
BR.0012.34.3.2018 

Protokół posiedzenia 
Komisji Rozwoju Miasta i Inwestycji 
Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
z dnia 11 grudnia 2018, godz. 17.00. 

Przewodniczący Komisji - Krzysztof Procel otworzył posiedzenie Komisji, powitał 
wszystkich zebranych radnych i obecnego Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii -
Sebastiana Ptaka następnie zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad: 

1. Przyjęcie protokołu posiedzenia Komisji. 

2. Druki sesyjne. 

3. Sprawy bieżące: 

3.1 przyjęcie planu prac na I półrocze 2019 roku, 

3.2 pisma. 

4. Wolne wnioski. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

Ad1. Przyjęcie protokołu 

Przyjęto protokołu posiedzenia Komisji z dnia 27 listopada br., BR.0012.34.2.2018 

Ad 2. Druki sesyjne 

• DRUK! nr 20, 21, 22 w sprawie nadania nazwy drogom na terenie miasta 
Gliwice. 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Procel - wspomniał, że sprawa nazw ulic 
w przedmiotowych drukach jest komisji już znana. Zaproponował od razu przejść 
do głosowania. Zapytał kto z członków komisji jest za pozytywną opinią do projektów 
uchwał wg druków nr 20, 21 i 22. 

Wynik głosowania jednomyślny dot. wszystkich druków: 7 głosów za, O przeciw, 
0 wstrzymujących się. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał. 

Obecny na posiedzeniu Naczelnik Wydziału Geodezji I Kartografii Sebastian Ptak - 
dodał, że propozycja nazewnictwa dróg zlokalizowanych w obrębie ewidencyjnym Ostropa-
Północ padła od samego wnioskodawcy tj.: firmy Wektor Inwestycje Sp. z o.o. 
i zaproponowane nazwy są uzasadnione ze względu na jednolity charakter nazw przyjętych 
w tym rejonie miasta, związany z nazwami ziół. 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Procel - podziękował za informacje i przeszedł do 
kolejnego punktu porządku. 

Naczelnik Wydziału Geodezji I Kartografii Sebastian Ptak opuścił posiedzenie. 

Ad3. Sprawy bieżące 

Ad3.1 Przyjęcie planu prac na I półrocze 2019 roku - zał. nr 1 do posiedzenia. 

Radni bez uwag przyjęli propozycję planu pracy komisji na i półrocze 2019 r. – załącznik 
nr 1 do protokołu. 



Ad3.2 Pisma 

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami: 

1. Odpowiedź w sprawie nadania nazwy ulicy - ul. RYPIŃSKA - UM.906216.2018 
(BR.001.2.I.6.Z.2018) - komisja po zapoznaniu się z jego treścią i przeprowadzonej 
dyskusji zaproponowała inną nazwę dla przedmiotowej ulicy - ul. ŻYTOMIERSKA. 
Wystosowano kolejne pismo do Wiceprezydenta Adama 

2. Odpowiedź w sprawie umorzenia udziałów PWiK - UM.913523.2018 
(BR.0012.1G.3.20¦.B) - komisja zapoznała się z pismem. 

Ad4 Wolne wnioski 

BRAK 

Nie/ustalono terminu kolejnego posiedzenia Komisji. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Anna Ciekańska 

Przewodniczący Komisji 

Rozwoju Miasta i Inwestycji 

(-) Krzysztof Procel 
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