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Protokół posiedzenia
Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023
w dniu 14 października 2019 r., godz. 17.30
Przewodniczący Komisji Adam Michczyński otworzył posiedzenie Komisji, przywitał
gościa, zebranych radnych i zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad:
1) Zapoznanie się z prezentacją pt. „Stan bezpieczeństwa na terenie
podległym Komendzie Miejskiej Policji w Gliwicach”.
2) Przyjęcie protokołu posiedzenia Komisji.
3) Sprawy bieżące.
Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad.
W posiedzeniu udział wziął insp. Marek Nowakowski – Komendant Miejski Policji
w Gliwicach.
Ad 1) Zapoznanie się z prezentacją pt. „Stan bezpieczeństwa na terenie
podległym Komendzie Miejskiej Policji w Gliwicach”.
Komendant Miejski Policji w Gliwicach insp. Marek Nowakowski poinformował na
wstępie, że przygotowana prezentacja pod tytułem: „Stan bezpieczeństwa na terenie
podległym Komendzie Miejskiej Policji w Gliwicach” dotyczy statystyk za 9 miesięcy tego
roku. Przedstawił strukturę przestępczości ogółem, gdzie, jak wskazał, 74% stanowią
przestępstwa kryminalne, 16% – przestępstwa gospodarcze, a 10% to pozostałe
przestępstwa. Przekazał, że ogólnie im wyższa wykrywalność, tym lepsza, skuteczniejsza
praca Policji. Następnie przeszedł do realizacji zadań w obszarze zwalczania przestępczości
kryminalnej, gdzie wykazał, że przestępczość spadała do roku 2017, a wzrost statystyk,
który zaczyna się od roku 2018, związany jest ze zmianą przepisów art. 209 Kodeksu
Karnego, mówiącego o niealimentacji, ponieważ zniesiono warunek uporczywości.
Przedstawił porównanie danych dotyczących najbardziej dokuczliwych dla społeczeństwa 7
wybranych kategorii przestępstw, tj.: kradzieże, kradzieże pojazdów, rozboje, kradzieże z
włamaniem, zniszczenia mienia, bójki, pobicia, uszczerbek na zdrowiu. Zwrócił uwagę, że
w kontekście wykrywalności kradzieży pojazdów, biorąc pod uwagę specyfikę
i hermetyczność środowiska tego rodzaju przestępstw, w samych Gliwicach udało się
znacznie obniżyć poziom przestępczości, bo zanotowano 62 wszczęcia w porównaniu do
roku 2015, gdzie było ich 94. Jako ciekawostkę wskazał, że najczęściej kradzione auta
należą do grupy volkswagena, audi, skody czy seatów, a kradzione są głównie z dużych
osiedli ulokowanych na wylotach z miasta, tj: Sikornik, Kopernika, Obrońców Pokoju.
