BR.0012.7.1.2019

Protokół posiedzenia
Komisji Gospodarki Komunalnej
Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023
w dniu 4 lutego 2019 r., godz. 15.30
Przewodnicząca Komisji Magdalena Budny otworzyła posiedzenie Komisji, powitała
zebranych radnych oraz gości i zaproponowała przyjęcie następującego porządku obrad:
1) Interwencja mieszkanki.
2) Sprawy bieżące.
3) Druki sesyjne.
4) Przyjęcie protokołu posiedzenia z 11 grudnia 2018 r.
5) Wolne wnioski i ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.
Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad.
W posiedzeniu udział wzięli Zastępca Prezydenta Miasta Adam Neumann oraz mieszkanka
miasta.
Ad 1) Interwencja mieszkanki.
Przewodnicząca Magdalena Budny powitała mieszkankę i zapytała ją o powód
przybycia.
Mieszkanka zaproponowała radnym, aby zastanowili się nad wprowadzeniem dyżurów.
Poinformowała również, że ma uwagi do protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji,
w którym znalazła literówkę. Poprosiła także radnych, żeby jej nie pouczać, ponieważ zna
przepisy. Jej zdaniem, radny Krzysztof Kleczka informował ją o sprawach, o których wie,
więc nie ma potrzeby, żeby jego wypowiedź znalazła się w protokole. Podobne oczekiwanie
ma wobec wypowiedzi Przewodniczącej Komisji.
Przewodnicząca Magdalena Budny poinformowała, że nie zgadza się na usunięcie
swojej wypowiedzi z protokołu.
Mieszkanka oświadczyła radnym, że przychodzi na posiedzenia przygotowana, więc wie,
co znajduje się w uchwale, o której wspomniała Przewodnicząca. Mieszkanka uznała
również, że protokoły posiedzeń powinny być dostępne szybciej.
Przewodnicząca Magdalena Budny poinformowała mieszkankę, że protokół nie trafia
do oficjalnego obiegu, dopóki Komisja go nie zatwierdzi.
Mieszkanka wyraziła niezadowolenie z tego powodu, ponieważ dopiero po miesiącu
dowiaduje się, o czym była mowa na posiedzeniu. Mieszkanka chciałaby też wiedzieć, jakie
dokładnie sprawy będą omawiane na posiedzeniu. Te informacje powinny być
zamieszczane w Internecie. Radni powinni dyżurować w dzielnicach, żeby mieć kontakt
z mieszkańcami. Mieszkańcy „wynajmują” radnych, więc oni powinni utrzymywać z nimi
kontakt.
Radny Krzysztof Kleczka uznał, że czas mieszkanki na wypowiedź upłynął, a dalsza
dyskusja do niczego nie prowadzi. Zdaniem radnego jest to torpedowanie posiedzenia
Komisji.
Mieszkanka powtórzyła, że radni mają się interesować (mieszkańcami) i pełnić dyżury
dla mieszkańców.

Przewodnicząca Magdalena Budny poprosiła mieszkankę o określenie celu wizyty na
posiedzeniu.
Mieszkanka wskazała na organizację dyżurów radnych oraz wyszczególnianie kwestii,
które będą omawiane na posiedzeniu, żeby się mogła do niego przygotować. Tydzień
przed sesją to za mało czasu.
Przewodnicząca Magdalena Budny poprosiła
z protokołem posiedzenia Komisji.

o dokończenie kwestii

związanej

Mieszkanka zwróciła się do radnego Krzysztofa Kleczki, zarzucając mu, że ostatnim razem
jej przerwał, kiedy mówiła, więc prosi, żeby teraz tego nie robić.
Radny Krzysztof Kleczka wskazał, że mieszkanka miała 20 minut na wypowiedź, prosi
więc o jej zakończenie. W innym przypadku będzie wnioskował o odebranie mieszkance
głosu.
Mieszkanka zakończyła zgłaszanie swoich uwag, a Komisja przeszła do kolejnego punktu.
Ad 2) Sprawy bieżące
Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami:
a) Prośba o wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego przy
ul. Zygmunta Starego 16a (w sprawie BR.0012.33.5.2018,kor. nr UM.961803.2018) Przewodnicząca przedstawiła sprawę. Komisja zaopiniowała prośbę pozytywnie (5/0/0).
b) Prośba o wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego przy
ul. Sopockiej 6 (w sprawie BR.012.33.6.2018, kor. nr UM.964076.2018)–
Przewodnicząca przedstawiła sprawę. Komisja zaopiniowała prośbę pozytywnie (5/0/0).
c) Prośba o wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego przy
ul. Ziemowita 1 (w sprawie nr BR.0012.17.1.2019, kor. nr 947995.2018) Przewodnicząca przedstawiła sprawę. Komisja zaopiniowała prośbę pozytywnie (5/0/0).
d) Pismo mieszkanki w sprawie cmentarza tryneckiego (w sprawie nr BR.0012.17.2.2019,
kor. nr UM.963265.2018) - Komisja zapoznała się i postanowiła zwrócić do Zastępcy
Prezydenta Miasta z prośbą o informacje w sprawie.
e) Pismo w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu Aktualizacji projektu założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (w załączeniu, kor. nr
UM.94025.2019) - Komisja zapoznała się, bez uwag.
f) Pytanie w sprawie bonifikaty za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo
własności (w sprawie BR.0012.17.4.2019, kor. nr UM.10402.2019) - Komisja zwróci się
do Zastępcy Prezydenta Miasta z pytaniem o plany w tym zakresie.
g) Pytanie mieszkańca w sprawie jw. (w sprawie BR.0012.17.4.2019, kor. nr
UM.977703.2018) - Komisja zwróci się do Zastępcy Prezydenta Miasta z pytaniem
o plany w tym zakresie.
h) Pismo mieszkańca w sprawie placu po
UM.141640.2019) – Komisja zapoznała się.

