
 

 

 

 
  

 
    

          
    

   
    

       
           

            
         

          
          

        
        

         
           

       

           
           

         
         

       
           

     
          

    

           
           

      

           
     

 

 

          
   

     

 
  

  
  

  

BR.0012.7.22.2021 

Protokół posiedzenia 
Komisji Gospodarki Komunalnej 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 8 grudnia 2021 r., godz. 15.15 

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 Jacek Trochimowicz sprawdził obecność i stwierdził 
kworum. 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. 

Przewodniczący Komisji Jacek Trochimowicz otworzył posiedzenie Komisji, powitał 
zebranych radnych i zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad: 

1) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice (druk nr 708). 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

Ad 1) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice (druk nr 708). 

Przewodniczący Komisji Jacek Trochimowicz przypomniał, że jest to projekt 
uchwały na wniosek Komisji Gospodarki Komunalnej, przygotowany na podstawie 
postulatów przedstawicieli Polskiego Związku Działkowców. Podziękował radnym za udział 
w posiedzeniu zwołanym w tak szybkim  trybie. Ma  to związek  z  faktem,  że  w dniu 
wczorajszym wpłynął projekt uchwały, przygotowany przez Wydział Usług Komunalnych. 
Przewodniczący chciałby poddać projekt pod głosowanie, aby mógł on być uwzględniony 
w porządku obrad najbliższej sesji. 

Następnie  Przewodniczący  Komisji  zapytał,  czy  radni  mają  uwagi  do  projektu uchwały. 
W związku z ich brakiem, Przewodniczący zaproponował przyjęcie projektu uchwały jako 
projektu na wniosek Komisji Gospodarki Komunalnej. 

Wynik głosowania: 6 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja przyjęła 
projekt uchwały i poprosi o ujęcie go  w porządku obrad Rady Miasta  w dniu 16 grudnia  
br. 

(***) 

Termin kolejnego posiedzenia Komisji ustalono na dzień 13 grudnia 2021 r. (godz. 
15.30, tryb zdalny). 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Marta Stradomska 
Przewodniczący Komisji 
Gospodarki Komunalnej 
(-) Jacek Trochimowicz 
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