
 1 

BR.0012.8.9.2022 

Protokół posiedzenia 
Komisji Rozwoju Miasta i Inwestycji 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023, przedłużonej do 30.04.2024 r. 
w dniu 13 grudnia 2022 r., godz. 17.00 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Procel otworzył posiedzenie Komisji, powitał 

zebranych radnych oraz gościa. Zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad: 

1) Druki sesyjne. 

2) Sprawy bieżące – pisma. 

3) Wolne wnioski. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu udział wzięła Iwona Pylypenko-Wilk – Naczelnik Wydziału Planowania 

Przestrzennego. 

Ad 1) Druki sesyjne. 

Komisja opiniowała następujące druki sesyjne: 

a) Projekt uchwały (druk nr 905) w sprawie zmiany przeznaczenia w  miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego działek 1068 (obszar Szobiszowice). MPZP miasta 

Gliwice dla terenu położonego po zachodniej stronie ul. Tarnogórskiej, obejmujący 

część dzielnicy Szobiszowice i Zatorze (OBYWATELSKA INICJATYWA 

UCHWŁODAWCZA). 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Procel zwrócił się do Naczelnik Wydziału Planowania 

Przestrzennego Iwony Pylypenko-Wilk o informację w sprawie projektu. 

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Iwona Pylypenko-Wilk 

przedstawiła krótką informacje mówiąc, że została przygotowana opinia Prezydenta Miasta 

do projektu uchwały, która stanowi, że sporządzony projekt nie spełnia wymogów 

ustawowych i zawiera naruszenia proceduralne. W związku z powyższym opinia do projektu 

jest negatywna. 

Radni w dyskusji poddali pod wątpliwość konieczność wydania opinii do projektu, z uwagi 

na posiadane nieoficjalne informacje związane z planowanym wycofaniem projektu przez 

Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej. Ostatecznie projekt został poddany pod głosowanie.  

Przewodniczący Komisji Krzysztof Procel zapytał, kto z członków Komisji jest za 

pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 905. 

Wynik głosowania: 0 głosów za, 7 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 

negatywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

b) Projekt uchwały (druk nr 908) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ul. Daszyńskiego, 

Wójtowskiej, Ku Dołom i Orkana – etap I. 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Procel zwrócił się do Naczelnik Wydziału Planowania 

Przestrzennego Iwony Pylypenko-Wilk o przedstawienie informacji w sprawie projektu. 

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Iwona Pylypenko-Wilk 

przedstawiła informacje zamieszczone w prezentacji (w załączeniu). 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Procel podziękował za informacje, a następnie 

zapytał, kto z członków Komisji jest za pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku 

nr 908. 
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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) Pismo w sprawie zmiany nazwy drogi położonej w Gliwicach, na działce nr 761 

w obrębie ewidencyjnym Ostropa Południe; propozycje nazw: ul. Logistyków, 

ul. Spedytorów (kor. nr UM.1182041.2022, w sprawie BR.0012.18.13.2022) – 

Komisja zapoznała się z propozycjami przedstawionymi w piśmie. 

b) Pismo w sprawie zmiany nazwy drogi położonej w Gliwicach, na działce nr 761 

w obrębie ewidencyjnym Ostropa Południe; dołączenie do ww. propozycji nazwy 

ul. Instalatorów (kor. nr UM.1203118.2022, w sprawie BR.0012.18.13.2022). 

Komisja zapoznała się z kolejną propozycją nazwy ulicy znajdującej się na dz. nr 761, 

którą to ostatecznie wybrała i pozytywnie zaopiniowała. 

c) Prośba firmy KENO o zmianę nazwy ul. Traktorzystów na ul. Instalatorów (kor. 

nr UM.1208641.2022, w sprawie BR.0012.18.13.2022) – Komisja przyjęła do 

wiadomości.  

d) Pismo w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Gliwicach, pomiędzy ul. Tytusa 

Chałubińskiego, a ul. Tarnogórską – ul. Aleksandra Doby  (kor. nr UM.1182295.2022, 

w sprawie BR.0012.18.14.2022) – Komisja przygotuje odpowiedź z opinią 

pozytywną. 

e) Opinia Prezydenta Miasta Gliwice do projektu uchwały wg druku nr 905 (kor. 

nr UM.1175887.2022, w zał.) – Komisja zapoznała się z opinią. 

Ad 3) Wolne wnioski. 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Procel zapytał, czy ktoś z członków Komisji zgłasza 

wolne wnioski. 

Radny Marek Pszonak zwrócił się z prośbą o dopisanie do Planu Pracy Komisji na 

pierwsze półrocze 2023 r. tematu: 

• GOG – Gliwicki Obszar Gospodarczy – aktualna sytuacja. 

Sporządzono Plan Pracy Komisji na pierwsze półrocze 2023 r. – w załączeniu. 

(***) 

Nie ustalono terminu kolejnego posiedzenia Komisji. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

   Protokołowała 

(-) Anna Ciekańska 

Przewodniczący Komisji 

Rozwoju Miasta i Inwestycji 

     (-) Krzysztof Procel 



Zał. do protokołu posiedzenia z dnia 13 grudnia 2022 r.  

Plan pracy Komisji Rozwoju Miasta i Inwestycji 

na pierwsze półrocze 2023 r. 

1. Strefa Ekonomiczna Gliwice – aktualna sytuacja. 

2. GOG – Gliwicki Obszar Gospodarczy – aktualna sytuacja. 

3. Promocja miasta Gliwice. 

4. Badania opinii publicznej, w tym wyniki badań za rok 2022. 

5. Budowa Szpitala Miejskiego – stan realizacji inwestycji. 

6. Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji – stan realizacji inwestycji. 

7. Osiedle mieszkaniowe zlokalizowane przy ul. Bielika oraz infrastruktura drogowa 

części dzielnic Wójtowa Wieś i Ostropa. 

Przewodniczący Komisji 

Rozwoju Miasta i Inwestycji 

(-) Krzysztof Procel 
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