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BR.0012.5.2.2022 

Protokół posiedzenia 
Komisji Dialogu Społecznego 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 27 kwietnia 2022 r., godz. 16.00 

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 gości oraz radnych i zaproponował przyjęcie 
następującego porządku obrad: 

1) Zmiana siedziby Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych. 

2) Utworzenie gliwickiej platformy partycypacyjnej. 

3) Parking przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gliwicach – dyskusja. 

4) 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 wzięli: Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Stella 
Zaborowska-Nawrath, Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Krystyna Błasiak oraz 
Dyrektor Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych Marta Kryś. 

Ad 1) Zmiana siedziby Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych. 

Dyrektor Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych Marta Kryś 
przedstawiła informację dotyczącą nowej siedziby Centrum 3.0, która, decyzją Prezydenta 
Miasta, znajdować będzie się w budynku, w którym aktualnie zlokalizowana jest Państwowa 
Szkoła Muzyczna I i II Stopnia. Budynek ten planowo zostanie zwolniony z dniem 
1 września 2022 r., zaś prace koncepcyjne nad kształtem nowej siedziby Centrum 3.0 
trwają już od stycznia 2021 r. Odbyły się spotkania z osobami, które korzystają 
z powierzchni udostępnianych przez Centrum 3.0, następnie został wyłoniony wykonawca, 
a aktualnie trwa procedura pozyskania pozwolenia na budowę oraz prace związane 
z planowanym wyposażeniem obiektu. Odbyło się także spotkanie z Miejskim 
Konserwatorem Zabytków. Plan zakłada modernizację budynku, a także podniesienie 
dachu, ze względu na niski poziom ostatniej kondygnacji. Obok głównego budynku 
znajduje się obiekt pomocniczy, który zostanie doprowadzony do dobrego stanu. Prace 
te wymagają nakładów finansowych, także w kontekście dostosowania do wymogów 
dostępności, gdyż aktualnie oba obiekty nie spełniają standardów. Projekt zakłada 
podniesienie dachu budynku głównego o ok. 1,5 m i odtworzenie pokrycia dachowego wraz 
z montażem instalacji fotowoltaicznych. Przy budynku pomocniczym zostanie zachowany 
mur pruski. W celu zapewnienia dostępności, przy budynku głównym zostanie dobudowana 
winda, a w pomocniczym zamontowany zostanie podnośnik. Powierzchnia obu obiektów to 
ok. 2400 m2. Liczba pomieszczeń, które udostępniane będą podmiotom to około 35, 
aktualnie jest ich 18, w tym 12 w budynku przy ul. Barlickiego. 
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Radna Grażyna Walter-Łukowicz zapytała, czy po zmianie siedziby zostaną utrzymane 
lokale przy ul. Jagiellońskiej oraz Perełka. 

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski przekazał, że z informacji, którymi 
dysponuje, wynika, że Perełka ma zostać zlikwidowana.  

Dyrektor Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych Marta Kryś 
odpowiedziała, że lokal, w którym jest Perełka, będzie pełnił funkcje kulturalne, jednak nie 
będzie znajdować się w strukturach Centrum 3.0. Nowa siedziba zapewnia wiele 
pomieszczeń. Nastąpi rezygnacja z lokalu przy ul. Jagiellońskiej.  

Radna Agnieszka Filipkowska zapytała, czy w pobliżu windy będzie znajdować się 
koperta parkingowa dla osób z niepełnosprawnościami, czy będzie to dźwig osobowy, czy, 
tak jak w Perełce, będzie to podnośnik z odpowiednimi przyciskami, a także, czy budynek 
będzie wyposażony w komfortkę. 

Dyrektor Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych Marta Kryś 
odpowiedziała, że miejsce parkingowe będzie znajdować się zaraz obok windy, która będzie 
dźwigiem osobowym, platforma będzie przy budynku pomocniczym, gdyż tam nie ma innej 
możliwości. Obiekt wyposażony będzie w komfortkę. W budynku pomocniczym znajdować 
się będzie strefa seniora.  

Radna Agnieszka Filipkowska dodała, że byłoby warto zamieścić od ul. Siemińskiego 
znak drogowy kierujący do koperty, a także tablicę od strony chodnika informującą, że 
w podwórku znajduje się winda.  

