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nr kor.  UM.243835.2020  
  

  
Szanowna Pani 
Katarzyna Kuczyńska-Budka 
Radna Rady Miasta Gliwice 

 

 
W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: BR.0003.33.2020 
W odpowiedzi na Pani zapytanie dot. komisji lub innych ciał, do których 
należą / należeli radni Rady Miasta Gliwice, na podstawie informacji, 
uzyskanych z wydziałów Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek 
organizacyjnych uprzejmie przekazuję poniższe dane:  

Rada Seniorów Miasta Gliwice: (2 członków wskazanych przez 
Przewodniczącego Rady Miasta - § 5 ust. 3 pkt 3 załącznika do uchwały 
nr XXXVII/808/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 kwietnia 2018 r. 

 w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Gliwice oraz nadania jej 
statutu). Rada funkcjonuje na terenie miasta od 2018 r. 
Obecnie w Radzie powołanej na kadencję 2018-2020 zasiadają radni: 
Ryszard Buczek i Piotr Gogoliński. W czasie trwania kadencji zachodziły 
zmiany: 
• zarządzenie nr PM 92/18 Prezydenta Miasta z dnia 7 grudnia 2018 r. 

w sprawie powołania członków RSMG – w skład rady powołano 
radnych: Ewę Potocką, Krzysztofa Procla, 

• zarządzenie nr PM 337/19 Prezydenta Miasta z dnia 20 lutego 
2019 r. zmieniające zarządzenie nr PM-92/18 w sprawie powołania 
członków RSMG - w związku z rezygnacją radnej Ewy Potockiej 
w skład rady powołano radną Krystynę Sowę, 

• zarządzenie nr PM-1208/19 Prezydenta Miasta z dnia 18 września 
2019 r. zmieniające zarządzenie nr PM-92/18 w sprawie powołania 
członków RSMG – w związku z rezygnacją radnych Krystyny Sowy 
i Krzysztofa Procla powołano radnych Piotra Gogolińskiego oraz 
Ryszarda Buczka. 

Rada nie przyznaje dotacji celowych. 

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach: 
(2 przedstawicieli RM wyznaczonych przez Przewodniczącego RM – 
§ 2 ust. 3 pkt 2 i § 3 ust. 2 załącznika do uchwały nr XXIII/591/2017 
Rady Miasta Gliwice z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie określenia trybu 
powoływania członków oraz organizacji i trybu działania MRDPP). 
W radzie powołanej na kadencję 2017-2020 początkowo zasiadali radni 
Jan Pająk i Urszula Więckowska, a następnie od grudnia 2018 r. radni: 
Katarzyna Kuczyńska-Budka i Jacek Trochimowicz. W Radzie kadencji 
2015-2017 zasiadali radni: Kajetan Gornig i Jan Pająk, a od stycznia 
2016 r. radni: Jan Pająk i Urszula Więckowska, natomiast w kadencji 
2013-2015 radni: Joanna Karweta i Jan Pająk. Rada nie przyznaje 
dotacji celowych. 
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Komisja wyłaniająca kandydatów do nagród Prezydenta Miasta 
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury: (2 przedstawicieli Komisji Rady 
Miasta właściwej ds. kultury - § 5 ust. 1 załącznika do uchwały 
nr XXXIX/828/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 19 grudnia 2013 r. 
w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Prezydenta Miasta Gliwice 
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania 
i ochrony kultury). Udział radnych w komisji w poszczególnych latach: 
2015 r. - Grażyna Walter-Łukowicz, Jan Pająk; 2016 r. - Grażyna Walter-
Łukowicz, Jan Pająk; 2017 r. - Grażyna Walter-Łukowicz, Urszula 
Więckowska; 2018 r. - Grażyna Walter-Łukowicz, Stanisław Kubit; 2019 
r. – Krystyna Sowa, Marcin Kiełpiński. Komisja nie przyznaje dotacji 
celowych. 

Komisja konkursowa ds. Nagrody Prezydenta Miasta za 
najlepszą pracę dyplomową: zgodnie z regulaminem konkursu na 
najlepszą pracę dyplomową o Gliwicach w skład komisji (zajmującej się 
oceną prac i rekomendacją kandydatów na zwycięzców do nagrody lub 
wyróżnienia) wchodzi również przedstawiciel Rady Miasta, którego 
wyznacza Przewodniczący RM. Udział radnych w komisji 
w poszczególnych edycjach: 2015 - Krystyna Sowa, 2017 - Krystyna 
Sowa, 2018 - Stanisław Kubit, 2019 - Krystyna Sowa. Komisja nie 
przyznaje dotacji celowych. 

