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BR.0012.8.7.2019 
Protokół  posiedzenia  

Komisji Rozwoju Miasta i Inwestycji 
Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 

w dniu 8 października 2019, godz. 17.00 

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

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji 

2. Druki sesyjne 

3. Sprawy bieżące 

4. Wolne wnioski. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu udział wziął: Zastępca Prezydenta Miasta – Mariusz Śpiewok. 

Ad1. Przyjęcie protokołów poprzednich posiedzeń Komisji. 

Przyjęto protokół z posiedzenia Komisji z dnia 3 września 2019 r., (BR.0012.8.6.2019). 

Ad2. Druki sesyjne 

Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał Rady Miasta: 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Procel oddał głos obecnemu Zastępcy Prezydenta 
Miasta Mariuszowi Śpiewokowi: 

a. projekt uchwały (druk nr 160) o zmianie uchwały wyboru metody ustalenia opłaty  za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. 

b. projekty uchwały (druk nr 161) o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu 
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczona przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w 
szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych. 

c. projekt uchwały (druk nr 163) o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie miasta Gliwice. 

Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok omawiając tematykę odpadów 
komunalnych poinformował m.in. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach oraz niektórych innych ustaw, w której to przekazał, że w jednej ze zmian 
ustawodawca wprowadził zapis dot. wymogu określenia przez Radę Miasta stawki opłaty 
podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości 
nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. W związku 
z powyższym dostosowano zapisy uchwały do obowiązujących przepisów określając, iż 
stawka za brak selektywnej zbiórki odpadów wynosi czterokrotność opłaty za 
gospodarowanie odpadami w sposób selektywny.  
Jednocześnie dodał, że kolejne dwa projekty uchwał to również pokłosie wprowadzonych 
zmian przez ustawodawcę.  

Radni podjęli wzmożoną dyskusję na temat sposobów, metod i rożnych możliwości 
rozwiązania problemów w tematyce odpadów i utrzymania porządku.  
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Przewodniczący Komisji Krzysztof Procel podziękował za informacje zapytał, kto 
z członków Komisji jest „za” pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 160. 

Wyniki głosowania: 7 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, 1 nieobecny. 
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Procel zapytał, kto z członków Komisji jest „za” 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 161. 

Wyniki głosowania: 7 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, 1 nieobecny.  
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Procel zapytał, kto z członków Komisji jest „za” 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 162. 

Wyniki głosowania: 7 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, 1 nieobecny.  
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

d. projekt uchwały (druk nr 163) w sprawie zaproszenia do osiedlenia na terenie miasta 
Gliwice rodziny repatriantów zamieszkałej na terenie Republiki Kazachstanu 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Procel, przedstawił uzasadnienie projektu mówiąc, 
że celem uchwały jest umożliwienie osiedlenia się na terenie miasta Gliwice imiennie 
wskazanej rodzinie repatriantów polskiego pochodzenia, zamieszkałej na terenie Republiki 
Kazachstanu. Na zakończenie zapytał, kto z członków komisji jest „za” pozytywną opinią 
do projektu uchwały wg druku nr 163. 
Wynik głosowania: 7 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, 1 nieobecny. 
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

e. projekt uchwały (druk nr 164) w sprawie zaproszenia do osiedlenia na terenie  miasta 
Gliwice rodziny repatriantów zamieszkałej na terenie Federacji Rosyjskiej 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Procel, przedstawił uzasadnienie projektu mówiąc 
że celem uchwały jest umożliwienie osiedlenia się na terenie miasta Gliwice imiennie 
wskazanej rodzinie repatriantów zamieszkałej na terenie Federacji Rosyjskiej.  
Na zakończenie zapytał, kto z członków komisji jest „za” pozytywną opinią do projektu 
uchwały wg druku nr 164. 

Wyniki głosowania: 7 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, 1 nieobecny.  

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Ad3. Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi pismami: 
a) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej 

przez Prezydenta Miasta Gliwice informacji o przebiegu wykonania budżetu za 
I półrocze 2019 r., UM. 725678.2019 - Komisja przyjęła do wiadomości, 
(korespondencja w załączeniu); 

b) Zestawienie skarg, wniosków i petycji za III kwartał 2019 r., UM.809752.2019 Komisja 
przyjęła do wiadomości, (korespondencja w załączeniu); 

c) Pismo w sprawie likwidacji ogródków działkowych w obrębie Trynek, UM. 755535.2019,  
Komisja przyjęła do wiadomości - (korespondencja w załączeniu);  

d) Zarządzenie zastępcze Wojewody śląskiego w sprawie zmiany nazwy ulicy SDKPiL UM. 
807911.2019, Komisja przyjęła do wiadomości, (korespondencja w załączeniu); 

e) Zarządzenie zastępcze Wojewody Śląskiego w sprawie zmiany nazwy ulicy Bolesława 
Piaseckiego, UM.808894.2019, Komisja przyjęła do wiadomości -(korespondencja w 
załączeniu); 

f) Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla miasta Gliwice na lata 2016-
2020 – wykonanie za okres 2017-2018,  UM.749352.2019, Komisja przyjęła do 
wiadomości - (korespondencja w załączeniu); 
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g) Korekta wniosku w sprawie nadania imieniem Franciszka (Franz’a) Honioka skweru 
otaczającego drewniany maszt gliwickiej radiostacji, UM.794973.2019 (w sprawie 
BR.0012.18.12.2019) – Komisja przyjęła do wiadomości, przygotowano pismo 
informujące wnioskodawcę o pozytywnej  opinii Komisji (UM.726780.2019), 

h) Pismo uzupełniające wniosek o analizę działki oraz nazwy drogi usytuowanej w pobliżu 
ul. Omańkowskiej UM.817076.2019 (w sprawie BR.0012.18.6.2019) – Komisja 
zapoznała się z pismem, pozytywnie zaopiniowała nazwę ulicy Zimowa, przygotowano 
pismo informujące Wydział Geodezji i Kartografii (UM.847645.2019), 

i) Zaproszenie Powiatu Gliwickiego na wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury,  
Rolnictwa i Rozwoju, UM. 786528.2019, (w sprawie BR.0012.18.14.2019),  Komisja 
zapoznała się z pismem, przygotowano odpowiedź do Starostwa Powiatowego 
(UM.848344.2019). 

Ad4. Wolne wnioski. 

Nie przedstawiono wolnych wniosków. 

(***) 

Nie ustalono terminu kolejnego posiedzenia Komisji. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Anna Ciekańska 

Przewodniczący Komisji 

Rozwoju Miasta i inwestycji  

(-) Krzysztof Procel 


	Protokół  posiedzenia
	Komisji Rozwoju Miasta i Inwestycji
	Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023
	w dniu 8 października 2019, godz. 17.00
	Ad1. Przyjęcie protokołów poprzednich posiedzeń Komisji.
	Ad2. Druki sesyjne
	Ad3. Sprawy bieżące.


