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BR.0012.8.8.2022 

Protokół posiedzenia 

Komisji Rozwoju Miasta i Inwestycji 
Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 

w dniu 29 listopada 2022 r., godz. 17.00 

Wiceprzewodnicząca Komisji Grażyna Walter-Łukowicz otworzyła posiedzenie 

Komisji, powitała zebranych radnych oraz gości. Zaproponowała przyjęcie następującego 

porządku obrad: 

1) Opinia do projektu budżetu miasta Gliwice na rok 2023 r. oraz do projektu 

uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

2) Sprawy bieżące – pisma. 

3) Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji. 

4) Wolne wnioski – sprawy różne. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu udział wzięli: Aleksandra Wysocka – Zastępca Prezydenta Miasta oraz 

Łukasz Oryszczak – Naczelnik Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej. 

Ad 1) Opinia do projektu budżetu miasta Gliwice na rok 2023 r. oraz do projektu 

uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Wiceprzewodnicząca Komisji Grażyna Walter-Łukowicz na wstępie wspomniała, że 

każdy radny z pewnością zapoznał się z projektami, które są dostępne na portalu oraz 

każdy zainteresowany radny miał możliwość uczestniczyć w posiedzeniu Komisji Budżetu 

i Finansów, specjalnie dedykowanym obu projektom. Następnie, korzystając z możliwości 

i obecności Zastępcy Prezydenta Miasta Aleksandry Wysockiej, poprosiła o kilka słów na 

temat projektu budżetu i WPF.  

Zastępca Prezydenta Miasta Aleksandra Wysocka nawiązała do przedstawionej na 

posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów przez Panią Skarbnik prezentacji dedykowanej 

wszystkim radnym. Dodała, że patrząc z perspektywy ostatnich lat, był to najtrudniejszy 

projekt budżetu, nad jakim pracowano, z uwagi na fakt, że z roku na rok miasto boryka 

się z konsekwencjami wprowadzanych zmian ustawowych, których skutkami są m.in. 

znacząco ograniczone wpływy do budżetu miasta, pochodzące z podatku dochodowego. 

Przekazała, że przy pracach nad budżetem istotnym celem było wypracować zadowalające 

wskaźniki, które nie pozwoliłyby miastu wpaść w spiralę zadłużenia. Dodała, że spadek 

dochodów znacząco ograniczył planowane wydatki i inwestycje oraz że wiele pozycji 

z Wieloletniej Prognozy Finansowej i budżetu zostało wstrzymanych bądź ograniczonych z 

myślą oczekiwania na lepszą sytuację gospodarczą miasta.  

Radna Ewa Potocka w nawiązaniu do uzyskanej informacji o trudnościach budżetowych 

zadała pytanie, czy realna będzie kontynuacja planu budowy szpitala.  

Zastępca Prezydenta Miasta Aleksandra Wysocka powiedziała, że jest to bardzo 

trudne przedsięwzięcie, ale traktowane jest priorytetowo. Budowa szpitala jest jedną 

z pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej, faza projektowa jest zakończona i projekt 

posiada pozwolenie na budowę. Zaznaczyła, że miasto nie jest w stanie oprzeć wydatków 

na budowę szpitala na własnym budżecie, w związku z czym prowadzone są działania, 

mające na celu pozyskanie środków zewnętrznych, pozwalających na fizyczne rozpoczęcie 

inwestycji (w WPF są zapewnione środki na wkład własny miasta). Dodała, że inwestycja 

jest ogromnie skomplikowana i kosztowna, ale przez miasto traktowana jako priorytetowa. 
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Radny Gabriel Bodzioch odnosząc się do projektu budżetu na rok 2023, wyraził opinię, 

że w świetle informacji o problemach budżetowych, niepotrzebnie zleca się zadania typu 

„badanie zadowolenia społecznego”, które uważa za niemiarodajne. Dodał, że tego typu 

zadania powinny być wykreślone z budżetu. 

Naczelnik Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej Łukasz Oryszczak 

w nawiązaniu do opinii radnego powiedział, że jego zdanie jest stanowczo inne. Dodał, że 

prowadzone badania to konsekwencja zapowiedzi Prezydenta Miasta, który deklarował 

w trakcie kampanii wyborczej, że pełniąc swoją funkcję będzie wsłuchiwał się w potrzeby 

i oczekiwania mieszkańców Gliwic, a jedną z wartościowych metod do uzyskiwania wiedzy 

o tych potrzebach i oczekiwaniach są profesjonalne badania opinii publicznej, oparte na 

metodach naukowych. Dodał, że wyniki badań dają Kierownictwu Miasta narzędzia do 

bieżącej analizy potrzeb i oczekiwań mieszkańców Gliwic.  

