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BR.0012.7.12.2021 

Protokół posiedzenia 
Komisji Gospodarki Komunalnej 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 12 lipca 2021 r., godz. 15.30 

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 2020 r., poz. 1842 z późn. 

zm.) 

Przewodniczący Komisji Jacek Trochimowicz sprawdził obecność i stwierdził 
kworum.  

Przypomniał następnie, 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 gości oraz radnych i zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad: 

1) Interwencja kupców z targowiska przy ul. Lipowej. 

2) Druki sesyjne. 

3) Sprawy bieżące. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu udział wzięli: Dyrektor Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych Tadeusz 
Mazur, Kierownik Giełdy Samochodowej Jerzy Paweł Tyrakowski, Dyrektor Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej Bożena Kus, Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Michał Drabik, a także przedstawicielka kupców z targowiska miejskiego przy ul. Lipowej. 

Ad 1) Interwencja kupców z targowiska przy ul. Lipowej (w sprawie 
BR.0012.17.16.2021). 

Przewodniczący Komisji Jacek Trochimowicz przypomniał, że posiedzenie zostało 
zwołane w wyniku pisma kupców z targowiska przy ul. Lipowej, którzy skarżyli się na 
współpracę z Miejskim Zarządem Usług Komunalnych. Do radnych dotarły jednak 
niepokojące informacje, że osoba podpisana imieniem i nazwiskiem pod tym pismem nie 
jest jego autorem. Następnie Przewodniczący oddał głos obecnej na posiedzeniu 
mieszkance. 

Przedstawicielka kupców z targowiska przy ul. Lipowej poinformowała, że 
handlowcom został przedstawiony nowy cennik opłat. Opłata rezerwacyjna za jeden dzień 
handlowy wynosić ma 16,5 zł, co stanowi duży wzrost. Kupcy uważają taką podwyżkę za 
niedopuszczalną. Pomocna jest ustawa „covidowa”, która wstrzymała pobór opłaty 
targowej. Gdyby nie to, sytuacja kupców byłaby gorsza. Cennik opłat to główny problem, 
ale istotna jest także kwestia opłat za korzystanie z toalety przez osoby handlujące. 
Zdaniem mieszkanki, na większości targowisk się tego nie praktykuje. 

Przewodniczący Komisji Jacek Trochimowicz zapytał gościa, czy prawdą jest, jak 
informowano Komisję, że mieszkanka nie podpisała się pod pismem skierowanym do 
radnych, a opatrzonym jej nazwiskiem. 

Przedstawicielka kupców z targowiska przy ul. Lipowej potwierdziła, że nie 
podpisała ww. pisma, ale rzeczywiście prowadzi sprawę; wskazała, że wyniknęło 



 

 

2 

zamieszanie w związku z tym pismem. Wyjaśniła następnie, że kupcy chcieliby być 
wcześniej informowani o planach związanych z modernizacją targowiska. Wskazała, że 
obecnie funkcjonuje część stałych stoisk, w których kupcy na stałe przechowują swój 
towar. Z tej przyczyny ważne jest, by przedsiębiorcy poznali plany miasta względem 
targowiska z wyprzedzeniem.  

Przewodniczący Komisji Jacek Trochimowicz poprosił o zabranie głosu Dyrektora 
Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych (MZUK). 

Dyrektor Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych Tadeusz Mazur poinformował, 
że wśród kupców pokutuje sformułowanie „opłata rezerwacyjna”, tymczasem taka opłata 
nie istnieje. Kupcy płacą za miejsce na targowisku, a opłata liczona jest od powierzchni 
w metrach kwadratowych. Za stanowisko do 6 m2 uiszcza się opłatę w wysokości 15 zł, 
opłata rośnie o 3 zł za każdy kolejny metr. Dyrektor MZUK poinformował również, że 
planuje się wprowadzić od września br. nowy cennik opłat dla targowiska przy 
ul. Lipowej. Wskazał, że jednostka wysłała ponad 100 ankiet do kupców, w których 
w sposób jasny opisano, jakie prace miasto planuje przeprowadzić na targowisku. 
W oparciu o wyniki ankiety powstanie dokumentacja projektowa. Dyrektor zapewnił 
również, że targowisko będzie funkcjonować w trakcie modernizacji. Połowa stoisk będzie 
wtedy działać w dotychczasowym miejscu, a druga połowa – obok wieży ciśnień po 
drugiej stronie ulicy. Administrator targowiska jest otwarty na sugestie mieszkańców.  

