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BR.0012.7.14.2020 

Protokół posiedzenia 
Komisji Gospodarki Komunalnej 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 14 grudnia 2020 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 otworzył posiedzenie Komisji, powitał 
zebranych przed monitorami komputerów gości oraz radnych i zaproponował przyjęcie 
następującego porządku obrad: 

1) Interwencja mieszkańców w sprawie zalegalizowania zjazdu z ul. Kozielskiej. 

2) Interwencja mieszkańców budynku przy ul. Nowy Świat. 

3) Druki sesyjne. 

4) Sprawy bieżące. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu udział wzięli: Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok, Zastępca 
Prezydenta Miasta Aleksandra Wysocka, Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich Dawid 
Ochód, pracownicy ZDM Paweł Cader i Maciej Erdmann, Dyrektor Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej Bożena Kus, Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Iwona 
Lukowicz-Fojt, Naczelnik Wydziału Usług Komunalnych Mariola Pendziałek, radny spoza 
Komisji Łukasz Chmielewski, a także przedstawiciel Klastra Innowacji Społecznych (Gliwice 
OdNowa). 

Przewodniczący Komisji Jacek Trochimowicz sprawdził obecność i stwierdził kworum. 
Zwrócił się również do zebranych z prośbą o przestrzeganie zasad ochrony danych 
osobowych i nieużywanie podczas omawiania spraw imion i nazwisk mieszkańców. Poprosił 
także osobę nagrywającą posiedzenie w ramach projektu Gliwice OdNowa o uwzględnienie 
kwestii ochrony danych podczas montażu nagrania. 

Ad 1) Interwencja mieszkańców w sprawie zalegalizowania zjazdu 
z ul. Kozielskiej (w sprawie nr BR.0012.17.44.2020, kor. nr UM.1052846.2020). 

Przewodniczący Komisji Jacek Trochimowicz przypomniał zgromadzonym sprawę 
i poprosił przedstawicieli Zarządu Dróg Miejskich o wypowiedź i przedstawienie swojego 
stanowiska, a także propozycji rozwiązania problemu. 

Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich (ZDM) Dawid Ochód wskazał, że 
sprawa włączenia drogi do ul. Kozielskiej przez ul. Wileńską jest zawiła i trwa od kilku lat. 
Poprosił o przedstawienie szczegółowych informacji pracownika ZDM Macieja Erdmanna. 

Pracownik ZDM Maciej Erdmann, udostępniając zebranym na swoim ekranie mapę 
poglądową, wskazał lokalizację przedmiotowej działki, o której mowa w interwencji 
mieszkańców. Miała ona tymczasowy zjazd, dojazd do budowy, który nigdy nie został 
usunięty. Nieruchomość została zbyta na rzecz nowego właściciela, który oświadczył, że 
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zjazd do niej jest z ul. Kozielskiej. Nie było jednak zgód dla takiego rozwiązania, 
skomunikowanie funkcjonowało poprzez ul. Wileńską. Właściciel nalega na połączenie z 
ul. Kozielską, co jest trudne, ponieważ na drogach takich, jak ul. Kozielska minimalizuje 
się liczbę zjazdów. Właściciel zgodził się więc na zjazd z ul. Wileńskiej. Gość poinformował, 
że ta sytuacja dała impuls, by rozważyć skomunikowanie tych terenów, ponieważ powstaje 
na nich coraz więcej budynków. Zarząd Dróg Miejskich analizuje wykonanie nowego zjazdu. 
Możliwe jest rozważenie realizacji założeń miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla tego obszaru, który zakłada włączenie ul. Tarnopolskiej i ul. Wileńskiej 
do ul. Kozielskiej. ZDM złożył propozycję właścicielowi przedmiotowej nieruchomości, 
polegającą na nabyciu od niego dwóch części jego nieruchomości z przeznaczeniem na 
skrzyżowanie. Docelowo trzeba by nabyć dodatkowe części działki i włączyć je w ramach 
skrzyżowania. Byłoby to korzystne dla właściciela i zapewniłoby dogodniejszy zjazd dla 
mieszkańców. Na razie właściciel nie przekazał swojej odpowiedzi na propozycję ZDM. Gość 
podkreślił, że ZDM nie zgadza się na legalizację istniejącego zjazdu, ale w zamian 
proponuje budowę skrzyżowania. 

