim. Dodatkowo, powinny odbyć 
się  konsultacje  społeczne,  aby  to  mieszkańcy  mogli  zdecydować  o  nazwie  skweru  nad  
Drogową Trasą Średnicową. 

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski przekazał, że nazwa Skwer Europejski 
jest nietrafiona, nazwa powinna nawiązywać do historii tego miejsca. 
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Radna Grażyna Walter-Łukowicz przekazała, że jej zdaniem, nazwa powinna być 
nowoczesna. Nazwa Skwer  Europejski  ma  tę  cechę,  a  dodatkowo  warto  pamiętać,  
że Drogowa Trasa Średnicowa została wybudowana dzięki środkom unijnym. 

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka przekazała, że zgadza się ze zdaniem 
przedstawionym przez radną Agnieszkę Filipkowską oraz Przewodniczącego Komisji 
Łukasza Chmielewskiego. Gdyby podjęto decyzję o przeprowadzeniu dyskusji społecznej, 
dotyczącej proponowanych nazw, to miałaby ona także charakter edukacyjny. Miasto 
Gliwice nie przywiązuje jednak wielkiej wagi do kwestii konsultacji społecznych. 

Radny Tomasz Tylutko zauważył,  że  skwer  znajduje  się  w  centrum  miasta  i  szkoda,  
że zabrakło szerokiego podejścia do procesu znalezienia dla niego nazwy, a w zamian 
przedstawiono gotowy projekt uchwały. 

Radna Agnieszka Filipkowska przekazała, że w tę inicjatywę można było zaangażować 
gliwicką młodzież. 

Radny Paweł Wróblewski poinformował, że zgadza się z radną Grażyną Walter-
Łukowicz, że warto jest dbać o historię każdej dzielnicy miasta, a można także spotkać się 
z głosami, że jest jej za dużo. 

Radna Agnieszka Filipkowska zauważyła, że gdyby odbyły się konsultacje, być może 
zupełnie inna nazwa zostałaby wymyślona. 

Radna Grażyna Walter-Łukowicz przekazała, że inne nazwy nie są konsultowane, 
więc musiałaby być spójna polityka w zakresie nadawania nazw. 

Brak kolejnych uwag ze strony członków Komisji. 

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 816. 

Wynik głosowania: 3 głosy za, 2 przeciw, 3 wstrzymujące się. Komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 

e) Projekt uchwały (druk nr 828) w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 
z mieszkańcami, dotyczącymi wyboru metody naliczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski zauważył, że do każdego z radnych 
docierają informacje i uwagi dotyczące obowiązującego modelu pobierania opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ten obowiązujący jest najwygodniejszy dla 
zarządców nieruchomości. Pojawia się jednak wiele uwag mieszkańców, stąd wniosek, aby 
przeprowadzić konsultacje. Warto podjąć dyskusję, aby mieszkańcy mogli wybrać 
najbardziej preferowany przez nich model. Najlepszy wydaje się być model oparty o zużycie 
wody, jest trudny do wdrożenia, ale są gminy, które się na niego zdecydowały. Projekt 
uchwały stanowi odpowiedź na postulaty mieszkańców oraz na kolejne podwyżki opłat. 
W aktualnym systemie preferowane są rodziny wielodzietne, zaś dyskryminowane są jedno 
lub dwuosobowe gospodarstwa domowe. Projekt uchwały ma wywołać dyskusję w celu 
znalezienia nowej drogi. 

Radna Grażyna Walter-Łukowicz przekazała, że od samego początku w Radzie Miasta 
pojawiają się głosy dotyczące podjęcia dyskusji z mieszkańcami, jednak warto zadać 
pytanie, jaki cel chce się osiągnąć. To nie miasto jest twórcą systemów naliczania opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, a ustawodawca. Niestety jedyną sprawiedliwą 
metodą jest naliczanie opłat od ilości wytworzonych odpadów. Jednak jest ona praktycznie 
niemożliwa do wprowadzenia. Przy aktualnych możliwościach, zwolennicy każdej z metod 
będą mieli swoje racje. Trzeba uświadomić sobie, co oznacza dla miasta zbieranie danych 
dotyczących zużycia wody przez mieszkańców, a także jaki efekt przyniesie rozpoczęcie 
dyskusji z mieszkańcami,  bo  na  ten  moment  należy  rozpocząć  od  zmian  w  przepisach  
prawa. 

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka zauważyła, że zbieranie danych dotyczących 
zużycia  wody  jest  wykonalne,  w  taki  sposób  zbierane  są  dane  dotyczące  np.  zużycia  
energii. 
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Radna Grażyna Walter-Łukowicz przekazała, że oznacza to zatrudnienie nowych 
pracowników, a to z kolei odbije się na wysokości czynszów. Te wszystkie działania będą 
kosztować, także w zakresie zakupu sprzętu do pomiarów. 

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski przekazał, że aktualnie prawodawstwo 
nie przewiduje pobierania opłaty od kg wytworzonych śmieci. 

Radna Grażyna Walter-Łukowicz potwierdziła i dodała, że w innych krajach jest taka  
możliwość. 

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski zauważył, że intencją ustawodawcy była 
likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci. Niestety w Polsce problemem jest mentalność, 
która  jest  inna  w  innych krajach. Intencją było zapobieżenie powstawaniu nielegalnych 
wysypisk, stąd nie ma metody opartej na ilości wytworzonych śmieci, gdyż powodowałaby 
ona ryzyko powstawania nielegalnych wysypisk. Niezależnie, kto jest u władzy, metoda ta 
nie stanie się powszechnym prawem. 

