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BR.0012.8.2.2020 
Protokół posiedzenia 

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

w dniu 22 kwietnia 2020 r., godz. 13.00 

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 (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Procel otworzył posiedzenie Komisji, powitał 
zebranych przed monitorami komputerów radnych oraz gości i zaproponował przyjęcie 
następującego porządku obrad: Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji. 

1. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji 

2. Druki sesyjne. 

3. Sprawy bieżące pisma. 

4. Wolne wnioski. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu udział wziął  Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok. 

Ad1. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji 

Komisja przyjęła protokół posiedzenia Komisji w dniu 11 lutego 2020 r., 
(BR.0012.8.1.2020). 

Ad2. Druki sesyjne. 

Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał Rady Miasta: 

a) projekt uchwały (druk nr 240) w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na 
terenie miasta Gliwice – ul. Jachtowa 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Procel przedstawił uzasadnienie projektu, 
następnie zapytał zgromadzonych członków Komisji kto jest za pozytywnym 
zaopiniowaniem projektu uchwały.  

Wynik głosowania: 7 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, 1 nieobecny. 
Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

b) projekt uchwały (druk nr 283) zmieniającej uchwałę w sprawie zaproszenia do 
osiedlenia na terenie miasta Gliwice rodziny repatriantów zamieszkałej na terenie 
Republiki Kazachstanu 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Procel przedstawił uzasadnienie projektu, 
następnie zapytał zgromadzonych członków Komisji kto jest za pozytywnym 
zaopiniowaniem projektu uchwały.  

Wynik głosowania: 7 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, 1 nieobecny. 
Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

c) projekt uchwały (druk nr 287) w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych 
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d) projekt uchwały (druk nr 288) w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Procel oddał głos Zastępcy Prezydenta Miasta 
Mariuszowi Śpiewokowi, który przedstawił informację w przedmiotowej sprawie.  

Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok wyjaśnił, że działania te związane są 
z budową nowej obwodnicy miasta, zlokalizowanej pomiędzy ul. Rybnicką 
a ul. Daszyńskiego. W związku z tą inwestycją został złożony wniosek o dofinansowanie, w 
którym jednym z warunków znalazł się wskaźnik rezultatu, który polega na przeniesieniu 
drogi DK78 na nowo wybudowaną obwodnicę.  

Dodał, że przeniesienie to będzie procedowane dwukrotnie. Obecnie działania polegają 
na przełożeniu istniejącego ciągu drogi krajowej DK78 na obwodnicę do ul. Daszyńskiego, 
następnie Wyspiańskiego do DK 88, gdzie przez krótki kawałek te dwie drogi przebiegają 
razem. Prowadzone działania są niezbędne w celu spełnienia warunku wypełnienia 
wskaźnika rezultatu z projektu, z którego współfinansowana jest obwodnica.  

Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok dodał, że wszystko wskazuje na to, 
że da się dokończyć obwodnicę, że prace na odcinku od ul. Daszyńskiego 
do ul. Sowińskiego przebiegną sprawnie i ma nadzieję, że za 1,5 roku będzie mógł 
przedstawić nową zmianę organizacji ruchu, czyli przeniesienie DK78 na nowo 
wybudowaną obwodnicę.  

Dodał, że nie jest to standardowe działanie, zazwyczaj takie działania odbywają się  
po zakończeniu procesu inwestycyjnego, w tym przypadku został zmieniony tryb 
postępowania z uwagi na złożony wniosek o dofinansowanie i konieczność wypełnienia 
założonego w nim wskaźnika rezultatu.  

Przewodniczący Komisji Krzysztof Procel podziękował za przekazane informacje 
i zapytał zgromadzonych członków Komisji czy ktoś ma pytania, a następnie kto jest za 
pozytywnym zaopiniowaniem projektów uchwał: 

• projekt wg druku nr 287 w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych 

Wynik głosowania: 7 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, 1 nieobecny. 
Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

• projekt wg druku nr 288 w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych 

Wynik głosowania: 7 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, 1 nieobecny. 
Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

Ad3. Sprawy bieżące–pisma. 

