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BR.0012.24.2.2018 

 
Protokół posiedzenia 

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

w dniu 26 listopada 2018r., godz. 16.00 

 
Przewodniczący Komisji Adam Michczyński otworzył posiedzenie Komisji, przywitał 
gości oraz zebranych radnych i zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad: 

 
1) Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji. 
2) Opiniowanie Projektu budżetu miasta Gliwice na 2019 rok oraz projektu 

Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
3) Przedstawienie propozycji do planu pracy Komisji na pierwsze półrocze 

roku 2019. 
4) Sprawy bieżące, wolne wnioski. 

 

Radny Krzysztof Kleczka przypomniał o konieczności wyboru kandydata do wspólnej dla 
Miasta Gliwice i Powiatu Gliwickiego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 

 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński zaproponował dodanie kolejnego punktu 
do porządku obrad. 

 
5) Wybór kandydata do wspólnej dla Miasta Gliwice i Powiatu Gliwickiego 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 

 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

 

W posiedzeniu udział wziął Skarbnik Miasta Ryszard Reszke oraz Zastępca Skarbnika 
Miasta Janusz Adam Siejko. 

Ad 1) Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji. 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński poprosił o zgłaszanie kandydatur na 
Wiceprzewodniczącego Komisji. 

 

Radny Janusz Szymanowski zaproponował kandydaturę radnego Leszka Curyło. 

 

Nie zgłoszono innych kandydatów. 

 

Radny Leszek Curyło wyraził zgodę na kandydowanie. 

 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński zapytał, czy są inni kandydaci. 

 

Komisja nie zgłosiła innych kandydatów. 
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Radny Leszek Curyło wyraził zgodę na kandydowanie. 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński zapytał, kto z członków Komisji jest za 
wyborem radnego Leszka Curyło na Wiceprzewodniczącego Komisji. 

Wynik głosowania: 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.  

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński stwierdził, że radny Leszek Curyło 
wybrany został na Wiceprzewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska 
oraz pogratulował radnemu objęcia stanowiska.  

Ad 2) Opinia do Projektu budżetu miasta Gliwice na 2019 rok oraz do projektu 
Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński poprosił Skarbnika Miasta Ryszarda 
Reszke o omówienie projektu budżetu oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

 

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke poinformował, że zmieniły się ogólne zasady 
konstruowania zarówno uchwały budżetowej jak i Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
Przekazał, że Budżet Miasta dysponował nadwyżką bieżącą, która im jest wyższa, tym 
lepiej, bo pozwoli na lepsze finansowanie. Przedstawił zasady konstrukcyjne do  wieloletniej 
prognozy: najważniejsze są cztery pierwsze lata, w kolejnych latach występuje mniejsza 
szczegółowość. Dodał, że prognoza kończy się w roku 2034, w którym zakłada się, że 
kredyty, które już zaciągnięto zostaną spłacone. W przyszłym roku planowane jest 
zaciągnięcie kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym w kwocie 124 000 000,00 zł. 
Przekazał, że ze względu na najwyższy w Polsce rating, Europejski Bank Inwestycyjny jest 
w stanie zaoferować miastu bardzo korzystne, niskie odsetki. Dodał, że Miasto Gliwice ma 
do dyspozycji udzielone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej niewielkie pożyczki na termomodernizację budynków jednostek oświatowych i 
szpitali oraz na realizację Programu ograniczania niskiej emisji dla Miasta Gliwice także na 
ekologiczne systemy ogrzewania. Wyjaśnił, że tego rodzaju pożyczki mają zalety, ponieważ 
w większości przypadków można ubiegać się, po spłacie części kredytu, o umorzenie 
pozostałej części do spłaty. Przekazał, że pozytywny rating wystawiany przez Agencję 
Fitcha wskazuje, że z roku na roku zwiększa się nadwyżka dochodów bieżących nad 
wydatkami bieżącymi. Dodał, że deficyt, niemal 203 000 000,00 zł, zostanie pokryty z tak 
zwanych wolnych środków oraz kredytów i pożyczek. Poinformował, że największy dochód 
miasto uzyskuje ze sprzedaży mienia, tj.: działek, budynków i mieszkań dzięki czemu 
osiąga się satysfakcjonujące dochody majątkowe. Wyjaśnił, że Miasto nie ma szans na 
rozwój bez ponoszenia kosztownych inwestycji jaką jest np.: Hala Gliwice, budowa nowego 
szpitala. Konieczne jest kredytowanie, które będzie musiało być spłacane przez kolejne 
pokolenia. Dodał kilka informacji ogólnych: zadłużenie w banku w bieżącym roku to 
322 836 000,00 zł, maksymalny wskaźnik procentowy obsługi zadłużenia to 19,27%, 
a wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań do dochodów dla miasta Gliwice, wynosi 
2,65%. Wskaźnik Agencji Ratingowej Fitcha wskazuje na to, że obciążenie kredytowe nie 
jest zbyt wysokie. Wyjaśnił, że według analizy Agencji Ratingowej Fitcha do 2020 roku 
Miasto Gliwice osiągnie dobre wskaźniki, nawet mając w perspektywie budowę nowego 
szpitala. Zakończył, że Europejski Bank Inwestycyjny przyznał miastu Gliwice linię 
kredytową na kwotę 400 000 000,00 zł, w ramach tej puli przyznano 100 000 000,00 zł z 
czego 75 000 000,00 zł jest do wykorzystania w 2019 roku. 

