
 

 

 

 
  

 
    

      
      

       
           

     

   

       

       

        
        

  

          
     

       
              

    

          
     

        
         

    

            
      

       

        
          

           
          

   

        
           

           
          

         
   

           
   

BR.0012.7.3.2022 

Protokół posiedzenia 
Komisji Gospodarki Komunalnej 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 28 marca 2022 r., godz. 13.00 

Posiedzenie wyjazdowe w Schronisku dla Zwierząt 
przy ul. Wschodniej 56 w Gliwicach 

Przewodniczący Komisji Jacek Trochimowicz sprawdził obecność i stwierdził 
kworum, a następnie otworzył posiedzenie Komisji, powitał zebranych gości oraz radnych 
i zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad: 

1) Sprawy bieżące. 

2) Działalność Schroniska dla Zwierząt w Gliwicach. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu udział wzięli: Dyrektor Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych Tadeusz 
Mazur oraz Kierownik Schroniska dla Zwierząt Barbara Malinowska. 

Ad 1) Sprawy bieżące. 

a) Pismo mieszkańca w sprawie sprzeciwu  wobec  planów  budowy  spalarni  (w sprawie 
nr BR.0012.17.4.2022, korespondencja nr UM.378191.2022). 

Przewodniczący Komisji Jacek Trochimowicz zreferował pokrótce pismo mieszkańca 
i wskazał, że ma wątpliwości odnośnie jego charakteru, tj. czy należy je odczytywać jako 
zwykłe pismo, czy skargę. 

Radny Krzysztof Kleczka uznał, że mieszkaniec błędnie uznał, że w „spalarni”, czyli 
kotle wielopaliwowym, będą spalane odpady komunalne. 

Przewodniczący Komisji Jacek Trochimowicz zaproponował, aby to pismo przekazać 
Zastępcy Prezydenta Miasta z prośbą o udzielenie mieszkańcowi odpowiedzi. 

Komisja poparła propozycję Przewodniczącego. 

b) Odpowiedź Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach dla mieszkańca w sprawie sygnalizacji 
świetlnej (w sprawie nr BR.0012.17.42.2022, korespondencja nr UM.392028.2022) 
– Komisja zapoznała się, bez dalszego biegu. 

Przewodniczący Komisji Jacek Trochimowicz, korzystając z obecności Dyrektora 
Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych, zapytał o prace modernizacyjne prowadzone na 
terenie Kąpieliska Leśnego. Przypomniał, że petycję w tej sprawie rozpatrywała Komisja 
Skarg, Wniosków i Petycji. Dodał także, że podmiot składający petycję wnioskował 
o modernizację sanitariatów. 

Dyrektor Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych Tadeusz Mazur wyjaśnił, że 
prowadzona modernizacja wynika ze względów bezpieczeństwa i jest związana z jakością 
wody. Czysta woda wpływa do niecki i na bieżąco odpływa. Inwestycja kosztowała 
ok. 5 milionów zł. Dyrektor podkreślił, że inwestycja była niezbędna dla zapewnienia 
bezpieczeństwa i jakości wody w basenach i bez niej modernizacja sanitariatów niewiele 
by znaczyła. 

Radny Zdzisław Goliszewski zapytał, czy dla tego typu kąpieliska jest określona 
maksymalna liczba odwiedzających. 
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Dyrektor Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych Tadeusz Mazur wyjaśnił, że 
w tym celu wykonuje  się audyt i określa liczby odwiedzających na podstawie wymiarów  
niecek. Przyjmuje się, że Kąpielisko Leśne może dziennie odwiedzić ok. 5 tysięcy osób. 

Na tym zakończono procedowanie w tym punkcie porządku obrad. 

Ad 2) Działalność Schroniska dla Zwierząt w Gliwicach. 

Przewodniczący Komisji Jacek Trochimowicz podziękował Dyrektorowi Miejskiego 
Zarządu Usług Komunalnych Tadeuszowi Mazurowi oraz Kierownik Schroniska dla 
Zwierząt Barbarze Malinowskiej za możliwość odwiedzenia Schroniska i zapoznania się 
z jego bieżącą pracą. Poinformował, że taki temat został ujęty w planie pracy Komisji na 
rok bieżący. 

Kierownik Schroniska dla Zwierząt Barbara Malinowska poinformowała, że obecnie 
w  Schronisku  przebywa  80  psów.  Dla  porównania,  w  latach  2012-2014 ich liczba 
wynosiła prawie 400, co powodowało, że sytuacja w Schronisku była ciężka. W okolicach 
roku 2014 została zakazana sprzedaż psów na targowiskach, co mogło mieć wpływ na 
zmniejszenie liczby zwierząt w schroniskach. Ponadto ze Schroniskiem współpracuje 
wielu wolontariuszy wspierających i popularyzujących adopcje zwierząt. Wolontariusze 
zajmują się również socjalizacją zwierząt, którym jest potem łatwiej znaleźć nowy dom. 
Dzięki różnym podejmowanym działaniom liczba zwierząt przebywających w Schronisku 
spada. Kilkanaście lat temu przyjmowano ok. 70 zwierząt miesięcznie, przy czym adopcji 
było mało. Obecnie przyjmowanych jest ok. 40 zwierząt miesięcznie, z czego dom 
znajduje ok. 20. Schronisko organizuje także różne akcje wspierające adopcje, jak Bieg 
na 6 łap. Ostatnio podjęło też współpracę z Centrum Handlowym FORUM, na terenie 
którego prezentowane są zdjęcia szukających domu zwierząt. 

