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BR.0012.8.4.2020 

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

w dniu 23 czerwca 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 radnych oraz gościa i zaproponował przyjęcie 
następującego porządku obrad:  

1. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji. 

2. Opinia do „Raportu o stanie miasta Gliwice za 2019 r.”.  

3. Wolne wnioski. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu udział wzięła Zastępca Prezydenta Miasta Aleksandra Wysocka. 

Ad1. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji. 

Komisja przyjęła protokół posiedzenia Komisji w dniu 26 maja 2020 r., 
(BR.0012.8.3.2020).  

Ad2. Opinia do „Raportu o stanie miasta Gliwice za 2019 r.” (w aktach sprawy 
nr BR.0003.18.5.2020) (kor. nr UM.493470.2020, UM.522991.2020). 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Procel oddał głos obecnej na posiedzeniu Zastępcy 
Prezydenta Miasta Aleksandrze Wysockiej.  

Zastępca Prezydenta Miasta Aleksandra Wysocka w skrócie przedstawiła 
charakterystykę Raportu, mówiąc, że jest to obszerne statystyczne opracowanie 
przygotowywane przez Miasto Gliwice od wielu lat, które obrazuje dane liczbowe 
i statystykę dotyczącą właściwie wszystkich dziedzin życia w mieście. Następne wyraziła 
chęć udzielenia odpowiedzi na ewentualne pytania dotyczące Raportu.  

Przewodniczący Komisji Krzysztof Procel podziękował za przekazane informacje 
i zapytał zgromadzonych członków Komisji czy ktoś ma pytania (radni nie zgłosili pytań), 
a następnie kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem „Raportu o stanie miasta Gliwice za 
2019 r.”.   

Wynik głosowania: 8 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.  

Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji pozytywnie zaopiniowała „Raport o stanie miasta 
Gliwice za 2019 r.”.  

Przewodniczący Komisji Krzysztof Procel przeszedł do kolejnego punktu posiedzenia.  
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Ad3. Wolne wnioski. 

Nie zgłoszono wolnych wniosków. 

Nie ustalono terminu kolejnego posiedzenia Komisji. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Anna Ciekańska 

Przewodniczący Komisji 

Inwestycji i Rozwoju Miasta 

(-) Krzysztof Procel 
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