Kierownik Giełdy Samochodowej Jerzy Paweł Tyrakowski dodał, że nie wie, skąd 
biorą się wypowiedzi, że na targowisku są pobierane opłaty postojowe, eksploatacyjne 
itp. Zarządca targowiska pobiera opłaty według cennika zawartego w zarządzeniu 
Prezydenta Miasta; za jeden dzień jest to 15 zł w przypadku stanowiska do 6 m2. Można 
również uiścić 5 zł za miejsce stojące. Kierownik Giełdy uznał, że czas skończyć 
z nieprawdziwymi twierdzeniami, ponieważ pobierana jest wyłącznie jedna opłata, zgodna 
z zarządzeniem Prezydenta Miasta. Kierownik Giełdy przypomniał również, że obecna na 
posiedzeniu przedstawicielka kupców oświadczyła, że nie jest autorką pisma 
skierowanego do Komisji Gospodarki Komunalnej, chociaż jest ono firmowane jej 
nazwiskiem. Poinformował także, że na przedstawione przez MZUK ankiety uzyskano 165 
odpowiedzi. Kierownik Giełdy zapewnił, że rozmawiano z każdą zainteresowaną tym 
osobą, w tym, wielokrotnie, z obecną przedstawicielką kupców. Wskazał, że 
przedstawiciel MZUK zawsze jest obecny na targowisku w dzień targowy i jest możliwość 
porozmawiania z nim. Kierownik poinformował, że w 2020 r. odbyło się spotkanie 
z handlowcami, na którym omawiano zasady przekazania targowiska do Miejskiego 
Zarządu Usług Komunalnych. Twierdzenie, że z kupcami nie prowadzono rozmów jest 
więc niezgodne z prawdą. 

Przedstawicielka kupców z targowiska przy ul. Lipowej uznała, że to, co otrzymali 
kupcy nie było ankietą, ale druczkiem z pytaniem, na jaki stragan chcą się zapisać po 
modernizacji targowiska. Był wstępny plan, który jest już dzisiaj nieaktualny, ponieważ 
wielu kupców wyraziło zainteresowanie pawilonem handlowym. 

Kierownik Giełdy Samochodowej Jerzy Paweł Tyrakowski uznał, że jest to 
półprawda. Ankieta dotyczyła dwóch tematów – dni handlowych oraz obiektu, w jakim 
chcą handlować kupcy. MZUK zmienił założenia projektowe po wynikach tej ankiety, 
uwzględnił opinie kupców, więc nieuprawnione są opinie, że jednostka nie chce 
rozmawiać. Spotykano się z kupcami, którzy byli takim spotkaniem zainteresowani. 

Dyrektor Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych Tadeusz Mazur wyjaśnił, że jest 
ważne, w kontekście planowanej modernizacji, ilu kupców chce handlować na otwartej 
przestrzeni, a ilu w pawilonach. Kiedy koncepcja projektowa będzie gotowa, to kupcy ją 
otrzymają z prośbą o opinię. Niedługo odbędzie się trzeci przetarg na to zadanie. 
Dyrektor podkreślił, że twierdzenia jakoby MZUK chciał działać bez wiedzy handlowców są 
bezzasadne. 

Przewodniczący Komisji Jacek Trochimowicz wyjaśnił, że Komisja Gospodarki 
Komunalnej zawsze poważnie podchodzi do zgłaszanych przez kupców kwestii czy 
wątpliwości, stąd dzisiejszy temat posiedzenia, tym bardziej, że posiedzenie jest dobrym 
miejscem do wymiany poglądów. Przewodniczący oczekuje jednak, że uda się znaleźć 
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jakiś pomost do dialogu, bo radnym zależy na komunikacji pomiędzy MZUK 
a handlowcami i wypracowaniu dobrych kontaktów.  