Opowiedział o kategorii, jaką jest uszkodzenie rzeczy, gdzie zanotowano nieznaczny
spadek wykrywalności w stosunku do roku ubiegłego, który ma związek
z charakterystycznym zdarzeniem, tj. złośliwym rysowaniem pojazdów, mającym miejsce
głównie na parkingach przyblokowych. Podkreślił, że ostatnio jest to plaga,
a niewystarczająca liczba kamer monitoringu niestety przyczynia się do tego, że jest to
przestępstwo ciężkie do wykrycia. Nawiązał również do przestępczości gospodarczej, gdzie
widać wytężoną pracę Policji, bo jak wskazują statystyki, poziom wszczęć wzrósł znacząco
w stosunku do lat ubiegłych. Również w przestępczości narkotykowej odnotowano więcej
wszczęć postępowań przygotowawczych oraz wykrywalność na porównywalnym poziomie
w porównaniu do lat ubiegłych. Przekazał, że przez ostatnie 9 miesięcy nastąpiło
zabezpieczenie narkotyków ogółem w ilości ponad 20 kg: w tym 10 kg marihuany,
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amfetaminy i haszyszu oraz ponad 300 tabletek ecstasy. Poinformował o obszarze
prewencyjnym, ile odbyło się patroli, ile interwencji. Zwrócił uwagę, że bardzo istotnym w
tym przypadku jest wskaźnik reakcji na zdarzenie Ogółem interwencji w ciągu 9 miesięcy
tego roku było zgłoszonych około 27 tysięcy. Wskazał również, w jak znacznym stopniu
Policja jest zaangażowana w zabezpieczanie imprez masowych, posługując się przykładem
gdzie przez 9 miesięcy dbano o bezpieczeństwo 17 spotkań rozgrywających się na
Stadionie Miejskim przy ul. Okrzei. Dodał również parę słów na temat bezpieczeństwa w
ruchu drogowym, gdzie w ciągu 5 lat systematycznie spada zarówno liczba wypadków
drogowych jak i liczba osób rannych. Wyraził jednocześnie nadzieję, że tę tendencję uda
się utrzymać. Wymienił najczęstsze powody wypadków drogowych, takie jak: nieustąpienie
pierwszeństwa, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na drodze, niedostosowanie
prędkości do warunków ruchu. Odniósł się także do kolizji drogowych, wskazując na trend
wzrostowy ze względu na coraz większą liczbę poruszających się po mieście pojazdów oraz
ze względu na przyrost uczestników ruchu drogowego. Poinformował, że miejsca zagrożeń,
pod kątem zdarzeń drogowych, to najczęściej: ulice Rybnicka, Toszecka, Tarnogórska,
Łabędzka, Chorzowska, czyli drogi wylotowe z miasta. Podał również informację na temat
internetowej krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa, gdzie było zgłoszonych ponad 1700
wydarzeń, a w każdym z tych przypadków zadaniem policjantów była weryfikacja
zgłoszenia i próba wyeliminowania go.
Radny Krzysztof Kleczka zapytał o przydatność internetowej mapy zagrożeń.
Komendant Miejski Policji w Gliwicach insp. Marek Nowakowski odpowiedział, że
po części jest przydatna, dzięki możliwości anonimowego zgłaszania problemów przez
obywateli.
Radny Krzysztof Kleczka dopytał, jaka jest liczba fałszywych zgłoszeń.
Komendant Miejski Policji w Gliwicach insp. Marek Nowakowski poinformował, że
około 12% to złośliwe, wręcz uporczywe działania mieszkańców. Mapa zagrożeń nie
funkcjonuje, by np. zapewnić bezpłatną ochronę. Jeżeli zdarza się tak, że pod jednym
adresem otrzymywane są często zgłoszenia, to zgodnie z przepisami wymaga to
sprawdzenia i może zostać uznane jako zadanie priorytetowe, w ramach którego
dzielnicowy jest zobowiązany przeprowadzić rozmowę z mieszkańcami. Dodał, że brak
podanego IP sprawia, że nie wiadomo skąd mieszkańcy tak naprawdę „klikają”.
Radny Krzysztof Kleczka zapytał o zakres działania mapy zagrożeń, czy działa tylko na
terenie miasta Gliwice.
Komendant Miejski Policji w Gliwicach insp. Marek Nowakowski zaprzeczył,
wskazując na brak rejonizacji w tym programie oraz podkreślając fakt całkowitego
wyłączenia funkcji identyfikowania. To, jak wskazał, w niektórych przypadkach utrudnia
pracę policjanta, gdyż np. mieszkańcy klikają nagminnie, szczególnie w przypadku
zgłoszeń dotyczących nieprawidłowego parkowania, które często zdarzają się na osiedlach.
Następnie opowiedział o autorskim programie Śląskiej Policji dotyczącym funkcji
dzielnicowego, który po zbadaniu przydatności został wprowadzony w całej Polsce. Według
tego programu zmieniła się koncepcja pracy dzielnicowego, gdyż został on odciążony od
obowiązków, po to, by jak najwięcej czasu spędzać wśród mieszkańców, diagnozując
jednocześnie problemy danej dzielnicy. Na potrzeby tego programu wprowadzono również
funkcję starszego dzielnicowego.