Komisja zapoznała się z następującymi pismami: 

a) Pisma w sprawie sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gliwice za 2019 r. oraz 
informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2019 r. 
(kor. nr UM.338169.2020, UM.338170.2020 – w aktach sprawy 
BR.0012.18.4.2020 r. w aktach Komisji Rewizyjnej, w aktach sesji Rady Miasta nr 
XIV/2020 z dnia 23.04.2020 r.) - przyjęto do wiadomości; 

b) Errata do sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2019 (kor. 
nr UM.355072.2020 – w aktach sprawy BR.0012.18.4.2020, w aktach Komisji 
Rewizyjnej, w aktach sesji Rady Miasta nr XIV-2020 z dnia 23.04.2020) - przyjęto do 
wiadomości; 
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c) Sprawozdanie finansowe instytucji kultury za 2019 r. (kor. nr UM.311009.2020 – 
w załączeniu, w aktach sesji Rady Miasta nr XIV/2020 z dnia 23.04.2020 r.) - przyjęto 
do wiadomości; 

d) Projekt rozporządzenia w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg publicznych (kor. nr 
UM.307514.2020 – w załączeniu,) - przyjęto do wiadomości; 

e) Prośba Ministerstwa Infrastruktury dot. zaopiniowania projektu w sprawie zaliczenia 
dróg publicznych (kor. nr UM.307842.2020 – w załączeniu) - przyjęto do wiadomości; 

f) Sprawozdanie z efektów pracy Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok  2019 
(kor. nr UM.380838.2020 – w załączeniu, w aktach sesji Rady Miasta nr XIV/2020 z 
dnia 23.04.2020 r.) - przyjęto do wiadomości; 

g) Informacja o stanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Gliwice za rok 2019 
(kor. nr UM.221649.2020 – w załączeniu, w aktach sesji Rady Miasta nr XIV/2020 z 
dnia 23) - przyjęto do wiadomości; 

h) Pismo dot. pozwolenia na budowę - budynek wielorodzinny z częścią usługową – 
ul. Pszczyńska (kor. nr UM.278856.2020 - w załączeniu) - przyjęto do wiadomości; 

i) Stan bezpieczeństwa Miasta Gliwice i Powiatu Gliwickiego w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej za rok 2019 (kor. nr UM.266266.2020 – w załączeniu, w aktach sesji 
Rady Miasta nr XIV/2020 z dnia 23.04.2020 r.) - przyjęto do wiadomości; 

j) Projekt statutu Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice wraz z uchwałą nr I/IX/2019 (kor. nr 
UM.248897.2020 – w załączeniu, w aktach sesji Rady Miasta nr XIV/2020 z dnia 
23.04.2020 r.)  - przyjęto do wiadomości; 

k) Ocena stanu sanitarnego miasta Gliwice w 2019 roku (kor. nr UM.265886.2020 – 
w załączeniu, w aktach sesji Rady Miasta nr XIV/2020 z dnia 23.04.2020 r.) - przyjęto 
do wiadomości; 

l) Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeb 
związanych z realizacją ww. zadań (kor. nr UM.117182.2020 – w załączeniu, w aktach 
sesji Rady Miasta nr XIV/2020 z dnia 23.04.2020 r.) - przyjęto do wiadomości; 

m) Raport z realizacji w roku 2019 Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla 
Miasta Gliwice na lata 2015–2020 (kor. nr UM.352196.2020 –  w załączeniu, w aktach 
sesji Rady Miasta nr XIV/2020 z dnia 23.04.2020 r.) - przyjęto do wiadomości; 

n) Pismo dot. alei pieszo-rowerowej przy gliwickiej Radiostacji im. Konstantego Wolnego 
(kor. nr UM.290019.2020 - w aktach sprawy BR.00012.18.17.2019) - przyjęto do 
wiadomości; 

o) Pismo w sprawie umożliwienia przedstawienia założeń do projektu nowej uchwały 
dotyczącej strefy płatnego parkowania (kor. nr UM.316375.2020 – w załączeniu) – 
Komisja pozytywnie zaopiniowała prośbę;  

p) Pismo w sprawie nadania nazwy drodze – ul. Rypińska/Żytomierska/Samborska) (kor. 
nr UM.223392.2020 - w aktach sprawy BR.0012.16.2.2018) – przygotowano pismo 
z odpowiedzią; 

q) Prośba Cechu Rzemiosł Różnych o pomoc w związku z COVID-19 (kor. nr 
UM.338618.2020 – w aktach sprawy BR.0012.18.3.2020) – wystosowano pismo do 
Prezydenta Miasta z prośbą o stanowisko; 

r) Pismo z prośbą dot. zjazdu do nieruchomości przy ul. Św. Michała 11-19 (kor. nr 
UM.285648.2020 – w aktach sprawy UM.BR.0012.18.2.2020) – przygotowano pismo 
do Zastępcy Prezydenta Miasta z prośbą o stanowisko; 

s) Pismo dot. nadania nazwy drodze – ul. Informatyków (kor. nr UM.278901.2020 – 
w aktach sprawy UM.BR.0012.18.16.2019) - przygotowano pismo z odpowiedzią. 
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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 
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