Zastępca Dyrektora ZDM Dawid Ochód poinformował, że nie bez powodu wydano 
warunki włączenia do ul. Wileńskiej. Przepisy stanowią, iż należy ograniczyć liczbę zjazdów 
z drogi głównej do nowych nieruchomości i ma się to odbywać poprzez drogi o niższej 
kategorii. Właściciele działki nigdy nie otrzymali warunków zjazdu z ul. Kozielskiej, zawsze 
były to warunki zjazdu z ul. Wileńskiej. Dyrektor zapowiedział, że jak tylko ZDM nabędzie 
ww. działki, wówczas przystąpi do prac projektowych. 

Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok wyjaśnił, że jest to najbardziej 
korzystne, zasadne i zgodne z prawem rozwiązanie. Zagęszczenie zabudowy w tym rejonie 
przyspieszyło realizację planów. 

Przewodniczący Komisji Jacek Trochimowicz wyraził zadowolenie z istnienia 
koncepcji, która rozwiąże problem mieszkańców. Poinformował zebranych, że 
skontaktował się z nim właściciel nieruchomości. Przewodniczący Komisji zaproponował, 
by zaprosić mieszkańca na spotkanie w celu przedyskutowania tego rozwiązania. 
Przewodniczący zapytał następnie, kiedy mieszkaniec otrzymał propozycję z ZDM, 
ponieważ z przeprowadzonej rozmowy nie wynikało, by wiedział o niej. 

Radny Krzysztof Kleczka poinformował zebranych, że kontaktował się telefonicznie 
z Radą Dzielnicy Brzezinka i dowiedział się, że właściciel nieruchomości jest przychylny 
rozwiązaniu. Radny wyraził przekonanie, że strony się porozumieją. Zapytał następnie, jak 
rozłożona będzie w czasie ta inwestycja i ile potrwa do momentu oddania skrzyżowania do 
użytku. 

Zastępca Dyrektora ZDM Dawid Ochód poinformował, że najwięcej czasu mogą zabrać 
sprawy związane z nabyciem działek. Projektowanie i budowa potrwają po kilka miesięcy. 
Skrzyżowanie powinno zostać ukończone na przełomie lat 2021/2022. 

Pracownik ZDM Maciej Erdmann dodał, że najwięcej czasu wymaga przeprowadzenie 
podziału geodezyjnego – 3-4 miesiące. Zapewnił, że ZDM będzie dążyć do spotkania 
z właścicielem nieruchomości i porozumienia z nim.  

Przewodniczący Komisji Jacek Trochimowicz podziękował za przekazane informacje 
i zapowiedział, że zrelacjonuje je mieszkańcowi. Podkreślił, że z obu stron widać wolę 
załatwienia sprawy. 

Na tym zakończono procedowanie w tym punkcie obrad. 

Ad 2) Interwencja mieszkańców budynku przy ul. Nowy Świat (w sprawie 
nr BR.0012.17.34.2020, kor. nr UM.779917.2020). 

Przewodniczący Komisji Jacek Trochimowicz poprosił Dyrektor Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej o odniesienie się do interwencji mieszkańców. 
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Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (ZGM) Bożena Kus ustosunkowała się 
do pisma lokatorów budynku. Poinformowała, że budynek został kompleksowo 
wyremontowany, a mieszkania były prezentowane chętnym jako lokale do zasiedlenia 
z listy podstawowej oraz przy zamianach ze względu na stan zdrowia. Każdy mógł je 
obejrzeć. Ostatecznie 8 lokatorów zdecydowało się na zasiedlenie. Poinformowała 
następnie, że w 2019 r. do ZGM trafiło pismo mieszkańców. Został w jego wyniku 
przeprowadzony przegląd budynku, ale, pomimo zawiadomienia, część lokatorów była 
nieobecna. Mieszkańcy, którzy byli obecni, podpisali protokół przeglądu. Wszystkie 
zgłoszone usterki zostały usunięte. Pani Dyrektor wyjaśniła również, że Powiatowy 
Inspektorat Nadzoru Budowlanego uznał postępowanie w tej sprawie za bezzasadne. 
Potem w sprawie przez długi czas panowała cisza, aż został złożony kolejny wniosek do 
PINB. Została wykonana szczegółowa ekspertyza budynku, także w zakresie wilgotności. 
Ekspertyza została przekazana do PINB. Pani Dyrektor wskazała, że lokatorzy mieli 
pretensje, ponieważ uważali, że czynsz to jedyna należność, jaką uiszczają. Zostały 
wykonane indywidualne liczniki ciepła i wodomierze, a lokatorzy płacą zaliczki, które są 
potem rozliczane. W opłatach należy rozróżnić dwa składniki – stały i ten zależny od 
liczników. Lokatorzy porównują swoje opłaty do opłat za mieszkania w innych budynkach, 
należy jednak podkreślić, że ich budynek został w całości wyremontowany. Jego stan 
techniczny potwierdza wykonana ekspertyza. Pani Dyrektor zaproponowała także, by 
poczekać na wyniki wizji PINB, która odbędzie się za kilka dni. 