Radny Krzysztof Kleczka poprosił o wskazanie, czym się różni starszy dzielnicowy od
zwykłego dzielnicowego.

2

Komendant Miejski Policji w Gliwicach insp. Marek Nowakowski odpowiedział, że
przede wszystkim uposażeniem. Wyjaśnił, że starszym dzielnicowym może zostać policjant
pełniący funkcję dzielnicowego, który nabył już doświadczenie dzielnicowego w tym
zakresie. Poinformował również o dostępnej aplikacji na smartfony: „Moja Komenda”,
gdzie, wpisując nazwę dzielnicy, można dowiedzieć się: jaki dzielnicowy, jaki komisariat
oraz jaki numer telefonu obsługuje dany rejon. Wytłumaczył jednocześnie, że nie można
przez tę aplikację złożyć zawiadomienia. Następnie przeszedł do przedstawienia
działalności profilaktycznej prowadzonej przez Policję, gdzie między innymi podejmowane
się próby dotarcia do dzieci, do seniorów. Rozszerzył wypowiedź, że jeśli chodzi o seniorów,
to podejmowane są bardzo intensywne działania. Policja mocno stara się zapobiegać
wszelkim metodom przestępców „na wnuczka” poprzez mocno zakrojoną akcję
informacyjną, próby dotarcia nawet poprzez księży, by ostrzeżenia przed tego typu
oszustwami były czytane z ambon. Dodał, że również zwraca się uwagę na ten problem
pracownikom banków, co już przyniosło efekty, gdyż w zeszłym tygodniu udało się uniknąć
oszukania starszej pani, która chciała wypłacić z banku wszystkie oszczędności życia.
Okazało się, że był za tym podstawiony oszust, który próbował wyłudzić pieniądze, a
czujność pracownika sprawiła, że jest on już zatrzymany. Przekazał, że jest bardzo dużo
prób podszycia się na przykład pod policjanta, zdarzają się one nawet kilka razy w ciągu
dnia. Do działań profilaktycznych zaliczył także udział policjantów we wszelkiego rodzaju
festynach promujących pracę Policji, wraz z maskotką policyjną ”Sznupkiem”, prowadzenie
warsztatów dla osób dorosłych. Złożył podziękowania Radnym za udzielone wsparcie
finansowe Policji w zakupie 6 oznakowanych radiowozów Volkswagen transporter, a także
będącym na końcowym etapie realizowania zakupie 12 nieoznakowanych radiowozów,
które będą rozlokowane na komisariaty. Podkreślił, że ta pomoc jest bezcenna, sponsoring
50 na 50, gdzie samorząd dokłada pieniądze. Podziękował również za finansowanie
dodatkowych służb płatnych, podsumowując, że przez 9 miesięcy odbyto 1431 służb
płatnych, z czego 341 w weekendy, w godzinach nocnych, w rejonie Rynku i Śródmieścia.
Dodał, że te patrole znacznie pozwoliły ograniczyć liczbę przestępstw, która jeszcze kilka
lat temu była dużo większa.
Radny Krzysztof Kleczka pochwalił zaangażowanie dzielnicowego odbywającego
w dzielnicy Szobiszowice, przekazał na ręce Komendanta podziękowania za jego
Dodatkowo zgłosił 2 pytania. Pierwsze dotyczące aktualnej sytuacji kadrowej w
Drugie zapytanie w sprawie kontynuacji zajęć dla dzieci w III komisariacie
w Gliwicach.

służbę
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Policji.