Problemem jest natomiast duża populacja kotów w wielu schroniskach. W gliwickim 
Schronisku jest ich obecnie ok. 130, a jesienią było prawie 200. Gdyby nie domy  
tymczasowe, które  opiekują się wieloma z nich, sytuacja byłaby trudna. Pani Kierownik 
dodała, że wykonuje się dużo zabiegów sterylizacji kotów wolnożyjących, ale ich zdolność 
reprodukcyjna  jest  duża.  Koty  wolnożyjące,  dzikie  i  dorosłe,  po  zabiegu  sterylizacji  są  
odwożone w miejsce dotychczasowego bytowania – kocury na następny dzień, a kotki po 
rekonwalescencji. Inną sprawą są kocięta, ich nie można wypuścić. 

Pani Kierownik poinformowała również, że w 2022 r. 450 tysięcy zł przeznaczono 
w budżecie miasta na prace remontowe pawilonów oraz wybiegu jednego z pawilonów. 

Dyrektor Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych Tadeusz Mazur poinformował 
również, że Schronisko organizuje w szkołach zajęcia uwrażliwiające na los zwierząt. 

Przewodniczący Komisji Jacek Trochimowicz zapytał, czy w Gliwicach odnotowuje 
się jakieś negatywne procedery związane ze zwierzętami. 

Kierownik Schroniska dla Zwierząt Barbara Malinowska poinformowała, że tak, ale 
nimi zajmują się organizacje prozwierzęce współpracujące ze Schroniskiem: 
Ogólnopolskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami „Animals”, Towarzystwo Opieki nad 
Zwierzętami, Symbiossis oraz społeczny komitet „Pokochaj i przygarnij”. Schronisko 
uważa współpracę z tymi organizacjami za udaną. 

Przewodniczący Komisji Jacek Trochimowicz zapytał, czy w Gliwicach występuje 
zjawisko masowej bezdomności zwierząt. 

Kierownik Schroniska dla Zwierząt Barbara Malinowska wyjaśniła, że masowej nie 
– zdarzają się przypadki bezdomności. 

Radny Tomasz Tylutko zapytał, czy w Schronisku znalazły schronienie zwierzęta 
z Ukrainy. 

Kierownik Schroniska dla Zwierząt Barbara Malinowska poinformowała, że miały 
miejsce kontakty z organizacjami, które pytały o możliwość czasowego przechowania 
w Schronisku zwierząt przywiezionych z Ukrainy. Na razie żadne ukraińskie zwierzę nie 
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przebywa w Schronisku. Przed przyjęciem zwierzęcia Schronisko musiałoby wystąpić 
o zgodę władz miasta na takie działanie. Na chwilę obecną Schronisko pomaga  
w organizacji transportów do Ukrainy. Pomogło również Inspekcji Weterynaryjnej, 
pomagającej zwierzętom uchodźców na dworcu PKP w  Katowicach, w zakresie użyczenia 
transporterów. Od Inspekcji uzyskało deklarację, że można przyjąć ukraińskie zwierzęta, 
ale do odrębnego sektora, w którym będą musiały zostać poddane kwarantannie. 

Przewodniczący Komisji Jacek Trochimowicz zapytał, jakie są potrzeby Schroniska 
dla Zwierząt w Gliwicach. 

Kierownik Schroniska dla Zwierząt Barbara Malinowska wskazała, że Schronisko 
dysponuje wyremontowanymi pawilonami i ładnymi wybiegami, ale w przyszłości, przy 
okazji planowania modernizacji, dobrze by było uwzględnić większą szczeniakarnię. 
Schronisko dysponuje takim pomieszczeniem, ale niedużym. 

Dyrektor Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych Tadeusz Mazur zaznaczył, że 
w MZUK istnieje procedura zgłaszania wniosków inwestycyjnych. W terminie do dnia  
15 lipca danego roku kierownik obiektu składa wniosek do dyrektora technicznego MZUK 
na zadania inwestycyjne na kolejny rok budżetowy. Kierownik Schroniska nie wnosiła 
w latach poprzednich potrzeby takiej inwestycji. Przy obecnym stanie ilościowym zwierząt 
(około 60 psów) jest to niezasadne. Obecna szczeniakarnia zapewniała miejsce 
szczeniakom w okresie, kiedy  w  schronisku  przebywało  ponad  300  psów.  Sprawa  
inwestycji zostanie szczegółowo rozpatrzona przy planowaniu budżetu na rok 2023. 

Na tym zakończono dyskusję, a Komisja została oprowadzona przez gospodarzy po 
terenie Schroniska dla Zwierząt. 

(***) 

Ustalono następujące terminy kolejnych posiedzeń Komisji: 

• 25 kwietnia br., godz. 13.00 – posiedzenie wyjazdowe w Przedsiębiorstwie 
Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. 

• 9 maja br., godz. 15.00, tryb zdalny – posiedzenie przedsesyjne. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Marta Stradomska 

Przewodniczący Komisji 

Gospodarki Komunalnej 

(-) Jacek Trochimowicz 
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