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BR.0012.8.5.2022 

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

w dniu 1 września 2022 r., godz. 17.30 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Procel otworzył posiedzenie Komisji, powitał 
zebranych radnych oraz gości. Zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad: 

1) Sprawy sesyjne. 

2) Sprawy bieżące – pisma. 

3) Przyjęcie protokołów posiedzeń Komisji. 

4) Strategia rozwoju miasta Gliwice do roku 2040 „Gliwice 2040”. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu udział wzięli: Prezydent Miasta Adam Neumann, Zastępca Prezydenta Miasta 
Mariusz Śpiewok, p.o. Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii Grzegorz Karkowski, 
Zastępca Naczelnika Biura Rozwoju Miasta Anna Włodarczak, Starszy Inspektor Biura 
Rozwoju Miasta Anna Sakrajda-Ziober, dr Marcin Baron – ekspert w tworzeniu strategii 
„Gliwice 2040” oraz radni Rady Miasta spoza Komisji: Adam Majgier i Adam Michczyński. 

Ad 1) Sprawy sesyjne. 

Komisja opiniowała następujące druki sesyjne: 

a) Projekt uchwały (druk nr 843) w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice”. 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Procel zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 843. 
Wynik głosowania: 6 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się. Komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 

b) Projekt uchwały (druk nr 850) w sprawie zaliczenia nowo wybudowanego odcinka 
drogi, od ul. Tarnogórskiej do ul. Chałubińskiego w Gliwicach, do kategorii dróg 
publicznych – gminnych oraz ustalenia jego przebiegu. 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Procel zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 850. 

Wynik głosowania: 7 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Ad 2) Sprawy bieżące – pisma. 

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami:  

a) Zestawienie skarg, wniosków i petycji za II kwartał 2022 r. (UM.771466.2022 – 
w załączeniu) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

b) Prośba o opinię w sprawie propozycji nazw ulic położonych w okolicy lotniska – 
ul. Lotnisko, ul. Nawigacyjna (UM.801224.2022, akta w sprawie 
BR.0012.18.9.2022) – podjęto dyskusję.  



 2 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Procel oddał głos obecnemu na posiedzeniu 
p.o. Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Kartografii Grzegorzowi Karkowskiemu z prośbą 
o przedstawienie informacji w temacie. 

P.o. Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii Grzegorz Karkowski przekazał, że 
działania dotyczące nazewnictwa spowodowane zostały złożeniem wniosku przez 
Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Spółka z o.o. (poprzednia nazwa:  
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Spółka z o.o.) o nadanie nazw drogom 
zlokalizowanym w okolicy lotniska. Wnioskodawca umotywował wniosek potrzebą nadania 
numerów porządkowych budynków, znajdującym się w okolicy lotniska, w celu osiągnięcia 
przejrzystości i jednoznaczności oznaczeń budynków, w których zlokalizowane są firmy 
i spółki. P.o. Naczelnik dodał, że proponowane nazwy ulic, tj. Lotnisko i Nawigacyjna, są 
zgodne z ideą nazewnictwa w okolicy i mają na względzie lokalizację oraz historyczną 
i bieżącą działalność w tym miejscu.  

Przewodniczący Komisji Krzysztof Procel podziękował za informację i zapytał 
członków Komisji, jakie mają zdanie w przedmiotowym temacie.  

Członkowie Komisji odbyli krótką dyskusję, a następnie Przewodniczący Komisji 
Krzysztof Procel zapytał, kto z członków Komisji jest za pozytywną opinią do 
proponowanych nazw ulic.  

Wynik głosowania: 7 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
pozytywnie zaopiniowała przedstawione propozycje. 

Ad 3) Przyjęcie protokołów posiedzeń Komisji. 

Komisja przyjęła protokoły posiedzeń w dniach: 
• 10 maja 2022 r.  
• 7 czerwca 2022 r.  
• 7 lipca 2022 r. 

Ad 4) Strategia rozwoju miasta Gliwice do roku 2040 „Gliwice 2040”. 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Procel oddał głos obecnym gościom, prosząc 
o informacje dotyczące dokumentu Strategii rozwoju miasta Gliwice. 

Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok powiedział, że dokument Strategia 
„Gliwice 2040” jest zwieńczeniem zaangażowania i ciężkiej pracy ogromnej liczby osób, 
m.in. pracowników Urzędu, a w szczególności Biura Rozwoju Miasta, szerokiego grona 
mieszkańców, przedstawicieli biznesu, nauki, organizacji pozarządowych, jak również 
radnych Rady Miasta i radnych dzielnic. Strategia jest dokumentem, który wyznacza 
Gliwicom ambitne cele i jasne kierunki działania.  
Zastępca Prezydenta Miasta dodał, że przedłożenie Radzie Miasta Strategii „Gliwice 
2040” zaplanowane jest na sesję październikową. Ze względu na wagę i bardzo szeroki 
zakres merytoryczny Strategii, zależało mu na przedstawieniu dokumentu radnym 
z odpowiednim wyprzedzeniem i w związku z tym bardzo dziękuje Komisji za taką 
możliwość. Jednocześnie wspomniał, że okres października jest niejako symboliczną datą, 
z uwagi na fakt, że 20 lat temu, 10 października 2002 r., procedowana była poprzednia 
strategia miasta Gliwice.  
Na zakończenie zwrócił się do pracowników Biura Rozwoju Miasta oraz obecnego na 
posiedzeniu dra Marcina Barona, eksperta biorącego udział w tworzeniu Strategii, z prośbą 
o przedstawienie szczegółów, dotyczących całego procesu tworzenia Strategii. 

