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BR.0012.8.5.2020 

Protokół posiedzenia 
Komisji Rozwoju Miasta i Inwestycji 
Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 28 lipca2020 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. 

4. Wolne wnioski 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu udział wzięli: Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok. 

Ad1. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji 

Komisja przyjęła protokół posiedzenia Komisji w dniu 23 czerwca 2020 r., 
(BR.0012.8.4.2020).  

Ad2. Druki sesyjne. 

Komisja opiniowała następujące druki sesyjne: 

a) projekt uchwały (druk nr 353) w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta 
Gliwice na rok 2020 na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub 
robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Procel oddał głos obecnemu na posiedzeniu 
Zastępcy Prezydenta Miasta Mariuszowi Śpiewokowi, prosząc o informacje 
w temacie.  

Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok przedstawił uzasadnienie projektu 
mówiąc, że przedmiotem uchwały jest dofinansowanie prac związanych z remontem dachu 
kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny przy ul. Kozielskiej. Przedmiotowa 
dotacja jest dotacją celową w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych i jest 
przeznaczona na zahamowanie procesu destrukcji zabytku izabezpieczenie jego wartości 
artystycznych i estetycznych. Planowane do realizacji w bieżącym roku prace budowlane 
obejmować będą wymianę pokrycia dachowego (gontów) kościoła od strony północnej 
i południowej wraz z zabezpieczeniem konstrukcji dachu przed drewnojadami i pasożytami. 
Zastępca Prezydenta Miasta dodał, że ostatnia dotacja z budżetu miasta Gliwice dla 
tego obiektu była przyznana w 2011 r. w wysokości blisko 60 tys. zł, za które wykonano 
instalację wykrywania i sygnalizacji pożaru w kościele.  
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Przewodniczący Komisji Krzysztof Procel, podziękował za informacje, a następnie 
zapytał zgromadzonych członków Komisji, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem 
projektu uchwały wg druku nr 353. 

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

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

b) projekt uchwały (druk nr 361) w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych 
niektórych ulic na terenie miasta Gliwice 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Procel ponownie oddał głos obecnemu na 
posiedzeniu Zastępcy Prezydenta Miasta Mariuszowi Śpiewokowi prosząc 
o informację w temacie.  

Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok przekazał informację mówiąc, 
że projekt uchwały otrzymał już akceptację i pozytywną opinię Komisji na jednym 
z poprzednich posiedzeń, po czym uchwała została podjęta na sesji w dniu 28 maja br., 
jednakże  w terminie późniejszym została uchylona rozstrzygnięciem nadzorczym przez 
Wydział Nadzoru Prawnego Wojewody Śląskiego, jako niezgodna z przepisami prawa 
w aspekcie załączników graficznych. Uchylenie nastąpiło na podstawie ogólnych zapisów 
Konstytucji, a konkretnie podana przyczyna, to jakoby uchwała nie spełniała art. 7 
Konstytucji, a dokładnie wskazaną przyczyną był zarzut nieczytelności załącznika 
graficznego.  

Zastępca Prezydenta Miasta zwrócił uwagę, że dotychczas podejście w procesie 
legislacyjnym było takie, że to treść uchwały jest istotna, a załącznik graficzny ma tylko 
przedstawiać poglądowy zarys drogi. Pomimo takiego stanowiska, Nadzór Prawny jednak 
uchylił uchwałę. Równocześnie dodał, że podjęcie tej uchwały jest niezwykle istotne 
z uwagi na realizowany projekt obwodnicy, dofinansowany ze środków europejskich. Tak 
więc, stosując się do zaleceń wskazanych w rozstrzygnięciu nadzorczym, dołączono wykaz 
działek zajętych pod drogi wymieniowe w uchwale oraz mapy zasadnicze z przebiegiem 
tych dróg, w związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.  

Przewodniczący Komisji Krzysztof Procel, podziękował za informacje, a następnie 
zapytał zgromadzonych członków Komisji, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem 
projektu uchwały wg druku nr 361. 

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

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Procel przeszedł do kolejnego punktu posiedzenia.  

Ad3. Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami: 

a) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia 
nieważności uchwały Nr XV/293/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 28 maja 2020 r. 
w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych niektórych ulic na terenie miasta 
Gliwice (kor. nr UM.589955.2020 – w załączeniu) – przyjęto do wiadomości; 

b) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia 
nieważności uchwały Nr XV/294/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia  28 maja 2020 r. 
w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych niektórych ulic na terenie miasta 
Gliwice (kor. nr UM.584951.2020 – w załączeniu) – przyjęto do wiadomości; 

c) Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego Gliwice 
za rok 2019 (kor. nr UM.594213.2020 – w załączeniu) – przyjęto do wiadomości; 

d) Zestawienie skarg, wniosków i petycji za II kwartał 2020 roku (nr kor. UM.602627.2020 
– w załączeniu) – przyjęto do wiadomości; 
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e) Pismo w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Gliwicach, na działce nr 285/17 
w obrębie Czechowice Zachód – ul. Fregaty (kor. nr UM.653334.2020, w aktach sprawy 
BR.0012.18.6.2020) – opinia pozytywna; 

f) Pismo w sprawie nadania nazwy ulicy dla działki nr 1252 w obrębie Żerniki, imieniem 
Konstantego Wolnego (kor. nr UM.653902.2020, w aktach sprawy 
BR.0012.18.17.2019) – opinia pozytywna. 

Ad4. Wolne wnioski. 

Nie zgłoszono 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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