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka zapytała, o jakich metodach naukowych mowa. 

Naczelnik Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej Łukasz Oryszczak 

odpowiadając powiedział, że w ramach realizacji projektu prowadzone są badania: 

• metodą CATI – to forma badania ilościowego realizowanego na reprezentatywnych 

grupach mieszkańców miasta  

• metodą FGI – to forma badania jakościowego.  

Naczelnik Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej Łukasz Oryszczak dodał, że 

w ramach projektu przeprowadza się 6 badań metodą CATI oraz 5 badań metodą FGI. 

Unikatowość projektu pod nazwą „Barometr Gliwicki” polega na tym, że jest to cały cykl 

badań, a nie pojedynczy sondaż. Dzięki takiemu podejściu możliwe jest obserwowanie 

kształtowania się zjawisk społecznych, postaw i opinii mieszkańców miasta w czasie, co 

daje Prezydentowi oraz Kierownictwu Miasta wartościowe narzędzie do realizacji 

wewnętrznego procesu kształtowania się stanowisk, uzgadniania i wymiany opinii 

dotyczących sytuacji miasta, jej oceny oraz ewentualnej potrzeby zmian. 

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka zapytała, kto wykonuje badania dla Urzędu. 

Naczelnik Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej Łukasz Oryszczak  

odpowiedział, że badania są przeprowadzane przez Ogólnopolską Grupę Badawczą; firmę 

wyróżnia doskonała znajomość specyfiki i charakteru polityki samorządowej. 

Radny Gabriel Bodzioch zapytał, skąd firma wykonująca badania posiada numery 

telefonów, które wykorzystuje celem przeprowadzenia sondaży. 

Naczelnik Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej Łukasz Oryszczak 

odpowiedział, że realizując badania metodą telefoniczną wykonawca posługuje się bazami 

danych będącymi w jego dyspozycji. Urząd nie przekazywał wykonawcy baz danych 

zawierających numery telefonów mieszkańców miasta.  

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka oraz radny Gabriel Bodzioch powiedzieli, że 

chętnie zapoznaliby się z wynikami badań. 

Naczelnik Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej Łukasz Oryszczak 

przekazał, że zgodnie z zawartą umową efektem projektu będzie raport końcowy, który 

będzie stanowił podsumowanie całego cyklu badań. Raport ten będzie oficjalnym 

dokumentem podlegającym udostępnieniu. 

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka poruszyła temat promocji miasta przypominając, 

że na początku kadencji były prowadzone rozmowy na forum Komisji w sprawie organizacji 

posiedzenia w przedmiotowym temacie.  

Radny Marek Pszonak w nawiązaniu do wypowiedzi poprzedniczki, zwrócił się z prośbą, 

aby zorganizować posiedzenie Komisji z dedykowaną tematyką szeroko pojętej promocji 

miasta Gliwice oraz zawnioskował, aby wpisać tę propozycję do planu pracy Komisji na 

nadchodzący rok. 
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Wiceprzewodnicząca Komisji Grażyna Walter-Łukowicz po zakończeniu dyskusji 

zapytała, kto z członków Komisji jest za pozytywną opinią do całości projektu budżetu 

miasta Gliwice na 2023 r. 

Wynik głosowania: 4 głosy za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się. Komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt budżetu. 

Następnie Wiceprzewodnicząca Komisji Grażyna Walter-Łukowicz zapytała, kto 

z członków Komisji jest za pozytywną opinią do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Wynik głosowania: 4 głosy za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się. Komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Ad 2) Sprawy bieżące – pisma. 

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami:  

a) Pismo w sprawie podmiotów, na rzecz których w 2023 r. skazani na karę pozbawienia 

wolności mogą wykonywać pracę na cele społeczne (korespondencja 

nr UM.1133541.2022, w załączeniu) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

b) Pismo w sprawie podmiotów, na rzecz których w 2023 r. może być wykonywana kara 

ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (korespondencja 

nr UM.1133512.2022, w załączeniu) – Komisja przyjęła do wiadomości.  

Ad 3) Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji. 

Komisja przyjęła protokół posiedzenia, które odbyło się 8 listopada 2022 r. 

Ad 4) Wolne wnioski – sprawy różne. 

Po przeprowadzonej dyskusji postanowiono wpisać w plan pracy Komisji na nadchodzący 

rok 2023 propozycje tematyczne: 

• Promocja miasta Gliwice. 

• Badania opinii publicznej, w tym wyniki badań za rok 2022. 

(***) 

Nie ustalono terminu kolejnego posiedzenia Komisji. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Anna Ciekańska 

Wiceprzewodnicząca Komisji 

Rozwoju Miasta i Inwestycji 

(-) Grażyna Walter-Łukowicz 