Przewodniczący Komisji Jacek Trochimowicz podziękował za wypowiedź i zgodził się, 
że to rozsądna propozycja. Zapytał następnie, czy członkowie Komisji mają jakieś pytania 
w tej sprawie. 

Radny Krzysztof Kleczka odniósł się do przekazanych Komisji zdjęć, w tym jednego 
prezentującego wejście do budynku. Widać na nim wielką kałużę. Radny poprosił, skoro 
przeprowadzono już tak duży remont, aby przy okazji naprawić nawierzchnię podwórka. 
Dodał także, że warto poczekać na wizję PINB. 

Dyrektor ZGM Bożena Kus poinformowała Komisję, że obiecała, iż podwórko będzie 
zadbane, ale właściciel sąsiedniego warsztatu wycofał się ze współpracy. ZGM nie wycofuje 
się z propozycji, ale współpraca ta jest potrzebna. 

Przewodniczący Komisji Jacek Trochimowicz podziękował Dyrektor ZGM za 
wypowiedź i zaproponował, aby poczekać na wyniki wizji Powiatowego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego. Poinformował, że zaproponuje zainteresowanym mieszkańcom 
dedykowane sprawie posiedzenie, na którym sprawa zostanie omówiona. 

Radni nie zgłosili uwag do propozycji Przewodniczącego. 

Na tym zakończono procedowanie w tym punkcie obrad. 

Ad 3) Druki sesyjne. 

Komisja opiniowała następujące projekty uchwał: druki nr 465, 466, 456, 457, 458. 

1) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju 
i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 
2021-2023 (druk nr 465/2020). 

Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok poprosił o umożliwienie przedstawienia 
projektu uchwały Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Iwonie Lukowicz-Fojt. 

Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (PWiK) Iwona Lukowicz-Fojt 
poinformowała, że plan wieloletni na lata 2019-21 jest na bieżąco realizowany. Opiewał on 
na kwotę 100 mln zł, a do dzisiaj wydatkowano 51 mln zł. Ze względu na zbliżający się 
termin zakończenia obowiązywania obecnego (do maja 2021 r.), pojawia się konieczność 
uchwalenia nowego planu rozwoju i modernizacji na lata 2021-23. Następnie Pani Prezes 
poinformowała, że jest to plan ambitny, opiewający na kwotę ponad 80 mln zł ze środków 
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własnych spółki, dofinansowania miasta oraz kredytów. Poprzedni kredyt udało się 
przedłużyć do 2022 r., więc to źródło finansowania jest nadal aktualne. Wszystkie 
planowane zadania zostały opisane w projekcie. Na koniec wypowiedzi Pani Prezes 
podziękowała radnym za podjęcie uchwały w sprawie aportu do spółki. 

Radny Krzysztof Kleczka zapytał, czy PWiK starało się o finansowanie z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska lub innych 
instytucji. 

Prezes PWiK Iwona Lukowicz-Fojt przypomniała, że spółka zawsze przodowała 
w występowaniu o środki zewnętrzne, np. w ramach programu ISPA. Niestety, w chwili 
obecnej spółka pozostaje poza możliwościami pozyskania funduszy na ten cel, ponieważ 
osiągnięty został poziom kanalizacji w mieście.  

W związku z brakiem kolejnych pytań ze strony radnych, przystąpiono do głosowania 
projektu uchwały. 

Wynik głosowania: 6 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
zaopiniowała projekt pozytywnie. 

2) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad i warunków 
korzystania z przystanków komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gliwice 
(druk nr 466/2020). 

Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok poprosił o umożliwienie zreferowania 
projektu Naczelnik Wydziału Usług Komunalnych Marioli Pendziałek. 

Naczelnik Wydziału Usług Komunalnych Mariola Pendziałek poinformowała, że 
projekt wprowadza zmianę w załączniku do uchwały, poprzez dodanie czterech nowych 
przystanków w śladzie obwodnicy w rejonie ul. Okrężnej. Projekt zmienia również nazwę 
wydziału na obecnie obowiązującą. 