Radny Tomasz Tylutko poprosił o podanie szczegółów na temat nowego cennika. 

Dyrektor Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych Tadeusz Mazur zaznaczył, że nie 
chciałby zdradzać zbyt wielu szczegółów przed podpisaniem nowego zarządzenia przez 
Prezydenta Miasta. Poinformował, że nowy cennik niewiele będzie odbiegał od obecnie 
obowiązującego. Starano się w nim uwzględnić postulaty wszystkich stron – zarządcy 
oraz handlujących. Pobierana będzie tylko opłata za najem powierzchni, ponieważ pobór 
opłaty targowej został na razie wstrzymany. Dyrektor MZUK dodał również, że dziwi go 
zmiana stanowiska obecnej na posiedzeniu mieszkanki, ponieważ złożyła oświadczenie, 
że nie podpisała pisma w imieniu kupców. Dyrektor spotykał się z nią już i chętnie spotka 
znowu. Zapewnił, że miasto sprzyja działalności handlowej. Obecnie targowisko wygląda 
jak antywizytówka miasta i MZUK chce to zmienić. Jeśli chodzi o odpłatność za toalety, to 
Dyrektor wskazał, że wszystkie toalety w mieście są płatne. 

Radny Krzysztof Kleczka przypomniał, że składał interpelację w sprawie modernizacji 
targowiska, a w 2020 r. uczestniczył w spotkaniu dotyczącym tej kwestii. Jeśli jednak 
chodzi o toalety, to radny zwrócił uwagę, że nikt za nie nie płaci w miejscu pracy. Dla 
handlowców można przygotować osobne, bezpłatne toalety albo wpisać tę usługę 
w cennik. 

Dyrektor Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych Tadeusz Mazur zwrócił uwagę 
na trudność w weryfikowaniu, kto z osób korzystających z toalety jest kupującym, kto 
handlującym, a kto ma abonament. Dyrektor popiera pozostawienie kwestii odpłatności 
za toalety, których koszty funkcjonowania ponosi miasto. 

Radny Krzysztof Kleczka poprosił o niezamykanie się na tę koncepcję. Koszty 
utrzymania toalet można doliczyć ryczałtowo do opłat za dzierżawę stanowisk, tak, aby 
zostały zapewnione koszty utrzymania. Radny poprosił o przemyślenie tego tematu. 

Kierownik Giełdy Paweł Jerzy Tyrakowski poinformował, że opłaty zostały na 
początku przez kupców oprotestowane, ale potem wszyscy to przyjęli. Koszt utrzymania 
szaletów szacuje się miesięcznie na poziomie 2,5-2,8 tys. zł w 2021 roku.  

Radny Krzysztof Kleczka wskazał, że to wychodzi 17 zł miesięcznie na kupca; można 
ich zapytać o opinię w tej sprawie. 

Dyrektor Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych Tadeusz Mazur wskazał, że 
toaleta jest dla wszystkich, zarówno dla kupujących, jak i sprzedających. Trudno dzielić 
osoby z niej korzystające. Dodał, że szacowane koszty funkcjonowania targowiska 
wynoszą 30 tys. zł rocznie. Dyrektor zapewnił jednak, że weźmie zgłoszone uwagi pod 
rozwagę. 

Radny Krzysztof Kleczka wyjaśnił, że chodzi mu o wybudowanie osobnych toalet tylko 
dla kupców. Byłoby taniej dla kupców, a MZUK nie będzie musiał dopłacać do środków 
czystości. 