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski zapytał, jaki jest koszt modernizacji tych 
budynków.  

Dyrektor Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych Marta Kryś 
odpowiedziała, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano 15 mln zł na 
przeprowadzenie modernizacji tych budynków oraz ich wyposażenie. Nie wiadomo jednak, 
jaka będzie ostateczna kwota.  

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski zapytał, kiedy przeprowadzane były 
wyliczenia.  

Dyrektor Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych Marta Kryś 
odpowiedziała, że na początku 2022 r. 

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski zauważył, że można oczekiwać, że koszt 
ten wzrośnie.  

Radny Paweł Wróblewski zapytał, czy jest możliwość pozyskania dofinansowania 
zewnętrznego.  

Dyrektor Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych Marta Kryś 
odpowiedziała, że kwestia ta była analizowana, jednak nie udało się znaleźć odpowiedniego 
programu, jest to stale monitorowane i jeżeli tylko pojawi się taka możliwość, to podjęte 
zostaną odpowiednie działania.  

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski zapytał, czy budynek wpisany jest do 
rejestru zabytków.  

Dyrektor Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych Marta Kryś 
odpowiedziała, że budynek nie jest wpisany do rejestru, ale objęty jest ochroną wynikającą 
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

Radna Agnieszka Filipkowska zapytała, czy w  początkowych planach przewidywano 
połączenie budynku głównego z budynkiem pomocniczym szklanym korytarzem. 

Dyrektor Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych Marta Kryś 
odpowiedziała, że nie pamięta takiego pomysłu, być może projektant wykluczył taką 
możliwość na samym początku, bo konstrukcja tych obu budynków jest odmienna. Być 
może wszystko da się zrobić, ale nie zdecydowano się na takie rozwiązanie.  

Brak kolejnych pytań ze strony członków Komisji.  
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Ad 2) Utworzenie gliwickiej platformy partycypacyjnej. 

Dyrektor Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych Marta Kryś 
przedstawiła informację dotyczącą utworzenia platformy partycypacyjnej 
decydujMYrazemGliwice.pl. Głównym założeniem projektu była realizacja sugestii 
zgłaszanych podczas spotkań roboczych, które odbywały się w procesie tworzenia strategii 
Gliwice 2040. Dotyczyły one: konieczności wdrożenia nowych form współpracy 
z mieszkańcami, oczekiwań częstszych konsultacji i włączania mieszkańców w procesy 
decyzyjne, używania w tym celu nowoczesnych narzędzi, promocja działań wspierających 
aktywność miasta. Odbyło się także spotkanie warsztatowe dotyczące działań 
partycypacyjnych w Gliwicach w ramach projektu ICC – 100 inteligentnych miast. Dzięki 
uczestnictwu w projekcie miasto Gliwice uzyskało wsparcie wielu ekspertów, w tym także 
tych z zagranicy. Ich rekomendacje dotyczyły utworzenia interaktywnej platformy do 
włączenia mieszkańców w procesy decyzyjne poprzez m.in.: zaangażowania mieszkańców 
w decyzje strategiczne i inwestycyjne ze wskazaniem terminów konsultacji, edukację 
społeczności w zakresie działań administracyjnych, zwiększoną promocję działań 
wspierających aktywność mieszkańców. Prace nad utworzeniem platformy rozpoczęły się 
pod koniec 2021 r., a na 1 marca 2022 r. zaplanowano jej pierwszą odsłonę. Wzorowano 
się na platformach partycypacyjnych Madrytu, Brna, ale także Krakowa, Kielc, Wrocławia 
czy Katowic, które charakteryzują się podobną konstrukcją, zawierającą moduły dotyczące 
budżetów obywatelskich, inicjatyw lokalnych, a także np. organizacji pozarządowych. 
Gliwicka platforma partycypacyjna ma na celu zainteresowanie większej liczby 
mieszkańców działaniami miasta, ma stanowić nowoczesny kanał komunikacji, a także 
uporządkować procesy konsultacyjne. W dniu 1 marca 2022 r. rozpoczęto nabór wniosków 
do Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego, wykorzystując już platformę. Niedawno 
uruchomiono zakładkę dotyczącą Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej. Zamieszone zostały także 
obszerne informacje dotyczące wsparcia, w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, co 
stanowiło reakcję na potrzeby. Kolejne moduły będą uruchamiane do końca 2022 r. 
Aktualnie trwają rozmowy z radami dzielnic, jakie są oczekiwania i potrzeby dotyczące 
zakładki związanej z ich działalnością. Funkcjonowanie gliwickiej platformy partycypacyjnej 
zakłada: tworzenia baz w oparciu o Miejski System Informacji Przestrzennej, tworzenie 
formularzy i ankiet, zapewnienie bezpieczeństwa danych i ich weryfikację, a także 
elastyczność i nieograniczone możliwości rozbudowy. Rozważane jest przeniesienie 
zasobów Centrum 3.0 na platformę partycypacyjną, jednak baza ta zostałaby tam 
zamieszczona dopiero po zmianie siedziby Centrum 3.0.  

