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BR.0012.8.7.2020 

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

w dniu 22 września 2020 r., godz. 17.00 

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 gości oraz radnych i zaproponował przyjęcie 
następującego porządku obrad: 

1) Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji. 

2) Druki sesyjne. 

3) Sprawy bieżące. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu udział wzięli: 
• Zastępca Prezydenta Miasta - Aleksandra Wysocka, 
• koordynator projektów Klaster Innowacji Społecznych. 

Ad 1) Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji. 

Komisja przyjęła protokół posiedzenia Komisji z dnia 25 sierpnia br. (BR.0012.8.6.2020). 

Ad 2) Druki sesyjne. 

Komisja opiniowała następujące druki sesyjne: 

a) projekt uchwały (druk nr 380) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego 
część dzielnicy Łabędy, położoną na południe od ul. Przyszowskiej. 

b) projekt uchwały (druk nr 381) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego 
część dzielnicy Łabędy, położoną na południe od linii kolejowej i na zachód 
od ul. Portowej. 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Procel oddał głos obecnej na posiedzeniu Zastępcy 
Prezydenta Miasta Aleksandrze Wysockiej, prosząc o informacje w temacie ww. projektów 
uchwał. 

Zastępca Prezydenta Miasta Aleksandra Wysocka przekazała informację, iż Dzielnica 
Łabędy roboczo została podzielona na cztery kwartały. Dwie uchwały w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice obejmujące część 
dzielnicy Łabędy: 

• położoną na północ i na zachód od linii kolejowych, 

• położoną na wschód od linii kolejowej i na północ od ul. Przyszowskiej, 

zostały już podjęte na poprzedniej sesji Rady Miasta.  



 2 

Obecnie omawiane projekty są dopełnieniem do całego planu dzielnicy. Zastępca 
Prezydenta Aleksandra Wysocka kontynuując, przedstawiła powody do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu 
obejmującego Dzielnicę Łabędy wymieniając:  

• uzyskanie zgodności stanu planistycznego z obowiązującym Studium, 

• wprowadzenie zapisów umożliwiających ustalenie nowego przeznaczenia i nowych 
zasad zagospodarowania dla terenów, 

• weryfikacja układu komunikacyjnego, w tym linii rozgraniczających istniejących 
i projektowanych dróg, 

• ustalenie przeznaczenia dla terenów dotychczas nieobjętych ustaleniami planu 
miejscowego, 

• realizacja wniosków złożonych do planu miejscowego dla dzielnicy Łabędy, 
w przypadku pozytywnego rozpatrzenia w procedurze planistycznej.  

 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Procel podziękował za informacje, a następnie 
zapytał, kto z członków Komisji jest za pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 
380. 

Wynik głosowania: 8 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Procel zapytał, kto z członków Komisji 
jest za pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 381. 

Wynik głosowania: 8 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Ad 3) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami: 

1) „Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Gliwice za I półrocze 2020 r.” oraz 
„Informacje o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice za I 
półrocze 2020 r.”, kor. nr 762205.2020 – Komisja zapoznała się z korespondencją (w 
załączeniu). 

2) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji 
kultury, kor. nr UM. 726694.2020 – Komisja zapoznała się z korespondencją 
(w załączeniu). 

3) Korespondencja Klastera Innowacji Społecznych (konsorcjum śląskich organizacji 
i przedsiębiorstw społecznych) w sprawie chęci uczestnictwa we wszystkich komisjach 
Rady Miasta w ramach projektu Gliwice OdNowa - kor. nr UM. 800160.2020 – komisja 
zapoznała się z korespondencją (w załączeniu). 

4) Pismo w sprawie nadania nazwy drogom położonym w Gliwicach, na działkach nr: 815, 
833/15 i 716/1 oraz nr 833/16 w obrębie ewidencyjnym Ostropa Południe – 
ul. Wiklinowa i Trzcinowa – Komisja pozytywnie zaopiniowała propozycję – 
przygotowano odpowiedź (kor. nr 807152.2020 w aktach sprawy BR.0012.18.7.2020). 

5) Pismo mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej w kwartale Pszczyńska-Wrocławska-
Arkońska–Lutycka ( kor. nr UM.278856.2020, w aktach sprawy BR.0012.8.2.2020). 

Przewodniczący Rady Miasta Marek Pszonak przypomniał tematykę sprawy i zwrócił 
się do członków Komisji z sugestią, aby w imieniu Komisji skierować do Prezydenta Miasta 
prośbę o stanowisko w sprawie. Komisja wyraziła aprobatę - przygotowano pismo do 
Prezydenta Miasta z prośbą o stanowisko w sprawie.  
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6) Pismo w sprawie uzasadnienia do uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy imienia 
Konstantego Wolnego – Komisja pozytywnie zaopiniowała propozycję – przygotowano 
odpowiedź (kor. nr 862755.2020, w aktach sprawy BR.0012.18.17.2019). 

Ad 4) Wolne wnioski. 

Nie przedstawiono wolnych wniosków. 

(***) 

Nie ustalono terminu kolejnego posiedzenia Komisji. 

Na zakończenie radna Krystyna Sowa przekazała swoje podziękowania 
Zastępcy Prezydenta Miasta Aleksandrze Wysockiej oraz nieobecnej Naczelnik Wydziału 
Planowania Przestrzennego Iwonie Pylypenko-Wilk za włożoną pracę i zmiany w nowym 
planie zagospodarowania przestrzennego terenu Dzielnicy Łabędy. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Anna Ciekańska 

Przewodniczący Komisji 

Rozwoju Miasta i Inwestycji  

(-) Krzysztof Procel 
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