Przewodniczący Komisji Jacek Trochimowicz podsumował dyskusję i wskazał, że, 
chociaż skupiono się na kwestii toalet, to nie jest to błaha sprawa. Uznał, że toalet 
w przestrzeni publicznej jest mało, jest to jednak temat na inną dyskusję. Zgodził się, że 
miasto ponosi koszty utrzymania toalet, powinno jednak także zapewnić komfort 
mieszkańcom. Podziękował za wypowiedzi przedstawicieli Miejskiego Zarządu Usług 
Komunalnych i poinformował, że odbiera je jako gotowość do współpracy. Podziękował 
również radnemu Krzysztofowi Kleczce za propozycję współpracy z MZUK, którą sam 
również deklaruje. Przewodniczący uznał, że przejęcie targowiska przez miasto było 
dobrym posunięciem, a kupcy nie powinni się tym niepokoić. Przewodniczący zapewnił, 
że nie doszukuje się w tym rozwiązaniu zagrożeń, a szans i zachęcił wszystkie strony do 
dalszego dialogu. 

Na tym zakończono dyskusję w tym punkcie porządku obrad. 
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Ad 2) Druki sesyjne. 

Komisja omówiła następujące druki sesyjne: 

a) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków na terenie miasta Gliwice (druk nr 585). 

Przewodniczący Komisji Jacek Trochimowicz zapytał, kto z radnych jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 585. 

Wynik głosowania: 5 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Jedna osoba nie 
wzięła udziału w głosowaniu. Komisja zaopiniowała projekt pozytywnie. 

b) Projekt uchwały w sprawie ustalenia nowego przebiegu istniejącej na terenie miasta 
Gliwice drogi gminnej (ul. Kozłowska), odcinek od ronda Fryzego w ciągu 
ul. Daszyńskiego do cieku wodnego (ślepe zakończenie) (druk nr 600).  

Przewodniczący Komisji Jacek Trochimowicz zapytał, kto z radnych jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 600. 

Wynik głosowania: 5 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Jedna osoba nie 
wzięła udziału w głosowaniu. Komisja zaopiniowała projekt pozytywnie. 

c) Projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej na terenie miasta Gliwice 
drogi gminnej (ul. Okulickiego), odcinek od DK88 aleja Jana Nowaka-Jeziorańskiego 
do ul. Sowińskiego (druk nr 602). 

Przewodniczący Komisji Jacek Trochimowicz zapytał, kto z radnych jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 602. 

Wynik głosowania: 5 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Jedna osoba nie 
wzięła udziału w głosowaniu. Komisja zaopiniowała projekt pozytywnie. 

d) Projekt uchwały w sprawie ustalenia nowego przebiegu istniejącej na terenie miasta 
Gliwice drogi powiatowej, odcinek od ul. Pszczyńskiej do ul. Bojkowskiej (druk 
nr 601). 

Przewodniczący Komisji Jacek Trochimowicz zapytał, kto z radnych jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 601. 

Wynik głosowania: 5 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Jedna osoba nie 
wzięła udziału w głosowaniu. Komisja zaopiniowała projekt pozytywnie. 

e) Projekt uchwały w sprawie pozbawienia fragmentu ul. Okrężnej i fragmentu 
ul. Pocztowej w Gliwicach kategorii drogi powiatowej (druk nr 603). 

Przewodniczący Komisji Jacek Trochimowicz zapytał, kto z radnych jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 603. 

Wynik głosowania: 5 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Jedna osoba nie 
wzięła udziału w głosowaniu. Komisja zaopiniowała projekt pozytywnie. 

f) Projekt uchwały w sprawie zaliczenia fragmentu ul. Okrężnej i fragmentu 
ul. Pocztowej w Gliwicach do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu 
(druk nr 604). 

Przewodniczący Komisji Jacek Trochimowicz zapytał, kto z radnych jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 604. 

Wynik głosowania: 5 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Jedna osoba nie 
wzięła udziału w głosowaniu. Komisja zaopiniowała projekt pozytywnie. 

g) Projekt uchwały w sprawie zaliczenia odcinka drogi od ul. Portowej do ronda 
Księżycowego (estakada Heweliusza) w Gliwicach do kategorii dróg publicznych - 
gminnych oraz ustalenia jej przebiegu (druk nr 605). 
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Przewodniczący Komisji Jacek Trochimowicz zapytał, kto z radnych jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 605. 