 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński zapytał, czy do tej części posiedzenia są 
jakieś pytania. 
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Radny Zdzisław Goliszewski zapytał, czy wiadomo coś na temat zgłaszanego przez 
Komisję wniosku, dotyczącego wcześniejszego rozpoczęcia pracy przez służby ratownicze 
na Ośrodku Wypoczynkowym w Czechowicach. 

 

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke odpowiedział, że nie posiada szczegółowej wiedzy na 
ten temat. Zwrócił uwagę, iż zależy nam, aby budżet został uchwalony jeszcze w tym roku. 
Wyjaśnił, że jest możliwość wprowadzenia zmiany w budżecie na każdej sesji, udzielenie 
wyjaśnień jest możliwe w każdym momencie, jeśli tylko są jakieś wątpliwości, jest potrzeba 
doinformowania. Zakończył, że budżet konstruowany jest od lat na podobnych zasadach. 

 

Radny Krzysztof Kleczka poinformował, że Dyrektor Miejskiego Zarządu Usług 
Komunalnych Tadeusz Mazur przekazał informację, iż wniosek Komisji dot. wcześniejszego 
rozpoczęcia sezonu kąpielowego nie został uwzględniony w projekcie budżetu. Przekazał, 
iż prosił o odpowiedź na przekazane wcześniej pytania, w tym: dlaczego zmniejszono kwotę 
z 500 tys. zł do 420 tys. zł na dodatkowe patrole policji. 

 

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke odpowiedział, że to wynika z tego, iż Policja nie była 
w stanie w pełni wykorzystać powierzonych im środków, zamiast prowadzenia patroli 
proponowano zakup samochodu, a na to Prezydent nie wyraził zgody. 

 

Zastępca Skarbnika Miasta Janusz Adam Siejko potwierdził wcześniejszą wypowiedź 
pana Skarbnika i przekazał, iż w bieżącym roku wykonanie wydatków jest mniejsze, niż 
planowane 420 tys. zł na rok przyszły. 

 

Radny Krzysztof Kleczka powołał się na dział 900 dot. gospodarki komunalnej i ochrony 
środowiska Budżetu Miasta - opracowanie krótkoterminowych prognoz jakości powietrza. 
Zapytał, po co są te prognozy i czy w zamian za nie, nie lepiej jest zakupić stacjonarne 
punkty/czujniki jakości powietrza. 

 

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke wskazał, że te prognozy służą powiadamianiu 
mieszkańców o ryzyku wystąpienia albo wystąpieniu przekroczeń poziomów 
dopuszczalnych zanieczyszczeń w powietrzu. Dodał, że można uruchomić aplikację, która 
pozwala na bieżąco sprawdzić wyniki pomiarów z najbliższej stacji. Wyjaśnił, że pomiary 
są oparte na chwilowym przekraczaniu stężenia, ich przyczyną może być spalanie w piecu, 
przez mieszkańca, szkodliwych materiałów. 

 

Radny Krzysztof Kleczka zapytał, czy istnieje konieczność tworzenia takich pomiarów. 

 

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke poinformował, że takie prognozy mają służyć również 
temu, żeby mieszkańcy mogli się przekonać, że zanieczyszczenie w Gliwicach nie jest złe 
na tle innych miast. 

 

Radny Krzysztof Kleczka zauważył, że byłoby lepiej dla mieszkańców, gdyby mogli 
wiedzieć, czy w danym momencie mogą wyjść ze swoich domów, w szczególności osoby 
najbardziej narażone na szkodliwe działanie, tj. ludzie starsi i małe dzieci. 

