
 

 

 

 
  

 
    

        
   

       
  

         
          

  

        
         

   

       
    

       

        
          

     

       
           

    

        

   

    

         
       

         
          

         
      

           
    

  

        
  

          
          

             
       

BR.0012.7.17.2021 

Protokół posiedzenia 
Komisji Gospodarki Komunalnej 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 29 listopada 2021 r., godz. 13.30 

Posiedzenie wyjazdowe w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
Przedsiębiorstwa Zagospodarowania Odpadów 

Przewodniczący Komisji Jacek Trochimowicz sprawdził obecność i stwierdził 
kworum. 

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) Sprawy bieżące. 

2) Funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) przy ul. Rybnickiej 199b. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu udział wzięli: Prezes Przedsiębiorstwa Zagospodarowania Odpadów 
w Gliwicach Magdalena Budny, Kierownik Działu Przetwarzania Odpadów Andrzej Kański, 
Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok. 

Przewodniczący Komisji Jacek Trochimowicz zaproponował, aby podzielić 
posiedzenie na dwie części: stacjonarną, na której omówione zostaną sprawy bieżące 
oraz objazd po terenie PSZOK. 

Członkowie Komisji nie zgłosili zastrzeżeń do propozycji Przewodniczącego Komisji. 

Ad 1) Sprawy bieżące. 

Komisja omówiła następujące pisma: 

a) Potwierdzenie posiedzenia na terenie PSZOK (w sprawie nr BR.0012.17.33.2021, 
korespondencja nr UM.1211454.2021) – Komisja zapoznała się. 

b) Pismo przedsiębiorcy w sprawie realizacji uchwały nr XXVIII/584/2021 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 (w sprawie nr BR.0012.17.39.2021, 
korespondencja nr UM.1227918.2021). 

Przewodniczący Komisji Jacek Trochimowicz odczytał pismo i poprosił radnych 
o uwagi. 

Radny Krzysztof Kleczka poinformował, że rozmawiał z Zastępcą Dyrektora Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej i poprosił o przywrócenie przedsiębiorcy terminu na złożenie 
wniosku. Pani Dyrektor zapowiedziała, że zasięgnie opinii prawnej w tej sprawie i, jeśli 
będzie to możliwe, przywróci termin na złożenie wniosku. 
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Przewodniczący Komisji Jacek Trochimowicz podziękował radnemu za rozeznanie 
sprawy i zapowiedział wystosowanie do ZGM pisma w imieniu Komisji z prośbą 
wyartykułowaną przez radnego Krzysztofa Kleczkę. 

c) Pismo mieszkańca w sprawie montażu instalacji fotowoltaicznych (w sprawie 
nr BR.0012.17.40.2021, korespondencja nr UM.1221797.2021). 

Przewodniczący Komisji Jacek Trochimowicz odczytał pismo i poprosił Zastępcę 
Prezydenta Miasta o odniesienie się do niego. 

Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok poinformował, że swój egzemplarz 
pisma mieszkańca przekazał Zastępcy Prezydenta Miasta Aleksandrze Wysockiej, 
ponieważ uważa, że powinna zostać przygotowana wspólna polityka dotycząca instalacji 
urządzeń fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych. 

Przewodniczący Komisji Jacek Trochimowicz zaproponował, aby zwrócić się do 
Zastępcy  Prezydenta  Miasta  z  prośbą  o  informacje  w  sprawie,  a  radni  nie  zgłosili  
sprzeciwu. 

d) Informacja dot. podmiotów, w których w 2022 r. może być wykonywana praca na cele 
społeczne przez osoby skazane na karę ograniczenia wolności i praca społecznie 
użyteczna (w załączeniu, korespondencja nr UM.1203724.2021; oryginał w aktach 
sesji Rady Miasta nr XXXI/2021 w dn. 18.11.2021 r.) – Komisja zapoznała się. 

e) Informacja dot. podmiotów, na rzecz których  w 2022 r. skazani na karę pozbawienia 
wolności mogą wykonywać prace na cele społeczne (w załączeniu, korespondencja 
nr UM.1203530.2021; oryginał w aktach sesji Rady Miasta nr XXXI/2021 
w dn. 18.11.2021 r.) – Komisja zapoznała się. 