Radna Grażyna Walter-Łukowicz przekazała, że od kiedy obowiązuje system pobierania 
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na Koperniku zniknął problem 
nielegalnych wysypisk. 

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski zauważył, że w pierwszych latach 
obowiązywania nowego systemu, ilość odbieranych odpadów podwoiła się, tyle śmieci 
mieszkańcy wyrzucali nielegalnie. 

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka przypomniała, że na samym początku powoływano 
się na to, że inne gminy przyjmują system zastosowany przez miasto Gliwice. A tak nie  
jest, duże miasta nie wybierają metody od m2. Warto przyjrzeć się metodzie opartej na 
zużyciu wody, miasto Łódź ją stosuje, więc wydaje  się nie być niemożliwa do  
wprowadzenia. 

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski zauważył, że oparcie się na zużyciu 
wody finalnie oznaczać będzie pobieranie opłat od osoby, bo statystycznie jedna osoba 
zużywa określoną ilość wody. Celem projektu uchwały jest poznanie zdania mieszkańców, 
co myślą na ten temat. 

Radny Stanisław Kubit zauważył, że konsultacje z mieszkańcami doprowadzą tylko do 
bałaganu, bo każdy będzie miał swoje zdanie. 

Radna Agnieszka Filipkowska przekazała, że mieszkańcy muszą wiedzieć, skąd biorą 
się opłaty, takie konsultacje będą miały także wymiar edukacyjny. 

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka zgodziła się, że w projekcie uchwały nie ma mowy 
o  zmianie  metody,  ale  o  konsultacjach,  o  przekazaniu  wiedzy,  w  jaki  sposób  naliczane  
mogą być opłaty. 

Radny Paweł Wróblewski przekazał, że żadna z metod nie jest idealna, trzeba wyjść 
poza schemat. Ustawodawca zaproponował trzy słabe metody, a to nie jest dobra sytuacja. 
To eksperci powinni wszystko przeliczyć i przedstawić najlepsze opcje. Kilkoma zmianami 
ustawowymi można udoskonalić system. Wtedy, być może, któraś z gmin zdecyduje się na 
wybór metody od ilości śmieci. Zauważył także, że sprawa wymaga nowatorskiego 
podejścia, tym bardziej, że często śmieci są sprowadzane do Polski z zagranicy. 

Radna Grażyna Walter-Łukowicz zauważyła, że aktualnie modne jest podejście zero 
waste. 

Radny Stanisław Kubit przekazał,  że  może  warto  zastanowić  się  nad  metodą,  która  
ograniczy ilość wytwarzanych śmieci, a także organizować przedsięwzięcia, które rozbudzą 
świadomość mieszkańców w zakresie gospodarowania odpadami. 

Radny Jacek Trochimowicz poinformował, że temat jest mu znany, gdyż był on 
wielokrotnie przedmiotem posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, a także, że nie jest 
jego rolą ocena intencji wnioskodawców uchwały. Codziennie można zauważyć, w jaki 
sposób ludzie postępują ze śmieciami, sporadycznie tylko ponosząc konsekwencje swoich 
karygodnych działań. Należy stworzyć system, który będzie w jak najmniejszym stopniu 
podatny na manipulacje. Nie da się niestety przewidzieć, gdzie kończy się kreatywność 
ludzi w zakresie unikania opłat za gospodarowanie odpadami. Ważne jest, aby system był 
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sprawiedliwy i niepodatny na manipulacje. Aktualnie system opierający się na opłacie za 
m2 jest najlepszy. 

Brak kolejnych uwag ze strony członków Komisji. 

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 828. 

Wynik głosowania: 4 glosy za, 4 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja nie wydała 
opinii do projektu uchwały. 

Ad 2) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami: 

a) Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego Gliwice za 2021 r. 
(w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

b) Odpowiedź w sprawie zmian w statutach dzielnic (w aktach sprawy 
BR.0012.15.9.2020) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

c) Odpowiedź w sprawie dalszej działalności punktu noclegowego dla uchodźców przy 
ul. Jasnej (w aktach sprawy BR.0012.15.11.2022) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

(***) 

Komisja przyjęła protokoły posiedzeń, które odbyły się: 27 kwietnia 2022 r., 10 maja 
2022 r. oraz 8 czerwca 2022 r. 

(***) 

Komisja ustaliła, że na kolejne posiedzenie zaprosi Zastępcę Prezydenta Miasta Mariusza 
Śpiewoka, przedstawicieli Zarządu Dróg Miejskich, a także przedstawicieli Delegatury 
Rejonowej Polskiego Związku Działkowców, aby zająć się tematem likwidacji ogródków 
działkowych na Sikorniku. 

(***) 

Kolejne posiedzenia Komisji odbędzie się 7 września 2022 r., godz. 17.30 (sala 146 
w Urzędzie Miejskim). Tematyka posiedzenia: likwidacja ogródków działkowych w Dzielnicy 
Sikornik; podsumowanie naboru wniosków w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 
2023; sprawy bieżące. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Katarzyna Golonka 

Przewodniczący Komisji 

Dialogu Społecznego 

(-) Łukasz Chmielewski 

4 


	Protokół posiedzenia
	Komisji Dialogu Społecznego
	Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023
	w dniu 13 lipca 2022 r., godz. 18.00
	Ad 1) Druki sesyjne.
	Ad 2) Sprawy bieżące.