Brak pytań ze strony członków Komisji.  

Ad 3) Parking przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gliwicach – dyskusja. 

Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Krystyna Błasiak przekazała, że Urząd 
Miejski otrzymał informację dotyczącą montażu szlabanu na wjeździe na teren Szkoły 
Podstawowej nr 3, co powoduje brak możliwości bezpiecznego wysadzenia i odprowadzenia 
dziecka do budynku szkoły. Informacja ta została zweryfikowana przez pracowników 
Wydziału Edukacji, szlaban rzeczywiście został zamontowany, więc poproszono dyrektora 
placówki o przedstawienie wyjaśnień, z których wynika, że powodem zamontowania 
szlabanu była potrzeba zwiększenia bezpieczeństwa dzieci poruszających się po terenie 
szkoły. Szkoła ze swojej strony może zaproponować wjazd przez drogę wewnętrzną 
(częściowo nieutwardzoną). Sam szlaban pojawił się na wniosek rodziców uczniów 
uczęszczających do tej szkoły. Zarząd Dróg Miejskich przekazał, że w celu poprawy tej 
sytuacji rozważana jest budowa zatok postojowych typu kiss and ride, zaś opcja 
parkowania na chodniku nie uzyskała pozytywnej opinii Komendy Miejskiej Policji. Budowa 
zatok zaplanowana może być dopiero na 2023 r.  

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski przekazał, że podobna sytuacja miała 
miejsce na Trynku, problem został rozwiązany dzięki trzem zatoczkom postojowym, 
a także, że rozmawiał z przedstawicielami Rady Dzielnicy Ostropa, którzy przekazali, że 
rodzice uczniów nie są zadowoleni z montażu szlabanu. Ul. Daszyńskiego jest drogą 
wojewódzką, jest tam duży ruch, więc należy szybko podjąć jakieś działania.  
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Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka dodała, że wysadzenie dziecka przy 
ul. Daszyńskiego jest wyjątkowo trudne, zwłaszcza dziecka z niepełnosprawnościami. 
Droga wewnętrzna, która została wspomniana, jest w fatalnym stanie. Właściwie nie ma 
alternatywnego dojazdu dla rodziców uczniów, zwłaszcza tych ze specjalnymi potrzebami. 
Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka poinformowała, że rozmawiała z Naczelnikiem 
Wydziału Edukacji i podobno wpływ na decyzję o montażu szlabanu miało Kuratorium 
Oświaty, bo teren szkoły musi być zabezpieczony, jednak nie narzuca ono sposobu. 
Naczelnik Wydziału Edukacji przekazał, że będzie rozmawiał z panią Dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 3, jednak wydaje się, że nie jest ona skłonna do dialogu. Podczas dyskusji 
na ten temat pani Dyrektor powinna być obecna, gdyż ona reprezentuje gminę, która ma 
prawo ustalić zasady. Sytuacja powoduje niebezpieczeństwo, więc ciężko jest czekać rok 
na zbudowanie zatoczek postojowych.  

Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Krystyna Błasiak przekazała, że poproszono 
panią Dyrektor o zorganizowanie spotkania z zainteresowanymi, aby wypracować 
rozwiązanie, które zadowoli obie strony. Sprawa jest w toku.  

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski dodał, że podobno takie spotkanie 
organizowane jest od lutego. 

Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Krystyna Błasiak odpowiedziała, że Zarząd 
Dróg Miejskich prosił o wydłużenie terminu.  