(***) 

Przewodniczący Komisji Jacek Trochimowicz poinformował Zastępcę Prezydenta 
Miasta o przygotowywanym dla niego zaproszeniu na posiedzenie Komisji w dn. 6 grudnia 
2021 r. Komisja planuje omówić następujące zagadnienia: realizacja przez Miejski Zarząd 
Usług Komunalnych inwestycji wynikających z budżetu obywatelskiego, zarządzanie 
terenami zielonymi, w tym, w szczególności, koncepcja na realizację obowiązkowych  
nasadzeń oraz funkcjonowanie miejskich jednostek organizacyjnych w okresie pandemii 
COVID-19. 
Przewodniczący wskazał, że Komisji zależy na ogólnym przedyskutowaniu ww. tematów, 
swego rodzaju podsumowaniu podejmowanych działań. W kontekście utrzymania zieleni 
oraz nasadzeń, Komisja proponuje odniesienie się do kwestii nasadzeń zastępczych, 
np. na terenach spółdzielni mieszkaniowych. 

Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok podziękował za przywołanie tematu 
nasadzeń zastępczych, ponieważ jest to kwestia, która czasem powoduje problemy. 
Miasto oczekuje projektów, które wpisują się w wizję zieleni na danym terenie. 

Przewodniczący Komisji Jacek Trochimowicz zauważył, że kwestia zieleni wiąże się 
również  z niedawno prowadzoną przez  Komisję  Skarg, Wniosków  i  Petycji  skargą  na  
Zarząd Dróg Miejskich w zakresie wycinki drzew pod budowę ścieżki rowerowej. Podczas 
posiedzenia Komisji w tej sprawie była podejmowana m.in. kwestia odnawiania 
drzewostanu. Gliwice wykonują prace w tym zakresie racjonalnie i wstrzemięźliwie, ale 
trzeba pamiętać, że opinia publiczna jest wrażliwa na to zagadnienie. Ponadto wiele 
drzew może stanowić zagrożenie dla mieszkańców – pieszych i kierowców. Warto przy tej 
okazji zastanowić się nad długofalową polityką miasta. Przewodniczący wyjaśnił, że wie, 
iż w Zarządzie  Dróg  Miejskich  pracują  fachowcy  od  drzew,  którzy  również  mogliby  się  
wypowiedzieć na temat wycinek w pasie drogowym, które często wzbudzają protesty 
mieszkańców. 

Radny Krzysztof Kleczka poinformował, że na terenie swojej spółdzielni korzystał 
z nasadzeń zastępczych od Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Radny zgodził się, że 
warto porozmawiać na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej ze specjalistą od 

2 



 

 

         
         

         
         

        

       
     

        
        

           
        

      

 

        

     

 

  

  

  

  

drzew. Wskazał także, iż chciałby się zająć projektem uchwały uwzględniającym 
postulaty działkowców, przedstawione Komisji na posiedzeniu w październiku br. 

Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok poinformował, że projekt jest 
przygotowywany i powinien zostać wniesiony na sesję Rady Miasta w grudniu. 

Na tym zakończono procedowanie w tym punkcie porządku. 

Ad 2) Funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) przy ul. Rybnickiej 199b. 

Członkowie Komisji Gospodarki Komunalnej, w towarzystwie Prezes Przedsiębiorstwa 
Zagospodarowania Odpadów Magdaleny Budny oraz Kierownika Działu Przetwarzania 
Odpadów Andrzeja Kańskiego, zwiedzili teren Przedsiębiorstwa i zapoznali się z procesem 
technologicznym prowadzonym na jego terenie. Prezes PZO poinformowała radnych 
o najnowszych inwestycjach oraz zadaniach planowanych do wykonania. 

(***) 

Termin kolejnego posiedzenia Komisji ustalono na dzień 6 grudnia 2021 r. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Marta Stradomska 

Przewodniczący Komisji 

Gospodarki Komunalnej 

(-) Jacek Trochimowicz 
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