Radny Zdzisław Goliszewski przypomniał, że Komisja dyskutowała kiedyś 
o nazewnictwie przystanków autobusowych, w szczególności w ciągu długich ulic, 
w kontekście czytelnego wskazania jego lokalizacji. 

Naczelnik Wydziału Usług Komunalnych Mariola Pendziałek poinformowała, że 
nazwa każdego przystanku ma dodatkowy człon, wskazujący np. na najbliższą przecznicę.  

W związku z brakiem dalszych pytań ze strony radnych, przystąpiono do głosowania. 

Wynik głosowania: 6 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
zaopiniowała projekt pozytywnie. 

3) Projekt uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania 
nieruchomościami miasta Gliwice w zakresie nabywania, zbywania, 
obciążania oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata (druk 
nr 456/2020). 

Przewodniczący Komisji Jacek Trochimowicz oddał głos Zastępcy Prezydenta Miasta 
Aleksandrze Wysockiej. 

Zastępca Prezydenta Miasta Aleksandra Wysocka poinformowała, że obecne zasady 
gospodarowania nieruchomościami uchwalone zostały w 2004 r. Od tego czasu były one 
wielokrotnie nowelizowane. Pani Prezydent poinformowała, że przedstawiona radnym 
propozycja jest mocno skondensowana. W obecnie obowiązującej uchwale znalazło się 
wiele zapisów ustawowych i z rozporządzeń, których nie należy powielać. Stąd można 
zauważyć różnice w objętości uchwały i omawianego projektu. W załączniku do projektu 
uchwały opisane zostały główne zasady gospodarowania nieruchomościami. Następnie Pani 
Prezydent wskazała na różnice w zapisach, jakie wprowadza projekt. Rada Miasta nie 
będzie musiała wyrażać zgody na zawieranie kolejnych umów dzierżawy do lat 3. 
Krótkoterminowe umowy będą zawierane na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta. 
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W przypadku umów długoterminowych Rada będzie nadal pytana o zgodę. Jeżeli chodzi 
o zbycie lokali, to projekt nie wprowadza zmian merytorycznych. Zastępca Prezydenta 
Miasta zapowiedziała również, że Prezydent Miasta zgłosi autopoprawkę korygującą 
literówki oraz brak nazwy miasta (Prezydent Miasta Gliwice, Rada Miasta Gliwice). 
Poinformowała także, że w § 2, który stanowi o utracie mocy przez uchwałę obecnie 
obowiązującą oraz uchwały ją zmieniające, powstał problem z nazewnictwem, ponieważ 
najpierw funkcjonowała nazwa „Rada Miejska w Gliwicach”, a obecnie – „Rada Miasta 
Gliwice”. Proponuje się więc zrezygnowanie z nazwy organu i wskazanie tylko na numer 
uchwały. 

Radny Krzysztof Kleczka uznał, że powinno zostać wskazane, „czyje” są uchwały. 
Zaproponował, by podzielić uchwały i najpierw wymienić uchwały Rady Miejskiej, a potem 
Rady Miasta. 

Radny Tomasz Tylutko zwrócił uwagę, że zapisy dotyczące zawierania umów 
krótkookresowych to kolejne przekazanie kompetencji na rzecz prezydenta. W 2020 r. było 
12 takich uchwał (w sprawie umów dzierżawy). 

Zastępca Prezydenta Miasta Aleksandra Wysocka wyjaśniła, że takie rozwiązanie 
pozwoli na usprawnienie realizacji zarządzania nieruchomościami. Sprawy mieszkańców 
będą szybciej załatwiane. Dodała, że większość dzierżaw krótkoterminowych to ogródki, 
placyki gospodarcze. Wszystkich umów tego typu jest ok. 1200. 

Radny Zdzisław Goliszewski poinformował, że częściowo się zgadza z argumentacją, 
ale te umowy są zawarte, nie ma tu chyba terminów. 

Zastępca Prezydenta Miasta Aleksandra Wysocka zwróciła uwagę, że w przypadku 
ogródków, garaży blaszanych, śmietników oraz placów budowy to nie decyzje 
o strategicznym znaczeniu dla miasta, ale sprawy porządkowe. 

Radny Krzysztof Kleczka uznał, że Rada Miasta nie musi się zajmować każdym garażem. 
Przed rokiem 2010 Prezydent Miasta zajmował się tym bez udziału Rady Miasta. Dodał 
także, że nic się nie dzieje, jeśli Prezydentowi są przekazywane jakieś kompetencje. 

