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BR.0012.8.2.2019 

Protokół posiedzenia  
Komisji Rozwoju Miasta i Inwestycji 
Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
z dnia 26 marca 2019, godz. 17.00 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Procel otworzył posiedzenie Komisji, powitał 
przybyłych gości oraz radnych i zaproponował następujący porządek obrad: 

1. Inwestycje miejskie i remonty drogowe oraz postęp prac nad zachodnią 
obwodnicą miasta. 

2. Druki sesyjne. 

3. Sprawy bieżące. 

4. Wolne wnioski. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu udział wzięli: Zastępca Prezydenta Miasta – Mariusz Śpiewok, Zastępca 
Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich – Dawid Ochód. 

Ad1. Inwestycje Miejskie i remonty drogowe oraz postęp prac nad zachodnią 
obwodnicą miasta. 

Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich Dawid Ochód przedstawił  informację  
o głównych inwestycjach drogowych prowadzonych na terenie miasta informując, że 
obwodnica jest jedną z największych realizowanych obecnie inwestycji:  

1) obwodnica Gliwic – zachodnia część obwodnicy – rozpoczęto realizację inwestycji na 
dwóch odcinkach: 

a) odcinek od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej  
Umowa na wykonawstwo została podpisana w styczniu br., czas wykonania zadania to 
15 m-cy, inwestycję realizuje konsorcjum firm Eurovia Polska i PRUiM, przewidywany 
koszt to ok. 82,6 mln zł. 85% tej kwoty stanowi unijne dofinansowanie.  
Obecnie jest to początkowa faza realizacji inwestycji, wykonawca m.in.: zabezpiecza 
uzbrojenie podziemne, uzgadnia dokumentację projektową dot. różnych warunków 
technicznych, uzgadnia materiały, których będzie używał w czasie realizacji zadania, 
buduje drogę technologiczną wzdłuż przyszłej obwodnicy, usuwa kolizje związane z 
uzbrojeniem podziemnym. Rozpoczął także prace nad obiektami mostowymi. 
Wykonawca po usunięciu wspomnianych kolizji, związanych z uzbrojeniem 
podziemnym, przystąpi do realizacji podbudowy, a następnie do realizacji skarp warstw 
wiążących i ścieralnych, aby przed rokiem skończyć z największymi pracami ziemnymi. 
Największy widoczny front robót przypada na okres letni, tj. od lipca do września. 

b) odcinek od ul. Bojkowskiej do ul. Pszczyńskiej  
Umowa na wykonawstwo została podpisana, termin zakończenia inwestycji planowany 
jest na wrzesień 2020 r. Jest to odcinek krótszy od poprzednio omawianego, niemniej 
jednak bardziej problematyczny i skomplikowany z uwagi na przejście przez tereny 
przemysłowe i mocno zabudowane, w związku z czym istnieją tam sieci podziemne, 
które zasilają bardzo duże fabryki, tj.: Tesco i Isover. W związku z powyższym 
czasookres wykonania krótszego, ale bardziej problematycznego odcinka jest podobny 
jak odcinka poprzedniego.  

c) odcinek od ul. Sowińskiego do ul. Daszyńskiego 
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Odcinek, dla którego zostało wznowione postępowanie z uwagi na oczekiwanie na 
decyzję środowiskową. Plan przewiduje rozpoczęcie procedury  przetargowej na II 
kwartał br., aby udało się ją rozstrzygnąć do końca bieżącego roku i w 2020 wykonawca 
mógłby rozpocząć prace nad brakującym odcinkiem.  

2) przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Wrocławskiej - wykonawca został 
wyłoniony, rozpoczęte zostały procedury związane z ustalaniem projektu tymczasowej 
organizacji ruchu. Na czas zabezpieczenia obiektu zostanie wybudowana tymczasowa 
kładka dla pieszych. Niestety niemożliwe jest wykonanie tymczasowego mostu dla 
ruchu drogowego z uwagi na problemy technologiczne, jak również zbyt małą ilość 
miejsca, konieczne jest przeprowadzenie ruchu drogowego tymczasowo przez ul. 
Dworcową. Planowany czas zamknięcia mostu to okres wakacyjny czyli czerwiec-lipiec-
sierpień. Zastępca Dyrektora dodał, że z uwagi na fakt, że jest to stary obiekt 
mostowy, wszelkiego rodzaju utrudnienia mogą powstawać w trakcie prac.  

Radna Grażyna Walter-Łukowicz zapytała w jakim stylu most zostanie wykonany. 

Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich Dawid Ochód odpowiedział, że nie 
będzie on się znacząco wyróżniał, wykonany zostanie w tym samym standardzie co most 
zlokalizowany przy ul. Dworcowej i ul. Jana Śliwki. Zostanie wykonany chodnik z jednej jak 
i z drugiej strony i wykorzystane zostaną standardowe bariery.  

3) przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka-Myśliwska-Pionierów – wykonawca 
został wyłoniony. Po zakończeniu prac kierowcy poruszający się ul. Toszecką, 
dojeżdżając do skrzyżowania, będą mieli do dyspozycji trzy pasy ruchu: dla 
skręcających w lewo, dla jadących na wprost i osobny dla skręcających w prawo. 
Przejeżdżający przez skrzyżowanie na wprost będą poruszali się dwoma pasami ruchu, 
które w miarę oddalania się od krzyżówki zwężą się do jednego. Ponadto wykonawca 
inwestycji, wybuduje zatokę autobusową i ułoży chodniki. Z myślą o osobach 
niewidomych i słabowidzących przy przejściach ułożona zostanie specjalna kostka. 
Inwestycja powinna się zakończyć jeszcze w tym roku. 

Zastępca Dyrektora kończąc tematykę inwestycji głównych wspomniał o inwestycjach 
mniejszych wymieniając m.in.: 

4) budowa połączenia ul. Andersa z ul. Kozielską – na dzień dzisiejszy wykonywana 
jest przebudowa ciągu ul. Andersa. Wyznaczony zostanie ciąg rowerowy, nowe 
przejścia dla pieszych, wydzielone będą lewoskręty. Docelowo bieżące działania mają 
na celu przygotowanie do połączenia ww. ulic. W bieżącym roku w planie jest realizacja 
procedury związanej z aktualizacją projektu, aby w kolejnych latach przystąpić do 
realizacji przedmiotowego połączenia.  

5) budowa połączenia ul. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską – realizacja zadania 
rozpocznie się w II kwartale br.  

6) przebudowa skrzyżowania ul. Sikorskiego i ul. Reymonta – budowa 
sygnalizacji świetlnej. Inwestycja została zaplanowana na rok bieżący, ale docelowo 
została odłożona w czasie, z uwagi na planowane tam prace inwestycyjne na rok 
następny i 2021 przez PWiK i Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług 
Komunalnych. Zasadnym jest aby przeprowadzić i zakończyć w pierwszej kolejności 
prace tych dwóch podmiotów na infrastrukturze podziemnej, a następnie zająć się 
pracami naziemnymi, aby nie trzeba było odtwarzać tego, co już zostało zrobione i 
poniekąd musiałoby zostać zniszczone.  

Przewodniczący Komisji Krzysztof Procel podziękował za przekazane informacje 
Zastępcy Prezydenta i Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich, a następnie ich 
pożegnał i przeszedł do kolejnego punktu porządku posiedzenia. 

Ad2. Druki sesyjne. 

Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał Rady Miasta: 
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a) projekt uchwały (druk nr 72) w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta Gliwice 
na rok 2019 na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Procel przedstawił zakres tematyczny projektu 
uchwały mówiąc, że projekt dotyczy udzielenia dotacji z budżetu miasta Gliwice na rok 
2019 Rzymskokatolickiej Parafii Katedralnej św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach przy 
ul. Jana Pawła 5, na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich wieży kościoła 
katedralnego w wysokości 150 000,00 zł brutto. Przewodniczący dodał, że planowane 
prace budowlane obejmują pełną konserwację elewacji wieży kościoła, za wyjątkiem 
fragmentu usytuowanego od strony dachu kościoła, w tym między innymi naprawę muru 
konstrukcyjnego i lica ceglanego, z uzupełnieniem ubytków, oczyszczeniem i wykonaniem 
nowego spoinowania.  

Przewodniczący Komisji zapytał kto z członków Komisji jest za pozytywną opinią 
do projektu uchwały wg druku nr 72. 
Wynik głosowania: 5 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, 2 nieobecnych. 
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

b) projekt uchwały (druk nr 73) w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta Gliwice 
na rok 2019 na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Procel przedstawił zakres tematyczny projektu 
uchwały mówiąc, że projekt dotyczy udzielenia dotacji z budżetu miasta Gliwice na rok 
2019 Rzymskokatolickiej Parafii św. Bartłomieja w Gliwicach przy ul. Bernardyńskiej 19, 
na wykonanie VII etapu remontu konserwatorskiego i odbudowy murowanego ogrodzenia 
wokół kościoła pw. św. Bartłomieja w Gliwicach przy ul. Toszeckiej w wysokości 
300 000, 00 zł brutto.  

Przewodniczący Komisji zapytał kto z członków Komisji jest za pozytywną opinią 
do projektu uchwały wg druku nr 73. 

Wynik głosowania: 5 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, 2 nieobecnych. 
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

c) projekt uchwały (druk nr 65) w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Gliwice do 
ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Procel przedstawił zakres tematyczny projektu 
uchwały mówiąc, że przedmiotowe upoważnienie Prezydenta Miasta do ustalenia wysokości 
cen i opłat za korzystanie z krytych pływalni Delfin, Mewa i Olimpijczyk przyczyni się do 
uelastycznienia polityki cenowej oraz szybkiego reagowania na konieczność aktualizacji i 
dostosowania cenników do realnych potrzeb.  