Wynik głosowania: 5 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Jedna osoba nie 
wzięła udziału w głosowaniu. Komisja zaopiniowała projekt pozytywnie. 

h) Projekt uchwały w sprawie zaliczenia nowo wybudowanego odcinka drogi od ronda 
ul. Okrężnej, w kierunku terenów przemysłowych po południowej stronie ul. Okrężnej 
w Gliwicach do kategorii dróg publicznych - gminnych oraz ustalenia jego przebiegu 
(druk nr 606). 

Przewodniczący Komisji Jacek Trochimowicz zapytał, kto z radnych jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 606. 

Wynik głosowania: 5 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Jedna osoba nie 
wzięła udziału w głosowaniu. Komisja zaopiniowała projekt pozytywnie. 

i) Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta Gliwice na rok 2021 na 
sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków (druk nr 591). 

Przewodniczący Komisji Jacek Trochimowicz zapytał, kto z radnych jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 591. 

Wynik głosowania: 5 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Jedna osoba nie 
wzięła udziału w głosowaniu. Komisja zaopiniowała projekt pozytywnie. 

j) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta 
Gliwice na rok 2021 na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub 
robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (druk nr 592). 

Przewodniczący Komisji Jacek Trochimowicz zapytał, kto z radnych jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 592. 

Wynik głosowania: 5 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Jedna osoba nie 
wzięła udziału w głosowaniu. Komisja zaopiniowała projekt pozytywnie. 

k) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości 
stanowiących własność miasta Gliwice, położonych w Gliwicach przy ul. Strzelców 
Bytomskich, oznaczonych nr 405 i nr 408, w obrębie Łabędy (druk nr 588). 

Projekt uchwały zreferował Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Michał Drabik, który wyjaśnił, że projekt przewiduje przekazanie działki zabudowanej, 
na której posadowiony jest IV Komisariat Policji w Łabędach przy ul. Strzelców 
Bytomskich, w ramach darowizny na rzecz Komendy Miejskiej Policji. Dodał, że jest to 
kolejna już darowizna na rzecz Policji w ostatnim czasie. Wartość działki wynosi ponad 
2 miliony zł. W zamian za nieruchomość miejską, miasto planuje pozyskać nieruchomość 
od Skarbu Państwa. 

Radny Krzysztof Kleczka poinformował, że cieszy go, iż miasto oczekuje czegoś 
w zamian za darowiznę.  

Przewodniczący Komisji Jacek Trochimowicz zapytał, kto z radnych jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 588. 

Wynik głosowania: 5 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Jedna osoba nie 
wzięła udziału w głosowaniu. Komisja zaopiniowała projekt pozytywnie. 

l) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności kompleksu 
nieruchomości obejmującego działkę nr 207 oraz działkę nr 211, obr. Sikornik, 
położonego przy ul. Nowy Świat w Gliwicach, stanowiącego własność miasta Gliwice 
(druk nr 589). 

Projekt uchwały zreferował Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Michał Drabik, który poinformował, że projekt dotyczy sprzedaży prawa własności do 
kompleksu nieruchomości. 
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Radny Krzysztof Kleczka zapytał, czy budynek znajdujący się na działce jest 
zamieszkany. 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Michał Drabik wyjaśnił, że jest 
to budynek niezamieszkany, odzyskany od spółki; nie było wniosku o nabycie 
nieruchomości. 

Radny Tomasz Tylutko zapytał, czy chodzi tu o tę samą działkę, na której inwestor 
chce coś wybudować z pominięciem zapisów planu miejscowego. 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Michał Drabik wyjaśnił, że nie 
zna sprawy, o której mówi radny. Dodał, że działka nr 215 miała być oferowana do 
zbycia, ale wniosek ograniczono tylko do dwóch działek. Zaplanowano łączną sprzedaż 
działek, aby było miejsce na ewentualny parking. 