 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński odrzekł, że przyglądał się temu tematowi 
już wcześniej. Przekazał, że zastanawia się, na podstawie i jakiej ilości danych ta prognoza 
jest tworzona i czy nie jest to za mała baza danych. Rozważył, czy nie byłby lepszy zakup 
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systemu czujników, które pokazywałyby aktualne zanieczyszczenie powietrza. Stwierdził, 
że prognozowanie może być chwalebne, natomiast zastanawiające jest to, z jakiej ilości 
danych się składa oraz na ile umieszczenie sieci czujników daje wiarygodny i pewny system 
monitorowania. 

 

Zastępca Skarbnika Miasta Janusz Adam Siejko zwrócił uwagę, że Wydział Środowiska 
twierdzi, iż tanie czujniki nie spełniają swojego zadania – nie przyczyniają się do 
wiarygodnego monitorowania, mierzą ze zbyt małą dokładnością. Dodał, że opracowanie 
prognoz nie jest obowiązkowe, ale przewiduje krótkotrwały plan działania, daje możliwość 
podjęcia stosownych działań naprawczych, zmierzających do poprawy jakości powietrza. 

 

Radny Janusz Szymanowski zauważył, że czułość czujników monitorujących powietrze 
to skomplikowany problem. Dodał, że jest potrzeba większej liczby wiarygodnych danych, 
takich jak dane ze stacji pomiarowej ulokowanej na ul. Mewy. Zapytał, jaki jest 
dopuszczalny pułap cenowy czujników, spełniających wymagania, w których dopracowano 
się perfekcyjnego stosunku parametrów. Przypomniał, że dzieci i ludzie starsi nie powinni 
być narażeni na zanieczyszczone powietrze. Dodał, że to zagadnienie wymaga znacznie 
większego zaangażowania, ochrona powietrza to temat, który warto pogłębić w pierwszej 
kolejności i w tym temacie rozszerzyć współpracę np. z Politechniką Śląską. 

 

Radny Stanisław Kubit wskazał, że warto mieć mapę, model ukazujący wielowarstwową 
emisję zanieczyszczeń. Uznał zastosowanie tylko prognoz za niewystarczające. 

 

Radny Krzysztof Kleczka zaproponował powrót do tematu projektu budżetu. 
Podsumował, że należy rozszerzyć współpracę z Wydziałem Środowiska, czy też, jak 
wcześniej sugerowano, z Politechniką Śląską. 

 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński zdecydował, że to na pewno jest jeden 
temat, który bezwzględnie powinien się znaleźć jako punkt pracy Komisji. 

 

Radny Zdzisław Goliszewski zapytał, jaka jest różnica w przypadku oprocentowania 
zaciąganych kredytów w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI), a w bankach krajowych. 

 

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke wskazał, że nie jest w stanie odpowiedzieć na to 
pytanie, bo miasto nie zaciągało kredytu w banku krajowym. 

 

Radny Zdzisław Goliszewski poprosił o dane odnośnie stopy procentowej. 

 

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke wskazał, że pierwsza transza wynosi 2,5%; druga 
2,9%; trzecia 2,5%. Dodał, że w kredycie na budowę hali pierwsza transza wyniosła  2,5%. 

 

Radny Zdzisław Goliszewski zapytał o koszty analizy ratingowej. 

 

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke odpowiedział, że to 100 tys. zł rocznie. 

 

Radny Zdzisław Goliszewski zapytał, czy warto płacić rocznie 100 tys. zł tylko po to, 
aby przekonać się, czy możemy wziąć kredyt i na ile. 
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Radny Janusz Szymanowski stwierdził, że stopa procentowa jest zależna od WIBORU. 
Wyjaśnił, że agencja ratingowa zajmuje się nie tylko tym, co przekazał radny, ale także 
określa procent oceny ryzyka kredytowego, czyli oprocentowania, jest to audyt finansowy 
Urzędu. Dodał, że z tych danych korzystają kontrahenci, przyszli inwestorzy. 

 

Radny Zdzisław Goliszewski zapytał, czy te 100 tys. zł to konieczny wydatek, biorąc 
pod uwagę istniejące, niskie, zadłużenie miasta. 

 

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke odpowiedział, że rating jest konieczny jeśli chce się 
dostać kredyt w EBI, tam kredyt jest najtańszy. Dodał, że Bank Gospodarstwa Krajowego 
kupuje kredyty w EBI i dodaje do tego swoją marżę, podczas gdy dzięki ratingowi Miasto 
Gliwice ma zadłużenie bezpośrednio od tego samego banku, bez żadnych dodatkowych 
kosztów. 

