
BR.0012.8.10.2020 

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

w dniu 15 grudnia 2020 r., godz. 17.00 

Obrady w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość -
na podstawie art. 1Szzx 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z późn . 
zm.) . 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Procel otworzył posiedzenie Komisji, powitał 
wszystkich zebranych przed monitorami i zaproponował przyjęcie następującego porządku 
obrad: 

1) Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji. 

2) Plan Pracy Komisji na rok 2021. 

3) Sprawy bieżące. 

4) Wolne wnioski. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu wziął udział koordynator projektów Klastra Innowacji Społecznych. 

Ad 1) Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji. 

Komisja przyjęła protokół posiedzenia Komisji w dniu 24 listopada 2020 r. 
(BR.0012.8.10.2020). 

Ad 2) Plan pracy Komisji na rok 2021. 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Procel zwrócił się do członków Komisji mówiąc, że z 
uwagi na nadchodzący koniec roku kalendarzowego, Komisja zobligowana jest 
do sporządzenia planu pracy na pierwszą połowę nadchodzącego roku . W związku 
z powyższym poprosił o zastanowienie się oraz przedstawienie na kolejnym posiedzeniu 
swoich propozycji, które zostaną przedyskutowane i po konkretnym wyborze wpisane 
w plan pracy komisji. 

Radna Grażyna Walter-Łukowicz w nawiązaniu do prośby Przewodniczącego 
przedstawiła swoje propozycje mówiąc, że na pewno warto będzie się zapoznać 
z postępami prac: 

• przy planowanym Centrum Przesiadkowym, 
• przy planowanym Szpitalu Miejskim. 

Jednocześnie przedstawiła kolejny temat, tj . ograniczenia inwestycj i, które były w planach 
inwestycyjnych, lecz które nie ujrzą światła dziennego z uwagi na oszczędności. 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Procel podziękował i przeszedł do kolejnego 
punktu posiedzenia. 

Ad 3) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami: 
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a) Pismo w sprawie nadania nazwy terenu wokół Radiostacji Gliwickiej - skwer Franza 
Honioka (kor. nr UM.1030269.2020 - w sprawie BR.0012.18.12.2020) - Komisja 
wydała opinię pozytywną - przygotowano odpowiedź. 

b) Pismo w sprawie lasu komunalnego przy ul. Chorzowskiej (kor. nr UM.1125385.2020 -
w załączeniu) - przyjęto do wiadomości. 

c) Plan przebudowy skweru w centrum miasta nad trasą DTŚ w Gliwicach 
(kor. nr UM.1122596.2020 - w załączeniu) - przyjęto do wi adomości. 

d) Projekt przebudowy skweru - opinie Gl iwiczan cd. (kor. nr UM.1123189.2020 -
w załączeniu) - przyjęto do wiadomości. 

e) Plan przebudowy skweru nad DTŚ (kor. nr UM.1161555.2020 - w załączeniu) - przyjęto 
do wiadomośc i . 

f) Plan przebudowy skweru nad DTŚ (kor. nr UM.1119434.2020 - w załączeniu) - przyjęto 
do wiadomości. 

g) Pismo dot. opinii i weryfikacji Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 
Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2019-2021 
(kor. nr UM.1182312.2020 - w załączeniu) - przyjęto do wiadomości. 

Ad 4) Wolne wnioski. 

Nie przedstawiono wolnych wniosków. 

(***) 

Nie ustalono terminu kolejnego posiedzenia Komisji. 

Na zakończenie posiedzenia Przewodniczący Komisji Krzysztof Procel serdecznie 
podziękował wszystkim za całoroczną współpracę i życzył dalszej wspólnej owocnej pracy 
w nadchodzącym roku. 

Protokołowała 

(-) Anna Ciekańska 

Przewodniczący Komisji 

Rozwoju Miasta i Inwestycji 

( - ) Krzysztof Procel 
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