Przewodniczący Komisji Jacek Trochimowicz zapytał, kto z radnych jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 589. 

Wynik głosowania: 4 radnych za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się. Jedna osoba nie wzięła 
udziału w głosowaniu. Komisja zaopiniowała projekt pozytywnie. 

m) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia nowej umowy dzierżawy i wydzierżawienie 
nieruchomości stanowiącej własność miasta Gliwice, położonej w Gliwicach przy ulicy 
Portowej (druk nr 590). 

Projekt uchwały zreferował Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Michał Drabik, który poinformował, że projekt przewiduje umowę dzierżawy na okres 
30 lat na rzecz Mariny Gliwice, która dotąd zlokalizowana była na terenie Śląskiego 
Centrum Logistyki. Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy umożliwi rozpoczęcie procesu 
inwestycyjnego.  

Przewodniczący Komisji Jacek Trochimowicz poinformował, że trzyma kciuki za to 
przedsięwzięcie, ponieważ jest to ciekawy punkt na turystycznej mapie miasta. Następnie 
zapytał, kto z radnych jest za pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 590. 

Wynik głosowania: 5 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Jedna osoba nie 
wzięła udziału w głosowaniu. Komisja zaopiniowała projekt pozytywnie. 

n) Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania ulg w zakresie należności 
o charakterze cywilnoprawnym, o których mowa w art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dotyczących należności pieniężnych 
z tytułu oddania nieruchomości miasta Gliwice w najem, dzierżawę lub użytkowanie, 
przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (druk 
nr 607). 

Projekt uchwały zreferowała Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Bożena 
Kus, która przypomniała, że w kwietniu 2020 r. Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie 
udzielania ulg przedsiębiorcom. Od 16 marca ub. roku gospodarka była zamknięta, 
potem ją odblokowywano i zamykano. Przedsiębiorcy starali się dostosowywać do tej 
sytuacji. Po półtora roku miasto proponuje przedłużenie pomocy dla nich. Ze względu na 
fluktuacje działalności, miasto odstępuje od dochodzenia należności, ponieważ powoduje 
to gorsze skutki. Ulga dotyczy tylko czynszu, a pozostają inne opłaty, więc miasto nie 
chce przedsiębiorców wpędzać w większe zadłużenie. Pomoc ma być skierowana do osób, 
które mają rzeczywisty problem. 

Przewodniczący Komisji Jacek Trochimowicz zapytał, kto z radnych jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 607. 

Wynik głosowania: 5 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Jedna osoba nie 
wzięła udziału w głosowaniu. Komisja zaopiniowała projekt pozytywnie. 

o) Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z apelem w sprawie kosztów funkcjonowania 
systemu gospodarowania odpadami (druk nr 608). 
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Przewodniczący Komisji Jacek Trochimowicz przypomniał, że projekt został 
wprowadzony do porządku obrad na wniosek Komisji Gospodarki Komunalnej oraz 
Prezydenta Miasta. Treść projektu Komisja przegłosowała na posiedzeniu w dn. 5 lipca br. 

Na tym zakończono dyskusję w tym punkcie porządku obrad. 

Ad 3) Sprawy bieżące. 

a) Odpowiedź Zastępcy Prezydenta Miasta na pismo w sprawie wystąpienia do 
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (w sprawie BR.0012.17.13.2021, 
korespondencja nr UM.800447.2021) – Komisja zapoznała się. 

b) Odpowiedź na pismo Komisji w sprawie koszenia traw (w sprawie 
BR.0012.17.19.2021, korespondencja nr UM.787377.2021) – Komisja zapoznała się. 

Radny Zdzisław Goliszewski zapytał, dlaczego stanęły prace drogowe na łuku 
ul. Zygmuntowskiej. 

Komisja wystosuje pismo z pytaniem w tej sprawie. 

 (***) 

Terminu kolejnego posiedzenia nie ustalono. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Marta Stradomska 

Przewodniczący Komisji 

Gospodarki Komunalnej 

(-) Jacek Trochimowicz 
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