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Komendant Miejski Policji w Gliwicach insp. Marek Nowakowski przekazał, że nadal
są prowadzone zajęcia dla dzieci, mające za zadanie ukazanie pracy policjanta małym
dzieciom, tak żeby nie bały się, a wypracowały sobie pozytywny stosunek do Policji. Dodał,
że w ramach tych zajęć jest również prowadzona nauka przechodzenia przez jezdnię, nauka
zachowania się w sytuacji, gdy dorosłemu coś się stanie w domu.
Przekazał informację, że aktualnie stan wakatów jest na poziomie 5,5 %, a stan etatowy
KMP uległ zmniejszeniu z liczby 705 policjantów do 699. Wyjaśnił, że nie odzwierciedla to
jednak stanu faktycznego, gdyż nie obejmuje przypadków, w których policjanci są na
chorobowym, zawieszeni, na urlopach wychowawczych, na urlopach macierzyńskich, na
misjach, w innych jednostkach Policji, oddelegowanych także poza Policję. Zaznaczył, że
realny poziom wakatu oscyluje w granicach 15%, do czego jeszcze dochodzi rzesza nowych
policjantów, którzy są na szkoleniach podstawowych. Zaznaczył jednocześnie, że ta
sytuacja w przyszłym roku zmieni się ze względu na to, że dużo przyjęć było w latach
1990-1992 i obecnie wielu policjantów deklaruje chęć przejścia na emeryturę w niedalekiej
przyszłości, co znacznie zaburzy strukturę wiekową. Podał informację, że w skali
województwa wskaźnik wakatu jest na poziomie 3,8%. Nadmienił, że pensje policjantów w
samych Gliwicach nie są konkurencyjne w porównaniu do pensji w innych firmach
działających na przykład w gliwickiej strefie.
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Radny Krzysztof Kleczka zwrócił się z pytaniem o wysokość zarobków początkującego
policjanta oraz o perspektywy wyższych zarobków zależnych od stażu.
Komendant Miejski Policji w Gliwicach insp. Marek Nowakowski odpowiedział, że
na początek policjant otrzymuje około 2000 zł „na rękę”, późniejsze zarobki są w dużej
mierze zależne od tego, co policjant sobą reprezentuje, każdy przypadek jest indywidualny.
Wyjaśnił, że to nie jest tak, że policjant służy 2 lata i pozwoli mu to przejść na wyższą
grupę zarobkową.
Radny Leszek Curyło potwierdził, że raczej nigdy w Policji nie było wysokich zarobków.
Komendant Miejski Policji w Gliwicach insp. Marek Nowakowski sprostował, że dużo
zależy od sytuacji ekonomicznej, szczególnie w takich dużych ośrodkach jak Gliwice.
Zauważył, że jeżeli występuje wzrost gospodarki, duże PKB, to wiąże się to z dużym
odpływem ludzi z instytucji państwowych, natomiast w czasach słabej koniunktury można
zaobserwować przypływ ludzi chętnych do pracy. Zwrócił uwagę, że dla odmiany ten
problem nie występuje na ścianie wschodniej, gdzie jest duży wskaźnik bezrobocia i praca
w państwowych instytucjach jest bardziej poważana.
Radny Janusz Szymanowski rozważył, jak wygląda dodatkowy motywacyjny system
wynagradzania policjanta. Zauważył, że powinien on być na tyle skuteczny, żeby policjanci
nie chcieli pracować tylko w sztywno ustalonych godzinach. Odniósł się do historii,
nawiązując do stanu wojennego, kiedy policjanci występowali przeciwko obywatelom, przez
co stracili w oczach społeczeństwa. Jednocześnie wyraził przekonanie, że obecnie policjanci
odzyskują swoją renomę. Uznał, że dużo zależy od kultury danego społeczeństwa,
natomiast dalekie jest to od ideału, jak np. w Szwajcarii, gdzie na porządku dziennym
ludzie sami przekazują informacje o nowych mieszkańcach, o ich codziennym zachowaniu
się do policji. Tam jednak nikt tego nie odbiera w kategorii donosicielstwa, wszystko jest
odnotowywane. Wyraził swoje zdanie, że to powinno się zmienić także w naszym kraju i
ludzie nie powinni się obawiać przekazywania informacji Policji. Wyraził głęboki szacunek
dla pracy Policji i nadmienił, że policjanci powinni zarabiać więcej ze względu na to, czym
muszą się zajmować, ponieważ odpowiadają za bezpieczeństwo każdego obywatela.