Rada Społeczna Szpitala Miejskiego nr 4 z Przychodnią 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej: Rada 
funkcjonowała w latach 2012-2015, została powołana uchwałą 
nr XXVIII/553/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 20 grudnia 
2012 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Miejskiego 
nr 4 z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Gliwicach, na wniosek Prezydenta Miasta na podstawie 
przepisów art. 48 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej. Stanowią one, że w podmiocie leczniczym niebędącym 
przedsiębiorcą działa rada społeczna oraz radę społeczną powołuje 
i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie podmiot tworzący. 
Rada Społeczna była organem inicjującym i opiniodawczym Miasta 
Gliwice jako podmiotu tworzącego Szpital Miejski nr 4 oraz organem 
doradczym dyrektora szpitala. W skład Rady wchodzili radni wybrani 
przez Radę Miasta Gliwice: Marek Kopała, Ewa Potocka, Krystyna Sowa, 
Henryk Woźniak. Zarządzeniem nr PM-1058/15 Prezydenta Miasta 
Gliwice z dnia 11 czerwca 2015 r. przekształcono Szpital Miejski nr 4 
z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w spółkę z o.o. Przekształcenie nastąpiło 1 września 2015 r., w związku 
z czym Rada Społeczna zakończyła swoją działalność z dniem 
31 sierpnia 2015 r. 

Powiatowa Rada Rynku Pracy: zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz.U. 
z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.) jest ciałem opiniodawczo-doradczym 
starosty w sprawach polityki rynku pracy. Na kadencję 2015-2019 
przedstawicielami RM zostali radni Michał Jaśniok i Krzysztof Procel 
(zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-1438/15 z dnia 
26 sierpnia 2015 r., zaś na kadencję 2019-2023 - Krzysztof Procel 
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(zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-1247/19 z dnia 
25 września 2019 r.) 

Zespół do Spraw Mieszkaniowych: zgodnie z § 11 uchwały 
nr XXX/685/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 7 września 2017 r. 
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Miasta Gliwice (z późn. zm.) wprowadzona 
została społeczna kontrola kwalifikowania osób, z którymi będą 
zawierane umowy najmu lokali na czas nieoznaczony i lokali socjalnych. 
Funkcję społecznej kontroli sprawuje Zespół do Spraw Mieszkaniowych. 
W skład Zespołu wchodzi siedmiu radnych Rady Miasta wytypowanych 
przez Radę Miasta, jeden pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Gliwicach wytypowany przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej i 
jeden pracownik Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny 
wytypowany przez Dyrektora Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania 
Rodziny. Do zadań Zespołu działającego w oparciu o wewnętrzny 
regulamin pracy zatwierdzony przez Prezydenta Miasta należy w 
szczególności: 
• opiniowanie wniosków osób ubiegających się o wynajęcie lokalu pod 

względem sytuacji mieszkaniowej, rodzinnej i zdrowotnej 
wnioskodawcy na podstawie dokonanych wizji i dostarczonej 
dokumentacji, a w szczególności w oparciu o opinię Ośrodka Pomocy 
Społecznej i innych właściwych organów i instytucji wraz 
z przeprowadzeniem oceny punktowej zgodnie z załącznikiem do 
uchwały, 

• współudział przy sporządzaniu list osób zakwalifikowanych do 
otrzymania lokalu, 

• rozpatrywanie zastrzeżeń wniesionych do projektu list rocznych 
osób zakwalifikowanych do wynajęcia lokalu z zasobu Miasta 
Gliwice. 

Od 2014 roku w skład Zespołu wchodzili radni: 
• uchwała nr I/6/2014 Rady Miasta Gliwice z dnia 27 listopada 2014 r. 

w sprawie wytypowania radnych do Zespołu do Spraw 
Mieszkaniowych: Krzysztof Kleczka, Urszula Więckowska, Kajetan 
Gornig, Grażyna Walter-Łukowicz, Krystyna Sowa, Zdzisław 
Goliszewski i Marek Waniewski; 

• zmiany: uchwała nr VIII/183/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 23 
lipca 2015 r.- Tomasz Tylutko w miejsce Marka Waniewskiego; 
uchwała nr XXI/539/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 listopada 
2016 r.- Bartłomiej Kowalski w miejsce Tomasza Tylutko; uchwała 
nr XXXVII/811/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 kwietnia 2018 r. 
- Ryszard Buczek w miejsce Zdzisława Goliszewskiego; 

• uchwała nr I/6/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 21 listopada 2018 r. 
w sprawie wytypowania radnych do Zespołu do Spraw 
Mieszkaniowych: Łukasz Chmielewski, Leszek Curyło, Marcin 
Kiełpiński, Krzysztof Kleczka, Ewa Potocka, Krystyna Sowa 
i Grażyna Walter-Łukowicz. 

Wspólna dla miasta Gliwice i powiatu gliwickiego Komisja 
Bezpieczeństwa i Porządku: Komisja działa na podstawie ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym i w jej skład 
wchodzą radni delegowani przez Radę Miasta: Krzysztof Kleczka - od 
grudnia 2014 r.; Zdzisław Goliszewski - od lutego 2018 r. do grudnia 
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2018 r.; Leszek Curyło - od grudnia 2018 r. Komisja nie przyznaje 
dotacji celowych. 

Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości w Gliwicach: 
zgodnie z uchwałą nr XII/374/2007 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 
listopada 2007 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela miasta Gliwice 
do reprezentowania jej w Radzie Śląskiej Fundacji Wspierania 
Przedsiębiorczości w Gliwicach, do Rady wyznaczony został radny Michał 
Jaśniok. Zgodnie z zapisem w KRS celem działania Śląskiej Fundacji 
Wspierania Przedsiębiorczości jest: 
• promowanie oraz pomoc materialna i organizacyjna prywatnej 

przedsiębiorczości, zwłaszcza na etapie organizowania i rozwoju, 
w stosunku do bezrobotnych i osób przechodzących proces 
reorientacji zawodowej z innych przyczyn, 

• pomoc materialna i organizacyjna dla innych firm, które 
wprowadzają nowe rozwiązania w zakresie organizacji i zarządzania 
przedsiębiorstwem, z przeznaczeniem jej na wprowadzenie nowych 
systemów zarządzania, 

• pomoc organizacyjna i materialna dla firm, które prowadzą badania 
nad nowymi technologiami i wyrażają wolę ich zastosowania, z 
przeznaczeniem jej na wprowadzenie nowych technologii, 

• kształcenie, reorientacja zawodowa i pozyskiwanie wykwalifi-
kowanych kadr, zgodnie z potrzebami rynku i regionu, dla 
zaspokojenia zbiorowych potrzeb społeczeństwa w zakresie rozwoju 
nowoczesnej gospodarki w regionie. 

Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu 
Przemysłowego w Katowicach: zgodnie z uchwałą nr II/30/2018 
Rady Miasta Gliwice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia 
przedstawicieli Miasta Gliwice w Zgromadzeniu Komunikacyjnego 
Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego 
w Katowicach wyznaczony został radny Tadeusz Olejnik. Związek został 
zlikwidowany z dniem 1 stycznia 2019 r. 

Przedstawiciel miasta Gliwice w Zgromadzeniu Górnośląskiego 
Związku Metropolitalnego: powołany uchwałą nr IV/36/2011 Rady 
Miejskiej w Gliwicach z dnia 3 lutego 2011 r. radny Marek Kopała, 
uchwałą nr II/26/2014 Rady Miasta Gliwice z dnia 18 grudnia 2014 r. 
nadal radny Marek Kopała. 

Miejska Komisja Wyborcza dla przeprowadzenia wyborów do 
Rad Osiedli: w wyborach RO w roku 2015 w skład Komisji weszli 
powołani uchwałą nr VIII/180/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 23 lipca 
2015 r. radni: Jan Pająk, Zdzisław Goliszewski i Urszula Więckowska; 
w wyborach RO w roku 2019 powołani uchwałą nr II/28/2018 Rady 
Miasta Gliwice z dnia 13 grudnia 2018 r. radni: Gabriel Bodzioch, Leszek 
Curyło i Michał Jaśniok. 

W procedurze wyboru ławników powoływane są Zespół 
i Komisja: uchwała nr VI/121/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 maja 
2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na 
ławników – radni: Zdzisław Goliszewski, Urszula Więckowska, Grażyna 
Walter-Łukowicz; uchwała nr XII/313/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 
17 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Doraźnej do dokonania 
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zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników – radni: Zdzisław 
Goliszewski, Urszula Więckowska, Grażyna Walter-Łukowicz; uchwała nr 
VI/112/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie 
powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników – radni: 
Leszek Curyło, Łukasz Chmielewski, Grażyna Walter-Łukowicz; uchwała 
nr XI/200/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie 
powołania Komisji Doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń 
kandydatów na ławników – radni: Leszek Curyło, Łukasz Chmielewski, 
Grażyna Walter-Łukowicz. 

Inicjatywy realizowane w Biurze Rozwoju Miasta Urzędu 
Miejskiego, angażujące chętnych radnych: 
• procedura FORGLIW - procedura oceny wniosków zgłoszonych do 

Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta, 
• warsztaty / konsultacje w ramach przygotowywania dokumentów 

strategicznego zarządzania miastem (strategia, program 
rewitalizacji). 

Inicjatywy BRM nie były powiązane z kwestiami dotacji celowych. 

Dotacje udzielane dla Ochotniczych Straży Pożarnych oraz 
Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach: w trakcie planowania 
budżetu na kolejny rok jednostki składają wnioski o ujęcie w planie 
budżetu środków finansowych na konkretne cele. Rada Miasta Gliwice 
zatwierdzając budżet na dany rok akceptuje przyznanie dotacji 
ww. jednostkom. 

Z poważaniem 

(-) Barbara Chodaczek-Sagan 
Naczelnik Biura Rady Miasta 

 