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski poprosił, aby w przypadku organizacji 
takiego spotkania, mogli w nim wziąć udział także członkowie Komisji Dialogu Społecznego.  

Radny Paweł Wróblewski przekazał, że podobny problem był w Bojkowie i zdecydowano 
się na zgłoszenie wniosku o budowę zatok postojowych w ramach Gliwickiego Budżetu 
Obywatelskiego. Była to inicjatywa mieszkańców dzielnicy. Warto, aby odbyło się 
wyjazdowe posiedzenie Komisji z udziałem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3, 
przedstawicieli Zarządu Dróg Miejskich, a także Rady Dzielnicy Ostropa.  

Komisja podjęła decyzję, że zwróci się z prośbą o możliwość organizacji takiego 
posiedzenia. Proponowany przez Komisję termin to 18 maja 2022 r., godz. 8.00, Szkoła 
Podstawowa nr 3 w Gliwicach. 

Ad 3) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami: 

a) Informacja w sprawie parkingu przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gliwicach (w aktach 
sprawy BR.012.15.2.2022) – Komisja przyjęła do wiadomości.  

b) Odpowiedź w sprawie przedstawienia not biograficznych dotyczących Wojciecha 
Pszoniaka i Adama Zagajewskiego (w aktach sprawy BR.0012.15.3.2022) – Komisja 
przyjęła do wiadomości. 

c) Odpowiedź w sprawie współpracy PKP w zakresie udzielania pomocy uchodźcom 
z Ukrainy (w aktach sprawy BR.0012.15.5.2022) – Komisja przyjęła do wiadomości.  

d) Apel Energii Miasta w sprawie niezamrażania budżetów obywatelskich w miastach na 
prawach powiatu na lata 2023-2024 (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

e) Pismo Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska przekazujące korespondencję 
w sprawie uchwały honorującej działaczy opozycji w okresie stanu wojennego. 

Komisja ustaliła, że zajmie się sprawą na kolejnym posiedzeniu. 

f) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie uchwały w sprawie 
wprowadzenia Gliwickiej Karty Mieszkańca (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

g) Decyzja o umorzeniu postępowania nadzorczego w sprawie uchwały w sprawie 
wprowadzenia Gliwickiej Karty Mieszkańca (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości.  
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h) Zestawienie skarg, wniosków i petycji za I kwartał 2022 r. (w zał.) – Komisja przyjęła 
do wiadomości. 

i) Raport z wykonania w okresie 2019-2020 Programu Ochrony Środowiska dla miasta 
Gliwice na lata 2016-2020 (w aktach sesji Rady Miasta z dnia 12 maja 2022 r.) – Komisja 
przyjęła do wiadomości. 

j) Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta 
Gliwice na lata 2021-2025 (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

k) Stan bezpieczeństwa miasta Gliwice i powiatu gliwickiego w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej za rok 2021 (w aktach sesji Rady Miasta z dnia 12 maja 2022 r.) – 
Komisja przyjęła do wiadomości. 

l) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury 
za rok 2021 (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

m) Korekta informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych 
instytucji kultury za tok 2021 (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

n) Ocena Stanu Sanitarnego miasta Gliwice za 2021 r. (w aktach sesji Rady Miasta z dnia 
12 maja 2022 r.) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

o) Informacja o stanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Gliwice w 2021 r. 
(w aktach sesji Rady Miasta z dnia 12 maja 2022 r.) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

p) Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeb 
związanych z realizacją tych zadań (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

q) Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi z rok 
2021 (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

(***) 

Kolejne posiedzenia Komisji odbędą się: 

• posiedzenie wspólne z Komisją Edukacji, Kultury i Sportu - 10 maja 2022 r., 
godz. 15.30 (sala 139). Tematyka posiedzenia: opinia do sprawozdania z wykonania 
budżetu miasta Gliwice za 2021 r. oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu 
terytorialnego; druki sesyjne. 

• 18 maja 2022 r., godz. 8.00, Szkoła Podstawowa nr 3 w Gliwicach. Tematyka 
posiedzenia: dyskusja na temat miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej nr 3; 
sprawy bieżące. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Katarzyna Golonka 

Przewodniczący Komisji 

Dialogu Społecznego 

(-) Łukasz Chmielewski 
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