Komendant Miejski Policji w Gliwicach insp. Marek Nowakowski odpowiedział, że
istnieje kwartalny system motywacyjny, z którego policjanci są wynagradzani za
zaangażowanie i wyniki uzyskiwane w służbie. Odniósł się do kwestii poruszanej przez
radnego w sprawie wyższych zarobków stwierdzając, że osiągnięcie wyższych zarobków
średnich w Policji jest trudne do zrealizowania, ponieważ trzeba mieć na względzie to, że
dotyczy to rzeszy 100 tysięcy ludzi i żaden budżet nie dałby rady udźwignąć tego na raz.
Wytłumaczył, że podniesienie wynagrodzenia policjantów to bardzo złożony problem.
Przewodniczący Komisji Adam Michczyński wykazał zainteresowanie tym, jak wygląda
przejście na stanowisko oficerskie, czy wiąże się z kursem, wyższym wykształceniem, czy
wymaga jakiegoś dyplomu.
Komendant Miejski Policji w Gliwicach insp. Marek Nowakowski odpowiedział, że
żeby zostać oficerem należy ukończyć kurs oficerski. Dodał, że tylko policjanci, którzy
posiadają wyższe wykształcenie i są po kursie oficerskim, mogą otrzymać pierwszy stopień
oficerski, czyli podkomisarza.
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Przewodniczący Komisji Adam Michczyński zwrócił się z zapytaniem, jakie rejony,
biorąc pod uwagę przestępczość w Gliwicach, są najbardziej niebezpieczne.
Komendant Miejski Policji w Gliwicach insp. Marek Nowakowski odpowiedział, że
statystyki wykazują, że ścisłe centrum Gliwic mocno odstaje na tle przestępczości w całym
mieście. Podkreślił, że w dzielnicy Śródmieście odnotowywana jest największa liczba
zdarzeń. Dodał, że drugą dzielnicą jest tak zwany „trójkąt bermudzki”, to jest
ul. Błogosławionego Czesława i okolice, chociaż zauważył również, że jest tam już dużo
lepiej, niż kilka lat temu. Stwierdził, że na tym obszarze występuje obecnie drobna
przestępczość, zdecydowanie bardziej chuligańska niż kryminalna.
Przewodniczący Komisji Adam Michczyński odniósł się do kwestii zabezpieczania
meczów piłkarskich, czy w ostatnim roku występowały jakieś problemy z kibicami.
Komendant Miejski Policji w Gliwicach insp. Marek Nowakowski odpowiedział, że w
kwestii zabezpieczania obawiano się w ostatnim czasie meczu z Lechem Poznań
(o zwycięstwo w Ekstraklasie), gdzie, dzięki zabiegom Policji, w końcowym efekcie nie było
kibiców z Poznania. Podejmowane interwencje sprawiły, że udało się uniknąć incydentów
na samym stadionie, nie było problemów w kwestii doprowadzania i odprowadzania kibiców
przed i po meczach. Podsumował, że w ostatnim czasie, biorąc pod uwagę wszystkie
mecze, było dosyć spokojnie.
Przewodniczący Komisji Adam Michczyński wskazał, że poprzednie pytanie to wynik
dyskusji przeprowadzonej na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, w ramach
której dało się odczuć negatywne podejście Zarządu Klubu Piasta do kibiców – nadal
pamiętano o derbach z ubiegłego roku. Wyjaśnił, że w związku z tym próbuje rozeznać się,
czy nie jest to postawa krzywdząca dla tych kibiców, rozważył, że być może wyciągnęli już
odpowiednie wnioski.