Przewodniczący Komisji zapytał kto z członków Komisji jest za pozytywną opinią 
do projektu uchwały wg druku nr 65. 

Wynik głosowania: 5 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, 2 nieobecnych. 
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

d) projekt uchwały (druk nr 74)  w sprawie zaproszenia do osiedlenia na terenie miasta 
Gliwice rodziny repatriantów zamieszkałej na terenie Republiki Kazachstanu 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Procel przedstawił zakres tematyczny projektu 
uchwały mówiąc, że celem jej jest umożliwienie osiedlenia się na terenie miasta Gliwice 
imiennie wskazanej rodziny repatriantów, zamieszkałej na terenie Republiki Kazachstanu. 
Przewodniczący dodał, że uchwałą tą miasto zobowiązuje się do zapewnienia warunków 
socjalnych wybranej rodzinie przez okres nie krótszy niż 2 lata, jednocześnie jej podjęcie 
pozwoli na uzyskanie dotacji z budżetu państwa, która po podpisaniu porozumienia 
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z wojewodą będzie stanowiła źródło pokrycia części wydatków związanych z osiedleniem 
rodziny.  
Przewodniczący Komisji zapytał kto z członków Komisji jest za pozytywną opinią 
do projektu uchwały wg druku nr 74. 
Wynik głosowania: 5 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, 2 nieobecnych. 
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Ad3. Sprawy bieżące 

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami: 

a) wniosek o nadanie rondu imienia Żołnierzy Wyklętych, UM.266624.2019, Komisja 

przyjęła do wiadomości (w załączeniu); 

b) pismo w sprawie nadania nazwy drodze położonej w pobliżu ul. Janiny Omańkowskiej, 
UM.222764.2019, Komisja zapoznała się z pismem i postanowiła wystosować zapytanie 
do Zastępcy Prezydenta w celu doprecyzowania wymaganych informacji (w sprawie 
BR.0012.16.6.2019); 

c) odpowiedź Zastępcy Prezydenta w sprawie wykonania drogi asfaltowej przy 
ul. Gromadzkiej (wniosek do budżetu na rok 2019), UM.216429.2019, Komisja 
zapoznała się z pismem i postanowiła przekazać kopię do wnioskodawcy (w sprawie 
BR.0012.18.2.2019); 

d) roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeb 
związanych z realizacją ww. zadań, UM.202454.2019, Komisja przyjęła do wiadomości 
(w załączeniu); 

e) sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za rok 2018, 
UM.143433.2019, Komisja przyjęła do wiadomości (w załączeniu); 

f) odpowiedź Zastępcy Prezydenta w sprawie wniosku o sporządzenie „punktowej” zmiany 
planu miejscowego, UM.200101.2019 (w sprawie BR.0012.18.3.2019); Komisja 
przyjęła do wiadomości; 

g) informacja o stanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Gliwice, 
UM.203780.2019, Komisja przyjęła do wiadomości (w załączeniu);  

h) informacja o wynikach konsultacji ws. zmian statutów osiedli (zmiana nazwy osiedla - 
dzielnice), UM.276925.2019, Komisja przyjęła do wiadomości (w załączeniu); 

i) informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach o stanie 
bezpieczeństwa miasta Gliwice i powiatu Gliwickiego w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej za rok 2018, UM.270985.2019, Komisja przyjęła do wiadomości (w 
załączeniu); 

j) ocena stanu sanitarnego miasta Gliwice za rok 2018, UM.286379.2019, Komisja 
przyjęła do wiadomości (w załączeniu); 

k) odpowiedź Zastępcy Prezydenta w sprawie propozycji nowego LOGO oraz pełnej 
identyfikacji wizualnej dla miasta Gliwice, UM.196287.2019 (w sprawie 
BR.0012.18.4.2019), Komisja przyjęła do wiadomości; 

l) pismo Komisji Dialogu Społecznego w sprawie inicjatywy uhonorowania Karla Schabika, 
UM.236393.2019 (w sprawie BR.0012.18.7.2019), Komisja zapoznała się z pismem i 
przygotowała odpowiedź w sprawie; 

m) odpowiedź Zastępcy Prezydenta na zaproszenie na posiedzenie Komisji w dniu 
26 marca br., UM.216235.2019 (w sprawie BR.0012.18.5.2019), Komisja przyjęła 
do wiadomości. 
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Ad 4.Wolne wnioski. 

Nie przedstawiono wniosków. 

(***) 

Nie ustalono terminu kolejnego posiedzenia Komisji. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.  

Protokołowała 

(-) Anna Ciekańska 

Przewodnicząca Komisji 

Rozwoju Miasta i Inwestycji 

(-) Krzysztof Procel 
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