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BR.0012.8.1.2023 

Protokół posiedzenia 
Komisji Rozwoju Miasta i Inwestycji 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023, przedłużonej do 30.04.2024 r.  
w dniu 10 stycznia 2023 r., godz. 17.00 

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

1) Druki sesyjne. 

2) Sprawy bieżące. 

3) Przyjęcie protokołów poprzednich posiedzeń Komisji. 

4) Wolne wnioski.  

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu udział wzięli: Aleksandra Wysocka – Zastępca Prezydenta Miasta, Iwona 
Pylypenko-Wilk – Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Przedstawiciele 
Inwestora inwestycji mieszkaniowej przy ul. Nasyp w Gliwicach. 

Ad 1) Druki sesyjne. 

Komisja opiniowała następujące druki sesyjne: 

a) Projekt uchwały (druk nr 918) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji 
mieszkaniowej przy ul. Nasyp w Gliwicach. 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Procel zwrócił się z prośbą do Naczelnik Wydziału 
Planowania Przestrzennego Iwony Pylypenko-Wilk o przedstawienie projektu. 

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Iwona Pylypenko-Wilk 
przedstawiła informacje dotyczące projektu uchwały, zamieszczone w prezentacji (zał. nr 1 
do protokołu). 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Procel podziękował za informacje i zapytał, kto 
z członków Komisji jest za pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 918. 

Wynik głosowania: 7 głosów za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wg druku nr 918.  

b) Projekt uchwały (druk nr 920) w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na 
terenie miasta Gliwice. 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Procel zwrócił się do Zastępcy Prezydenta Miasta 
Aleksandry Wysockiej o przedstawienie krótkiej informacji na temat projektu. 

Zastępca Prezydenta Miasta Aleksandra Wysocka poinformowała, że projekt dotyczy 
nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na terenie miasta Gliwice, usytuowanej na działkach 
w obrębie ewidencyjnym Żerniki. Dodała, że sprawa była już procedowana przez Komisję 
w grudniu ubiegłego roku, i wówczas Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawioną 
propozycję nazwania ulicy imieniem Aleksandra Doby. Bieżące działania, czyli 
przedstawienie projektu uchwały, jest kontynuacją postępowania w procedurze 
nazewnictwa. Przekazała również, że został nawiązany kontakt z rodziną Aleksandra Doby 
w celu konsultacji ich stanowiska w sprawie planowanych działań. Rodzina bardzo 
pozytywnie odebrała inicjatywę, przekazała, że czuje się zaszczycona i wyraża zgodę na tę 
inicjatywę.  
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Przewodniczący Komisji Krzysztof Procel podziękował za informacje, a następnie 
zapytał, kto z członków Komisji jest za pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku 
nr 920. 

Wynik głosowania: 8 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Ad 2) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami:  

a) Pismo w sprawie zmiany nazwy drogi położonej w Gliwicach, na działce nr 761 
w obrębie ewidencyjnym Ostropa Południe – obecnie nazwanej ul. Traktorzystów - 
(propozycje nowych nazw: ul. Logistyków, ul. Spedytorów), (kor. 
nr UM.1182041.2022, w sprawie BR.0012.18.13.2022) – Komisja zapoznała się 
z pismem. 

b) Prośba firmy KENO o zmianę nazwy obecnie nazwanej ul. Traktorzystów na 
ul. Instalatorów (kor. nr UM.1208641.2022, w sprawie BR.0012.18.13.2022) – 
Komisja zapoznała się z pismem.  

c) Pismo w sprawie zmiany nazwy drogi położonej w Gliwicach, na działce nr 761 
w obrębie ewidencyjnym Ostropa Południe – obecnie nazwanej ul. Traktorzystów - 
(w nawiązaniu do ww. pism), (kor. nr UM.1203118.2022, w sprawie 
BR.0012.18.13.2022). Komisja zapoznała się z pismem. 

Komisja po zapoznaniu się z ww. pismami i przeanalizowaniu przedstawionych propozycji 
przychyliła się do prośby firmy KENO i pozytywnie zaopiniowała propozycję nazwy 
ul. Instalatorów. 

Ad 3) Przyjęcie protokołów poprzednich posiedzeń Komisji. 

Komisja przyjęła protokoły posiedzeń, które odbyły się w dniach: 
• 29 listopada 2022 r. 
• 13 grudnia 2022 r.  

Ad 4) Wolne wnioski. 

Radny Marek Pszonak poruszył temat Planu Pracy Komisji na pierwsze półrocze 2023. 
Wspomniał, że w planie, przyjętym w grudniu 2022, został wpisany temat „Strefa 
Ekonomiczna Gliwice – aktualna sytuacja”, który w roku ubiegłym został już omówiony 
przez Komisję. Radny zaproponował go usunąć, a w zamian wpisać temat: 

 „Centrum Kultury Victoria – bieżąca działalność wraz z planami na przyszłość, 
z uwzględnieniem realizacji aplikacji będącej rodzajem multimedialnego przewodnika po 
mieście oraz kalendarium wydarzeń o charakterze artystyczno-kulturalnym, sportowym 
i rekreacyjnym, organizowanych przez miasto oraz inne instytucje zewnętrzne.” 

Jednocześnie radny Marek Pszonak zaproponował dokonać zmian w zakresie punktu 3 i 
4 Planu Pracy , będącego załącznikiem do protokołu posiedzenia Komisji z dnia 13 grudnia 
2022 r.: połączyć pkt 3 „Promocja miasta Gliwice” i pkt 4 „Badania opinii publicznej, w tym 
wyniki badań za rok 2022” i zapisać go jako:  

„Badania opinii publicznej (wyniki badań za rok 2022), wraz z promocją miasta Gliwice”. 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Procel zapytał pozostałych członków Komisji, czy 
akceptują przedstawione zmiany.  

Członkowie Komisji zaakceptowali propozycję radnego, po czym ostatecznie Plan Pracy 
został skorygowany (zał. nr 2 do protokołu). 
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(***) 

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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