Zastępca Prezydenta Miasta Aleksandra Wysocka wskazała, że w informacji pisemnej 
Prezydenta Miasta są zamieszczane informacje na temat wydanych zarządzeń. Planuje się 
przygotowanie osobnej pozycji dla zarządzeń dot. nieruchomości, co potwierdzi 
transparentność działania. 

W związku z brakiem kolejnych pytań, przystąpiono do głosowania. 

Wynik głosowania: 4 radnych za, 0 przeciw, 2 wstrzymujących się. Komisja 
zaopiniowała projekt pozytywnie. 

4) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności 
kompleksu nieruchomości obejmującego: działkę nr 1334 obr. Sośnica, 
działkę nr 1335/5 obr. Sośnica oraz działkę nr 1335/7 obr. Sośnica 
położonego przy ul. Władysława Sikorskiego 66 w Gliwicach, stanowiącego 
własność miasta Gliwice (druk nr 457/2020). 

5) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności 
kompleksu nieruchomości obejmującego niezabudowane działki: nr 7, nr 8/1, 
nr 18/1, nr 50/2, nr 75, nr 77, nr 656, nr 657/2, nr 661, nr 662/4, nr 663/2, 
nr 664/2, obręb Bojków Wschód, położone na północ od ul. Siennej 
w Gliwicach, stanowiące własność miasta Gliwice (druk nr 458/2020). 

Projekty uchwał zreferowała łącznie Zastępca Prezydenta Miasta Aleksandra 
Wysocka. 

Radny Tomasz Tylutko zapytał, czy sprzedaż ma nastąpić z inicjatywy miasta, czy też 
wniosku dewelopera. 
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Zastępca Prezydenta Miasta Aleksandra Wysocka wyjaśniła, że sprzedaż 
nieruchomości przy ul. Sikorskiego została zainicjowana z urzędu, nie został złożony 
wniosek. W przypadku nieruchomości przy ul. Siennej, w uzasadnieniu projektu jest mowa 
o ustaleniach miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego. 

W związku z brakiem kolejnych pytań, przystąpiono do głosowania. 

Wynik głosowania: 6 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
zaopiniowała projekt pozytywnie. 

Na tym zakończono procedowanie w tym punkcie porządku obrad. 

Ad 4) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi pismami: 

1) Potwierdzenie udziału w posiedzeniu Komisji Zastępcy Prezydenta Miasta i ZDM 
(w sprawie BR.0012.17.44.2020, kor. nr UM.1203930.2020) – Komisja przyjęła do 
wiadomości. 

2) Opinia prawna w sprawie kwalifikacji pisma mieszkańca dot. bonifikaty przy sprzedaży 
mieszkań zakładowych (w sprawie BR.0012.17.36.2020, kor. nr UM.1173546.2020) – 
Komisja, zgodnie z opinią, postanowiła przekazać sprawę do Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji. 

3) Opinia prawna w sprawie sprzedaży mieszkania z lokatorką (w sprawie 
BR.0012.17.40.2020, kor. nr UM.1173527.2020) – Komisja zapoznała się, przygotuje 
odpowiedź dla mieszkanki. 

4) Prośba o opinię w sprawie obniżenia stawki czynszu za lokal użytkowy przy ul. Królowej 
Jadwigi 6 (w sprawie BR.0012.17.46.2020, kor. nr UM.1123706.2020) – Komisja 
zaopiniowała pozytywnie (4 radnych za, 0 przeciw, 1 głos wstrzymujący; jeden radny 
nie głosował). 

5) Pismo mieszkańca w sprawie opłaty za wywóz odpadów (w sprawie 
BR.0012.17.52.2020, kor. nr UM.1126067.2020) – Komisja udzieli mieszkańcowi 
odpowiedzi. 

6) Pismo mieszkanki w sprawie opłaty za śmieci (w sprawie BR.0012.17.53.2020, kor. 
nr UM.1164588.2020) – Komisja przekaże mieszkance informację na temat podstawy 
prawnej systemu gospodarowania odpadami. 

7) Pismo mieszkańca w sprawie wniosku o wykup mieszkania (w sprawie 
BR.0012.17.47.2020, kor. nr UM.1165815.2020) – Komisja zwróci się do Prezydenta 
Miasta z prośbą o informacje w sprawie. 

