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BR.0012.5.10.2022 

Protokół posiedzenia 
Komisji Dialogu Społecznego 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023, przedłużonej do 30.04.2024 r. 
w dniu 14 grudnia 2022 r., godz. 17.30 

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

1) Informacja dotycząca wyników weryfikacji wniosków złożonych w ramach 
tegorocznej edycji Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej. 

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) Informacja dotycząca wyników weryfikacji wniosków złożonych w ramach 
tegorocznej edycji Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej.  

Dyrektor Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych Marta Kryś 
przekazała, że w dniu 19 sierpnia 2022 r. zakończył się nabór wniosków w ramach 
tegorocznej edycji Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej, zaś 19 listopada 2022 r. zakończono ich 
weryfikację. W 2022 r. wpłynęło 31 wniosków, 1 został wycofany, 18 oceniono negatywnie, 
12 pozytywnie, do realizacji skierowano 10 wniosków. Przedmiot wniosków musi się 
wpisywać w obszary określone ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(są to m.in., działalność wspomagająca rozwój wspólnot oraz społeczności lokalnych; 
edukacja; oświata i wychowanie; działalność charytatywna, kultura, sztuka, tradycje 
narodowe; kultura fizyczna i turystyka; ochrona przyrody, w tym zieleni miast i wsi; 
porządek i bezpieczeństwo publiczne). Wszystkie złożone w 2022 r. wnioski opiewają 
łącznie na kwotę 1 mln zł (przy czym wnioskodawcy deklarują swój wkład własny, także 
finansowy). Do realizacji skierowane zostały te dotyczące: budowy placu zabaw w Sośnicy, 
wykonania wiat śmietnikowych w dzielnicy Baildona, rozbudowy obiektu sportowego w 
Wójtowej Wsi, organizacji Społecznego Saloniku Kultury w Sośnicy w celu aktywizacji 
społeczności lokalnej, zakupu urządzenia tzw. magicznego dywanu i organizacji 
przedsięwzięcia dla mieszkańców Sośnicy, organizacji zajęć koszykówki dla dzieci 
i młodzieży w Sośnicy, organizacji pikniku i zajęć sportowych w Śródmieściu w celu 
propagowania zdrowego stylu życia, montażu zbiorników na zbiórkę wody opadowej 
z daszków budynków w Szobiszowicach, nasadzenia 160 krzewów w miejscach publicznych 
w Szobiszowicach, zaprojektowania i budowy kompozycji zieleni w Śródmieściu. 

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski zapytał, jakie były powody negatywnej 
oceny wniosków.  

Dyrektor Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych Marta Kryś 
odpowiedziała, że sama procedura przygotowania wniosku jest dosyć trudna, tak jak 
spełnienie warunków wynikających z przepisów. Dodatkowo wnioskodawca, w przypadku 
skierowania zadania do realizacji, podpisuje umowę z miastem i dlatego często się 
wycofuje. Sporo wniosków dotyczyło wiat śmietnikowych, lecz wiele nie spełniało 
warunków dotyczących tego rodzaju zadania (np. odległość od nieruchomości 
zamieszkanych). Kilka wniosków nie uzyskało wymaganej liczby punktów. Dwa wnioski 
dotyczyły rewitalizacji podwórek, lecz realizacja takiego zadania będzie służyła wąskiemu 
gronu odbiorców, gdyż podwórka są zamykane. Jeden wniosek dotyczył modernizacji sieci 
wodociągowej na terenie rodzinnych ogródków działkowych. Dokonano analizy, czy sieć ta 
jest własnością miasta Gliwice i okazało się, że nie, a jest to wymóg ustawowy. Wnioski, 
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które rozpatrzone zostały negatywnie dotyczyły dzielnic: Obrońców Pokoju, Baildona, 
Zatorze oraz Śródmieście.  

Brak kolejnych pytań ze strony członków Komisji. 

Ad 2) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującym dokumentem: 

a) Pismo w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Gliwicach, pomiędzy ul. Tytusa 
Chałubińskiego a ul. Tarnogórską (w aktach sprawy BR.0012.15.16.2022). 

Komisja poprzez aklamację pozytywnie zaopiniowała propozycję nadania nazwy, 
upamiętniającej postać polskiego podróżnika Aleksandra Doby, drodze położonej 
w Gliwicach, pomiędzy ul. Tytusa Chałubińskiego i ul. Tarnogórską. 

(***) 

Komisja przyjęła protokół posiedzenia, które odbyło się 5 października 2022 r. 

(***) 

Na kolejnym posiedzeniu Komisja zajmie się przygotowaniem planu pracy na 2023 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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