Radny Krzysztof Kleczka wniósł głos do dyskusji, że, jego zdaniem, ta grupa kibiców
zakłócająca porządek to garstka osób, które nie stanowią zbyt dużej wartości dla klubu.
Wyraził swoje przekonanie, że zastosowane kary stadionowe nie mają żadnego
finansowego wpływu na klub.
Komendant Miejski Policji w Gliwicach insp. Marek Nowakowski odpowiedział, że
był bardzo pozytywnie zaskoczony sytuacją podczas zabezpieczania na stadionie Piasta
jednego z pierwszych meczów po zastosowaniu kar stadionowych, bo na meczu nie padł
żaden wulgaryzm. Podsumował, że usunięcie ze stadionów prowodyrów agresywnych
zachowań sprawiło, że mecze stały się zdecydowanie bardziej imprezami sportowymi, bez
zbędnie urządzanych „racowisk”, rzucanych wyzwisk czy wulgaryzmów.
Przewodniczący Komisji Adam Michczyński nawiązał do problemu nagminnego
przekraczania prędkości przez kierowców. Stwierdził, że w Polsce nie zauważył miejsc
w miastach, gdzie w środku miasta stoi fotoradar, w związku z tym zastanawia się, czy nie
powinny pojawić się fotoradary w centrach miast, gdzie nagminnie przekraczana jest
prędkość. Zasygnalizował, że takie działanie miałoby być narzędziem, które przede
wszystkim wymusi zmniejszenie prędkości. Odniósł się do konkretnego przykładu
w Gliwicach, wskazując na splot ulic Wrocławskiej z Częstochowską i Konarskiego, gdzie
samochody, które ruszają z ul. Wrocławskiej rozpędzają się i wjeżdżają szybko
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w rozwidlające się ulice Częstochowską i Konarskiego, a zaraz na początku tych dwóch ulic
są przejścia dla pieszych. Wyraził przekonanie, że w tym miejscu powinien stanąć
fotoradar, który wymuszałby zwolnienie. Opowiedział, że takie rozwiązanie spotkał
w kilkunastu miejscach w Zurychu.
Komendant Miejski Policji w Gliwicach insp. Marek Nowakowski odpowiedział, że
postawienie fotoradarów jest w kompetencjach Inspekcji Transportu Drogowego na
drogach wojewódzkich, krajowych, a w mieście, gdzie są drogi wewnętrzne, ustawienia
fotoradaru jest rozwiązaniem kontrowersyjnym. Potwierdził jednocześnie, że nie spotkał
się nigdzie w Polsce, aby w środku miasta stał fotoradar, urządzenia takie są zazwyczaj na
drogach „wylotowych” z miasta lub na drogach szybkiego ruchu przebiegających przez
miasta.. Przekazał, że przed końcową decyzją Inspekcji o postawieniu fotoradaru, musi
zostać zasięgnięta opinia Policji na temat wybranego miejsca, czy były kolizje, ofiary
śmiertelne, wypadki. Dodał, że fotoradar w mieście jest problemem, wszyscy zwalniają
przed fotoradarem, po czym, po jego minięciu jadą dalej znów przyśpieszając. Nawiązał
natomiast do rozwiązania zastosowanego w Zabrzu, gdzie zamontowano wyświetlacze
bieżącej prędkości na kilku ulicach, co działa na wyobraźnię kierowców powodując, że
rzeczywiście zwalniają. Dodał, że zaproponował takie rozwiązania w Zarządzie Dróg
Miejskich, niestety póki co bezskutecznie. Nawiązał do sytuacji na Drogowej Trasie
Średnicowej, gdzie jest duży problem z zatrzymywaniem do kontroli drogowej pędzących
kierowców, polegający na tym, że nie ma gdzie zjechać na ulicy, żeby zatrzymać i ukarać
kierowcę łamiącego przepisy.