8) Pismo Gliwickiej Rady Rowerowej w sprawie lasu komunalnego (w sprawie 
BR.0012.17.48.2020, kor. nr UM.1125385.2020) – Komisja zwróci się do Prezydenta 
Miasta z prośbą o informacje.  

9) Pismo mieszkanki w sprawie petycji dot. opłaty za śmieci (w załączeniu, kor. 
nr UM.1135898.2020) – Komisja zapoznała się. 

10) Pismo dot. planów przebudowy skweru w centrum miasta nad trasą DTŚ (w sprawie 
BR.0012.17.49.2020, kor. nr UM.1123189.2020) – Komisja zapoznała się. 

11) Pismo w sprawie przebudowy skweru nad DTŚ (w sprawie BR.0012.17.49.2020, 
kor. nr UM.1151555.2020, UM.1122596.2020) - Komisja zwróci się do Prezydenta 
Miasta z prośbą o informacje. 

12) Pismo mieszkanki w sprawie możliwości postawienia Pomnika Dzieci Utraconych 
(w sprawie BR.0012.17.50.2020, kor. nr UM.1170503.2020) – Komisja poprosi 
o informację Prezydenta Miasta i przekaże do Komisji Dialogu Społecznego. 

13) Skarga mieszkańców w sprawie podwyżki opłaty za wywóz odpadów (w załączeniu, 
kor. nr UM.1123154.2020) – Komisja zapoznała się. 

14) Odpowiedź Wydziału Usług Komunalnych  dla mieszkańców w sprawie skargi jw. 
(w załączeniu, kor. nr UM.1139164.2020) – Komisja zapoznała się. 
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15) Informacja w sprawie interwencji mieszkanki w sprawie mieszkania przy ul. Rybitwy 
(w sprawie BR.0012.17.40.2020, kor. nr UM.1119347.2020) – Komisja zapoznała się. 

16) Stanowisko Zarządu Dróg Miejskich w sprawie tzw. carsharingu (w sprawie 
BR.0012.17.41.2020, kor. nr UM.1157757.2020) – Komisja zapoznała się. 

17) Odpowiedź Wydziału Usług Komunalnych w sprawie składowiska odpadów PSZOK 
(w załączeniu??? w sprawie ….. ???, kor. nr UM.1140613.2020, UM.1124552.2020) – 
Komisja zapoznała się. 

Przewodniczący Komisji Jacek Trochimowicz otworzył dyskusję. 

Radny Zdzisław Goliszewski poinformował, że w Katowicach wprowadzono rozwiązanie 
polegające na tym, że z wysypiska wysyła się pojazd po zgłoszone odpady, dzięki czemu 
nie ma dzikich wysypisk. Radny zastanowił się, czy rozwiązanie można wprowadzić 
w Gliwicach. 

Przewodniczący Komisji Jacek Trochimowicz zaproponował radnemu wystąpienie 
z interpelacją w tej sprawie.  

Radny Krzysztof Kleczka uznał rozwiązanie opisane przez radnego Goliszewskiego za 
ciekawe, zwrócił jednak uwagę, że opłaty za odbiór odpadów w Gliwicach są niskie 
w porównaniu z cenami z innych miast. Dodatkowa usługa wpłynęłaby na wzrost opłat. 

Radny Zdzisław Goliszewski uznał, że, na początek, można by usługę ograniczyć do 
odbioru sprzętu AGD. 

Przewodniczący Komisji Jacek Trochimowicz ponowił prośbę o wystąpienie 
z interpelacją. 

Radny Zdzisław Goliszewski zgodził się z propozycją Przewodniczącego Komisji, 
podkreślając, że Komisja również mogłaby się zająć tym tematem. 

18) Informacja w sprawie petycji mieszkanki w  sprawie opłaty za odbiór odpadów 
(w załączeniu, kor. nr UM.993494.2020) – Komisja zapoznała się. 

19) Skarga mieszkańca na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie określenia stref płatnego 
parkowania (w załączeniu, kor. nr UM.1154417.2020) – Komisja zapoznała się. 

20) Pismo mieszkańca w sprawie najmu mieszkania (w sprawie BR.0012.17.51.2020, 
kor. nr UM.1164953.2020) - Komisja postanowiła zwrócić się z pytaniem do Zastępcy 
Prezydenta Miasta Aleksandry Wysockiej. 

 (***) 

Terminu kolejnego posiedzenia nie ustalono. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Marta Stradomska 

Przewodniczący Komisji 

Gospodarki Komunalnej 

(-) Jacek Trochimowicz 
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