dr Marcin Baron przekazał informacje mówiąc, że Strategia powstawała na bazie 
szczegółowych wytycznych ustawowych. Powiedział, że 13 listopada 2020 r. weszły w życie 
przepisy wprowadzone ustawą z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw. Zmiany objęły ponad 20 aktów 
prawnych, w tym kilka bezpośrednio wiążących się z funkcjonowaniem samorządu 
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terytorialnego. Wytyczne ustawowe przewidują spójność strategii rozwoju gminy 
ze strategią rozwoju województwa oraz strategią rozwoju ponadlokalnego, obejmującego 
tę gminę.  
dr Marcin Baron powiedział, że partycypacyjne formułowanie strategii to okres ponad 
półtorarocznej pracy ogromnej liczby zaangażowanych osób, m.in.:  

• Kierownictwa Miasta i pracowników Urzędu,  
• przedstawicieli biznesu, nauki, organizacji pozarządowych, 
• radnych Rady Miasta i radnych dzielnic, 
• szerokiego grona mieszkańców: 

o 8 narzędzi partycypacji – ponad 1000 osób zaangażowanych, 
o 35 spotkań, ponad 200 osób na warsztatach online, ponad 550 osób 

w punktach konsultacyjnych, 
o ponad 200 zebranych ankiet, 
o wywiady indywidualne, 
o konkursy plastyczne. 

Kontynuując temat przedstawił informacje, zamieszczone w prezentacji – w załączeniu.   

Na zakończenie podziękował za możliwość uczestnictwa w tak ogromnym i prestiżowym 
przedsięwzięciu, podziękował m.in.: pracownikom Biura Rozwoju Miasta, z którymi łączyła 
go ścisła współpraca, pracownikom i naczelnikom innych wydziałów Urzędu,  ale szczególne 
podziękowania skierował do Kierownictwa Miasta za owocną  współpracę, jak również za 
podjęty trud i własną wizję przyszłości. Dodał, że nie każdy z włodarzy innych miast, 
przygotowujących strategię, tak bardzo angażuje się w prace. Zaznaczył, że łatwo jest 
zlecić wykonanie takiego dokumentu firmom zewnętrznym, a w przypadku Gliwic jest 
godne podkreślenia, że wszystko zostało przygotowane własnymi siłami, ogromnym 
zaangażowaniem i własną wizją przyszłości miasta. Dodał, że to był zaszczyt 
współpracować z tyloma fantastycznymi ludźmi, którym przyszłość miasta tak bardzo leży 
na sercu.  

Przewodniczący Komisji Krzysztof Procel podziękował za przedstawienie szeregu 
bardzo ciekawych informacji i zapytał, czy są jakieś pytania bądź przemyślenia do treści 
merytorycznej Strategii.  

Radna Ewa Potocka powiedziała, że uważa się za osobę doświadczoną z racji swojego 
stażu w Radzie Miasta, jak również z uwagi na swój wiek, pamięta z lat dziewięćdziesiątych 
przyszłościowe wizje dotyczące miasta, snute m.in. przez Ewę Strzelczyk, dyrektor 
naczelną ówczesnej Operetki Śląskiej, która była profetką i marzycielką. Niestety wiele 
wizji pozostało tylko w jej głowie, z uwagi na tragiczną śmierć, jaką poniosła w katastrofie 
kolejki górskiej we włoskich Alpach pod koniec lat dziewięćdziesiątych.  
Radna dodała, że bardzo się cieszy, że w strategii umieszczona jest m.in. budowa nowego 
szpitala, który, jako praktykujący lekarz, uważa za bardzo potrzebny mieszkańcom Gliwic. 
Na zakończenie przekazała swoje obawy co do uzyskania przez miasto dodatkowych 
i posiadania własnych, koniecznych środków na tak spektakularny projekt. 

Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok chcąc uspokoić powiedział, że miasto 
nie ustaje w ciągłych pracach przygotowawczych do realizacji tego projektu. Dodał, że jest 
to jeden z kluczowych projektów i miasto postara się zrobić wszystko, aby go zrealizować 
dla dobra mieszkańców.  

Radni podjęli również dyskusję na tematy poruszone w prezentacji, dotyczące czystości 
wody rzeki Kłodnicy, obszarów inwestycyjnych w pobliżu rzeki Kłodnicy, racjonalnego 
gospodarowania i dywersyfikacji wody oraz zwiększenia bezpieczeństwa zaopatrzenia 
w wodę. Poruszony również został wątek symboliki oraz terenów Radiostacji Gliwice. 

Radna Krystyna Sowa przypomniała przedstawioną na początku wypowiedź Zastępcy 
Prezydenta Miasta, w której mówił, że zależało mu, aby przedstawić Radzie Miasta 
kompletną Strategię z odpowiednim wyprzedzeniem, celem zapoznania się z jej treścią, 
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za co osobiście dziękuje, ale dodała też, że Strategia jest znaczącej liczbie radnych znana, 
z uwagi na ich zaangażowanie i czynny udział w procesie jej tworzenia. Prowadzone były 
prace w wielu grupach i zespołach, w których radni uczestniczyli i faktycznie potwierdziła 
ogrom wykonanej pracy i zaangażowania wszystkich w cały projekt.  

Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok na zakończenie podziękował wszystkim 
za współpracę i dodał, że ma świadomość, jak wielkie horyzonty otwierają się w momencie 
prowadzonych dyskusji, przy dążeniu do wspólnego celu. 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Procel podziękował za informacje i dyskusję. 

(***) 

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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