Radny Janusz Szymanowski podpowiedział, że może trzeba zastosować swego rodzaju
znaki ostrzegające, radary, mierniki prędkości, z którymi spotkał się w Żernicy, na drodze
Łany-Kozłów. Dodatkowo jeden z tych mierników wyposażony jest również w licznik
punktów karnych. Wyraził swoje zdanie, że działa to bardzo dobrze, tym bardziej, że dwa
zakręty dalej bardzo często stoi patrol Policji. Zasugerował możliwość zastosowania
mierników prędkości z licznikiem punktów.
Przewodniczący Komisji Adam Michczyński zapytał, czy w Gliwicach są zdarzenia
drogowe z udziałem hulajnóg.
Komendant Miejski Policji w Gliwicach insp. Marek Nowakowski odpowiedział, że
nie, że do tej pory nie odnotowano wypadków drogowych z udziałem hulajnóg. Wyjaśnił,
że zdarzyła się ich kradzież, ale dzięki temu, że Gliwice dysponują monitoringiem, udało
się dość szybko odnaleźć osobę, który dopuściła się kradzieży kilku sztuk hulajnóg.
Wyjaśnił, że system alarmowy hulajnóg jest bardzo dobrze ustawiony, zmiana położenia
bez wcześniejszego opłacenia powoduje, że włącza się alarm w firmie, która je udostępnia.
Następnie jest powiadamiana Policja, która ma możliwość dość szybko udać się na miejsce
przestępstwa i najczęściej zapobiec próbie kradzieży.
Brak dalszych pytań ze strony Komisji.
Komendant Miejski Policji w Gliwicach insp. Marek Nowakowski poprosił
o wskazówkę, jak dopasować informacje do potrzeb radnych, czy istnieje potrzeba
przedstawiania sprawozdania pisemnego z działań Policji.
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Radny Janusz Szymanowski powiedział, że zdecydowanie woli informacje przekazane
ustnie. Wyraził przekonanie, że cykliczne spotkania dadzą lepszy efekt niż sprawozdania
pisemne.
Przewodniczący Komisji Adam Michczyński zgodził się z przedmówcą,
przedstawiona informacja jest wystarczająca. Podziękował serdecznie za spotkanie.

że

Gość opuścił posiedzenie.
Ad 2) Przyjęcie protokołu posiedzenia Komisji.
Komisja przyjęła protokół posiedzenia Komisji z dnia 02.09.2019 r., nr BR.0012.3.9.2019
bez uwag.
Ad 3) Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Adam Michczyński w związku z potrzebą zapoznania się
z korespondencją UM.814242.2019, dotyczącą uchwały Rady Miasta Żory w sprawie
wystąpienia z apelem do Posłów na Sejm RP o odrzucenie projektu ustawy o zmianie
ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko, zaproponował, aby Komisja rozważyła pismo na jednym z
kolejnych posiedzeń.

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami:
a) odpowiedź na wniosek o podjęcie działań eliminujących używanie plastiku
(korespondencja nr UM.803698.2019 – Komisja przyjęła do wiadomości,
dokumenty w sprawie BR.0012.13.15.2019),
b) raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/19,
korespondencja nr UM.822351.2019 – Komisja przyjęła do wiadomości
(w załączeniu),
c) analiza skarg, wniosków, petycji za III kwartał 2019, korespondencja
nr UM.809752.2019 – Komisja przyjęła do wiadomości (w załączeniu),
d) 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),
e) raport z przeprowadzonych przez Straż Miejską w Gliwicach interwencji za miesiąc
sierpień 2019 r., korespondencja nr UM.774263.2019 – Komisja przyjęła do
wiadomości (w załączeniu),
f) pozytywna opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.,
korespondencja nr UM.725678.2019 – Komisja przyjęła do wiadomości
(w załączeniu).

7

Ustalono termin kolejnego posiedzenia na 21 października 2019 r., godz. 16.00, w sali
139.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

Protokołowała:
(-) Anna Wojtowicz
Przewodniczący Komisji
Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
(-) Adam Michczyński
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