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BR.0012.3.9.2019 

 
Protokół posiedzenia  

 Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska 
 Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 

w dniu 2 września 2019 r., godz. 17.30 
 
 
Przewodniczący Komisji Adam Michczyński otworzył posiedzenie Komisji, przywitał 
zebranych radnych i zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad: 

 
1) Sprawy bieżące.  
2) Odpowiedź dotycząca wniosku o zabezpieczenie środków na zapewnienie 

ratowników na kąpielisku Ośrodka Wypoczynkowego Czechowice. 

Ad 1) Sprawy bieżące – część 1. 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński poinformował, że nie udało się 
wystosować zaproszenia dotyczącego zreferowania „Informacji o przebiegu wykonania 
budżetu miasta Gliwice za I półrocze 2019 r.” oraz „Informacji o kształtowaniu się 
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice za I półrocze 2019 r.”, w związku z czym 
wyraził nadzieję, że członkowie Komisji zapoznali się z powyższymi informacjami. 
Informacje te nie podlegają opiniowaniu Komisji; korespondencja nr UM.702541.2019 
(w załączeniu) - Komisja przyjęła do wiadomości.  

 

Radny Krzysztof Kleczka poinformował, że w przyszłym tygodniu, tj. 11.09.2019 r., 
odbędzie się spotkanie Komisji Budżetu i Finansów poświęcone dokładnie temu tematowi, 
na które serdecznie zaprasza zainteresowanych. 
 
Ad 2) Odpowiedź dotycząca wniosku o zabezpieczenie środków na zapewnienie 
ratowników na kąpielisku Ośrodka Wypoczynkowego Czechowice. 
 
Przewodniczący Komisji Adam Michczyński przeczytał odpowiedź na wniosek Komisji 
o zabezpieczenie środków na zapewnienie ratowników na kąpielisku Ośrodka 
Wypoczynkowego Czechowice (dokumenty w sprawie nr BR.0012.13.16.2019), 
wyrażając tym samym zadowolenie, że poczyniono kolejne kroki zwiększające 
bezpieczeństwo użytkowników kąpieliska. 

 

Radny Stanisław Kubit stwierdził, że nie wiadomo czy to poprawi sytuację w przypadku 
nieszczęśliwych wypadków na niestrzeżonej części Kąpieliska. 

 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński dodał, że jakakolwiek obecność 
ratowników na kąpielisku, niezależnie czy dotyczy części strzeżonej czy nie, zwiększa 
szansę na to, że ratownik zdąży dotrzeć na czas w sytuacji wymagającej ratowania życia.  

Ad 1) Sprawy bieżące – część 2. 

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami: 
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a) wyjaśnienie Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw Programu „Czyste 
Powietrze” dotyczące złożonego przez Radę Miasta Gliwice apelu z dnia 30 maja 
2019 r. w sprawie podjęcia przez Rząd RP skutecznych działań wpływających na 
poprawę jakości powietrza w Polsce (korespondencja nr UM.613806.2019, 
dokumenty w sprawie BR.0012.13.14.2019), 

b) informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji 
kultury, korespondencja nr UM.707689.2019 – Komisja przyjęła do wiadomości 
(w załączeniu), 

c) raport z przeprowadzonych przez Straż Miejską w Gliwicach interwencji za miesiąc 
maj 2019 r., korespondencja nr UM.539947.2019 – Komisja przyjęła do wiadomości 
(w załączeniu), 

d) raport z przeprowadzonych przez Straż Miejską w Gliwicach interwencji za miesiąc 
czerwiec 2019 r., korespondencja nr UM.614213.2019 – Komisja przyjęła do 
wiadomości (w załączeniu), 

e) raport z przeprowadzonych przez Straż Miejską w Gliwicach interwencji za miesiąc 
lipiec 2019 r., korespondencja nr UM.690438.2019 – Komisja przyjęła do 
wiadomości (w załączeniu). 

 

 

(***) 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński przypomniał o planowanym spotkaniu 
z Komendantem Miejskim Policji w Gliwicach w celu omówienia poziomu bezpieczeństwa 
oraz zwrócił się do członków Komisji z prośbą o przygotowanie pytań do Komendanta.  

 

(***) 

 

Ustalono termin kolejnego posiedzenia na 14 października 2019 r., godz. 17.30, w sali 139.  

 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała: 

(-) Anna Wojtowicz 

 Przewodniczący Komisji 

Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska 

(-) Adam Michczyński 
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