Synagodze

(w

załączeniu,

kor.
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i) Informacja w sprawie dofinansowania do opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (w sprawie nr BR.0012.33.4.2018, kor. nr UM.992071.2018) – Komisja
zapoznała się.
j) Odpowiedź w sprawie nacinania uszu kotom kastrowanym/sterylizowanym (w sprawie
nr BR.0012.33.8.2018) - Komisja zapoznała się.

k) Rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie
ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Gliwice (w załączeniu, kor. nr
UM.130719.2019) - Komisja zapoznała się.
l) Sprawozdanie z działalności wspólnej dla miasta i powiatu Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku w 2018 r. (w załączeniu, kor. nr 198738.2019) - Komisja zapoznała się.
m) Pismo mieszkanki w sprawie budowy śmietnika dla wspólnot przy ul. Św. Jana Pawła 11
i Mikołowskiej (w załączaniu, kor. nr 1455642019) - Komisja zapoznała się.
n) Pytanie mieszkańca w sprawie gruntu i budynku przy ul. Modrzejewskiej (w załączeniu,
kor. nr 986089.2018) - Komisja zapoznała się.
o) Pismo mieszkańca w sprawie sygnalizacji świetlnej, placówek pocztowych i pracy
listonoszy (w załączeniu, kor. nr UM.152023.2019) - Komisja zapoznała się.
p) Odpowiedź na pismo mieszkańca w sprawie jw. (w załączeniu, kor. nr 986089.2018) Komisja zapoznała się.
q) Pismo mieszkańca dot. niezadowolenia z usług KZK GOP (w załączeniu, kor. nr
UM.986620.2018) - Komisja zapoznała się.
r) Analiza skarg, wniosków i petycji za
nr 108072.2019) - Komisja zapoznała się.

IV
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s) Trzy pisma mieszkańca w sprawie monitoringu oraz instalacji domofonu w swoim
budynku (w załączeniu kor. nr: 970188.2018, 979714.2018, 988711.2018) – Komisja
zapoznała się.
Ad 3) Druki sesyjne.
Komisja zapoznała się z następującymi drukami:
a) Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIII/767/2001 Rady Miejskiej
w Gliwicach z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie zasad współfinansowania inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej terenu dla budownictwa mieszkaniowego (druk nr
61) - projekt omówił Zastępca Prezydenta Miasta Adam Neumann. Komisja zaopiniowała
pozytywnie (5/0/0).
b) Projekt uchwały w sprawie Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej (druk nr 57) – projekt
zreferowała Przewodnicząca Komisji. Komisja zaopiniowała projekt pozytywnie (5/0/0).
c) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży
nieruchomości stanowiących własność miasta Gliwice, położonych w Gliwicach przy ul.
Pszczyńskiej, obejmujących działki nr 484, 485, obręb Politechnika (druk nr 52) projekt omówił Zastępca Prezydenta Miasta Adam Neumann. Komisja zaopiniowała go
pozytywnie (5/0/0).
d) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części
udzielonej bonifikaty (druk nr 35) -projekt omówił Zastępca Prezydenta Miasta Adam
Neumann. Komisja zaopiniowała go pozytywnie (5/0/0).
e) Projekt uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
(druk nr 41) - projekt odczytała Przewodnicząca Komisji. Komisja zaopiniowała go
pozytywnie (5/0/0).
f) Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Zarządowi Dróg Miejskich w Gliwicach (druk
nr 39) - projekt odczytała Przewodnicząca Komisji. Komisja zaopiniowała go pozytywnie
(4/0/0).
Ad 4) Przyjęcie protokołu posiedzenia.
Komisja zatwierdziła protokół posiedzenia z 11 grudnia 2018 r., uwzględniając 3 z 4

uwag mieszkanki. Komisja nie zgodziła się na usunięcie wypowiedzi radnego Krzysztofa
Kleczki i Przewodniczącej Magdaleny Budny.
Ad 5) Wolne wnioski i ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.
Radni zgłosili swoje propozycje do planu pracy i zaakceptowali go w całości w poniższym
brzmieniu:
1. Funkcjonowanie Izby Wytrzeźwień (MZUK).
2. Funkcjonowanie Centrum Sterowania Ruchem (ZDM).
3. Funkcjonowanie strefy płatnego parkowania (ZDM/SSM).
4. Funkcjonowanie Śląskiego Centrum Recyklingu.
5. Program Opieki nad Zwierzętami (MZUK).
6. Problematyka związana z utrzymaniem czystości w mieście.
7. Koncesje na sprzedaż
Alkoholowych.

alkoholu

-

Gminna

Komisja

Rozwiązywania

Problemów

8. Zarządzanie terenami zielonymi.
9. Zarządzanie inwestycjami wynikającymi z budżetu obywatelskiego.
Plan pracy zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej.

Radni postanowili, że kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się 25 lutego br. Zaproszony
na nie zostanie Dyrektor Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w sprawie punktów 5, 8
i 9.
Następne posiedzenie odbędzie się przed sesją Rady Miasta w dn. 25 marca br.
Na tym zakończono posiedzenie Komisji.
Protokołowała
(-) Marta Stradomska
Przewodnicząca Komisji
Gospodarki Komunalnej
(-) Magdalena Budny

