
 

 

 
  

    
   

        
        

   

       

   

       

     

     

           
    

       

          
         

       
     

      

          

        

       

     

         

         

           

       

   

      

            
    

         
           

              
    

BR.0012.5.1.2023 

Protokół posiedzenia 
Komisji Dialogu Społecznego 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023, przedłużonej do 30.04.2024 r. 
w dniu 8 lutego 2023 r., godz. 17.30 

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

1) Druki sesyjne. 

2) Plan pracy Komisji na 2023 r. 

3) Sprawy bieżące. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

Ad 1) Druki sesyjne. 

Komisja opiniowała następujący druk sesyjny: 

a) Projekt uchwały (druk nr 946) w sprawie zmiany nazwy części 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 946. 

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

Ad 2) Plan pracy Komisji na 2023 r. 

Komisja ustaliła, że w 2023 r. zajmie się następującymi tematami: 

• omówienie problematyki realizacji zadań z budżetu obywatelskiego; 

• omówienie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice; 

• omówienie funkcjonowania rad dzielnic; 

• prace nad utworzeniem i wdrożeniem Miejskich Standardów Dostępności; 

• współpraca z Centrum 3.0 – Gliwickim Ośrodkiem Działań Społecznych; 

• realizacja procedury Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej – edycja 2022 oraz 2023; 

• omówienie funkcjonowania Rady Seniorów Miasta Gliwice. 

Ad 3) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami: 

a) Pismo w sprawie nadania nazwy drodze łączącej ul. H.Ch. Andersena z ul. Szafirową 
(w aktach sprawy BR.0012.15.3.2023) 

Komisja poprzez aklamację pozytywnie zaopiniowała rekomendowaną dla drogi łączącej 
ul. Hansa Christiana Andersena z ul. Szafirową, nazwę ul. Karola Dickensa. 

b) Pismo  w  sprawie  nadania  nazwy  drodze  położonej  na  południe  od  ul.  Dolnej  Wsi  
(w aktach sprawy BR.0012.15.2.2023) 
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Komisja poprzez aklamację pozytywnie zaopiniowała propozycję nadania drodze, 
położonej na południe od ul. Dolnej Wsi, nazwy ul. Adama Zagajewskiego. 

c) Sprawozdanie z działalności wspólnej dla miasta Gliwice i powiatu gliwickiego Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku w 2022 roku (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

d) Zestawienie skarg, wniosków i petycji za IV kwartał 2022 r. (w zał.) – Komisja przyjęła 
do wiadomości. 

e) Korespondencja w sprawie projektu uchwały nr 172/2019 w sprawie dostosowania Willi 
Caro i Zamku Piastowskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych (w aktach sprawy 
BR.0012.15.4.2023). 

Komisja ustaliła, że przygotuje odpowiedź do nadawcy korespondencji. 

(***) 

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski zaproponował, aby posiedzenie 
poświęcone działalności Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice odbyło się wraz z Komisją 
Edukacji, Kultury i Sportu. 

Komisja wyraziła zgodę. 

(***) 

Komisja przyjęła protokoły posiedzeń Komisji, które odbyły się: 28 listopada 2022 r. oraz 
14 grudnia 2022 r. 

(***) 

Nie ustalono terminu kolejnego posiedzenia Komisji. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Katarzyna Golonka 

Przewodniczący Komisji 

Dialogu Społecznego 

(-) Łukasz Chmielewski 

2 


	Protokół posiedzenia
	Komisji Dialogu Społecznego
	Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023, przedłużonej do 30.04.2024 r.
	w dniu 8 lutego 2023 r., godz. 17.30
	Ad 1) Druki sesyjne.
	Ad 2) Plan pracy Komisji na 2023 r.
	Ad 3) Sprawy bieżące.


