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BR.0012.7.10.2020 

Protokół posiedzenia 
Komisji Gospodarki Komunalnej 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 12 października 2020 r., godz. 15.00 

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 Jacek Trochimowicz otworzył posiedzenie Komisji, powitał 
zebranych przed monitorami komputerów radnych i zaproponował przyjęcie następującego 
porządku obrad: 

1) Sprawy bieżące. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

Ad 1) Sprawy bieżące. 

Przewodniczący Komisji Jacek Trochimowicz poinformował o swojej rozmowie 
z radnym Tomaszem Tylutko na temat godziny rozpoczęcia posiedzeń Komisji. Godzina ta 
zazębia się z posiedzeniami dwóch innych Komisji – Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska 
oraz Skarg, Wniosków i Petycji, co powoduje pewne utrudnienia dla niektórych radnych. 
Przewodniczący zaproponował wstępnie, aby Komisja Gospodarki Komunalnej 
rozpoczynała się najwcześniej o godz. 15.30. zapowiedział jeszcze konsultacje 
z przewodniczącymi pozostałych ww. Komisji i powrót do tematu. 

Radni nie zgłosili uwag. 

Komisja zapoznała się z następującą korespondencją: 

a) Opinia w sprawie zasadności udostępniania linków do posiedzeń komisji odbywających 
się w trybie zdalnym (w załączeniu, kor. nr UM.912193.2020).  

Przewodniczący Komisji Jacek Trochimowicz przedstawił pismo i zapytał, czy radni 
się z nim zapoznali. 

Radni zapoznali się z pismem. 

b) Pismo Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie ochrony danych osobowych podczas 
posiedzeń w trybie zdalnym (w załączeniu, kor. nr UM.869043.2020) – Komisja 
zapoznała się. 

c) Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń 
Kanalizacyjnych na lata 2021-2023 (w załączeniu, kor. nr UM.902049.2020) – Komisja 
zapoznała się. 

d) Decyzja w sprawie umorzenia postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia 
nieważności uchwały nr XVII/340/2020 w sprawie określenia strefy płatnego 
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parkowania na drogach publicznych (w załączeniu, kor. nr UM.924365.2020) – Komisja 
zapoznała się. 

e) Odpowiedź na pismo Komisji w sprawie utraty przez mieszkankę mieszkania 
w katastrofie budowlanej (w sprawie BR.0012.17.29.2020, kor. nr UM.822566.2020). 

Przewodniczący Komisji Jacek Trochimowicz przypomniał sprawę i poinformował, że 
sąd drugiej instancji odrzucił roszczenia mieszkanki wobec miasta. Przewodniczący 
zaproponował w związku z tym, by Komisja zakończyła procedowanie w tej sprawie. 
Następnie Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję. 

Radny Krzysztof Kleczka wyjaśnił, że pamięta sprawę i podziela pogląd, by jej dłużej nie 
procedować. Komisja Gospodarki Komunalnej, w swojej poprzedniej odpowiedzi do 
mieszkanki, poinformowała ją, że może dochodzić swoich roszczeń w sądzie i tak 
mieszkanka postąpiła. 

Radny Marcin Kiełpiński poinformował, że podziela stanowisko przedmówców. 

Radny Piotr Gogoliński zgodził się, że temat został wyczerpany. 

Przewodniczący Komisji Jacek Trochimowicz uznał, że, od strony prawnej, sprawa 
jest zakończona i proponuje przegłosowanie stanowiska w sprawie jej zamknięcia. 

Wynik głosowania: 4 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Jeden radny był 
nieobecny na posiedzeniu, natomiast radny Tomasz Tylutko, w momencie przystąpienia do 
głosowania, utracił połączenie z wideokonferencją. 

 
f) Pismo mieszkanki wraz ze stanowiskiem Prezydenta Miasta w sprawie stanu budynku 

przy ul. Nowy Świat (w sprawie BR.0012.17.34.2020, kor. nr UM.779917.2020 oraz 
UM.780693.2020). 

Przewodniczący Komisji Jacek Trochimowicz przypomniał sprawę i poinformował, że 
mieszkanka chciałaby wziąć udział w posiedzeniu Komisji. Poinformował, że Komisja 
dysponuje informacją ze strony Prezydenta Miasta, Przewodniczący chciałby jednak 
umożliwić mieszkance osobiste przedstawienie sprawy.  

Radni przychylili się do propozycji mieszkanki. Komisja postanowiła zaprosić ją do udziału 
w posiedzeniu zdalnym w dniu 16 listopada br. 

Radny Tomasz Tylutko zaproponował, aby Komisja wystąpiła do Zastępcy Prezydenta 
Miasta z pytaniem o problemy z firmą Remondis, w odniesieniu do której mieszkańcy 
zgłaszają, że nie chce odbierać kluczyków do boksów śmietnikowych. 

Radny Krzysztof Kleczka poprosił przedmówcę o sprecyzowanie rejonu, w którym mają 
miejsce takie sytuacje. Poinformował, że na Osiedlu Obrońców Pokoju Remondis odebrał 
klucze do boksów. W związku z powyższym, radny zaproponował, aby nie operować 
w pracy Komisji na ogólnikach. 

Radny Tomasz Tylutko poinformował, że doprecyzuje informacje do przyszłego 
posiedzenia. 

Radny Krzysztof Kleczka wskazał, że radny Tylutko może również w tej sprawie 
interweniować samodzielnie, w ramach interpelacji. 

Przewodniczący Komisji Jacek Trochimowicz wyjaśnił, że decyzję w tej sprawie 
pozostawia radnemu Tylutko. 

Radny Tomasz Tylutko poinformował, że skieruje w tej sprawie interpelację do 
Prezydenta Miasta.  
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Komisja jednogłośnie zatwierdziła protokoły z posiedzeń Komisji w dn. 15 i 22 czerwca 
2020 r. 

Termin kolejnego posiedzenia Komisji ustalono na dzień 19 października 2020 r. na 
godz. 15.00. 

 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Marta Stradomska 

Przewodniczący Komisji 

Gospodarki Komunalnej 

(-) Jacek Trochimowicz 
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