 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński wrócił do tematu bezpieczeństwa na 
kąpielisku. Ponowił pytanie, czy jest możliwe wcześniejsze rozpoczęcie sezonu kąpielowego 
celem zwiększenia bezpieczeństwa na kąpielisku. 

 

Radny Krzysztof Kleczka poinformował, że uzyskał informację Dyrektora Miejskiego 
Zarządu Usług Komunalnych, że w celu poprawienia bezpieczeństwa na kąpielisku podjęto 
się zlikwidowania uskoku, newralgicznego miejsca, które stanowiło zagrożenie. Przekazał, 
że są to niewielkie koszty, które trzeba ponieść, by zwiększyć bezpieczeństwo kąpiących 
się. Dodał, że należałoby rozważyć rozszerzenie pracy ratownika o dwa tygodnie 
w czerwcu. Zaproponował, aby dopytać, czy można stworzyć umowę, której rozpoczęcie 
wykonywania uzależnione byłoby od pogody. 

 

Zastępca Skarbnika Miasta Janusz Adam Siejko odrzekł, że nikt się nie zgodzi na takie 
warunki pracy, aby umowa była uzależniona od zaistniałych warunków pogodowych. 

 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński zaproponował więc, że ten temat powinien 
być przepracowany i ponownie zgłoszony wniosek. Zapytał, kto z członków Komisji jest za 
ponownym złożeniem wniosku o zmianę terminu rozpoczęcia sezonu kąpielowego na 
Ośrodku Wypoczynkowym w Czechowicach. 

 

Wynik głosowania: 5 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się. Komisja zaopiniowała 
wniosek pozytywnie. 

Przewodniczący Adam Michczyński zapytał, kto z członków Komisji jest za wydaniem 
opinii do projektu budżetu na 2019 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej w dniu 
dzisiejszym.  

 

Wynik głosowania: 4 głosy za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się. Komisja zadecydowała, 
iż w dniu dzisiejszym zaopiniuje projekty. 

Przewodniczący Adam Michczyński zapytał, kto z członków Komisji jest za pozytywną 
opinią do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
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Wynik głosowania: 5 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się. Komisja zaopiniowała 
projekt pozytywnie. 

Przewodniczący Adam Michczyński zapytał, kto z członków Komisji jest za pozytywną 
opinią do projektu budżetu na 2019 rok wraz z wnioskiem Komisji. 

 

Radny Krzysztof Kleczka poinformował, że zmieniła się procedura opiniowania projektu 
budżetu, na tym etapie wnioski powinny zostać zbilansowane. Zaproponował zajęcie się 
tematem na kolejnym posiedzeniu. 

 

Przewodniczący Adam Michczyński zapytał, kto z członków Komisji jest za pozytywną 
opinią do projektu budżetu na 2019 rok. 

 

Wynik głosowania: 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
zaopiniowała projekt pozytywnie. 

Ad 3) Przedstawienie propozycji do planu pracy Komisji na pierwsze półrocze 
roku 2019. 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński poinformował, że do planu pracy na 
najbliższe półrocze konieczne jest podjęcie kwestii monitorowania zanieczyszczenia 
środowiska w kontekście pomiarowym, z zaproszeniem do dyskusji przedstawicieli 
Wydziału Środowiska. 

 

Radny Krzysztof Kleczka zwrócił uwagę, że jest to temat do podjęcia w pierwszej 
kolejności, aby to mogło zacząć funkcjonować jak najszybciej. 

 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński zapytał, jak często należałoby się spotykać 
z komendantem Policji i Straży Miejskiej. 

 

Radny Zdzisław Goliszewski odparł, że raz do roku. 

 

Radny Krzysztof Kleczka wniósł propozycję, iż warto monitorować raporty Straży 
Miejskiej dot. liczby np.: wystawianych mandatów. 

 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński wskazał, że u części mieszkańców budzi 
niepokój budowa zakładu przeróbki odpadów szklanych przez Rhenus Recycling Polska Sp. 
z o. o. przy ul. Portowej. Dodał, że wymaga to niezwłocznego sprawdzenia. 

 

Radny Zdzisław Goliszewski odniósł się do tego i stwierdził, że można spróbować, 
w trosce o mieszkańców zaniepokojonych faktem unoszenia się w powietrzu pyłu szklanego 
powstałego w trakcie prowadzonych prac, zaprosić przedstawiciela zakładu przerobu 
stłuczki szklanej. 

 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński zaproponował kolejny punkt do planu 
pracy w związku z toczącym się szumem medialnym wobec pani Gessler, która wyraziła 
zdanie o tym, iż na Śląsku w wodzie znajduje się arsen. Przekazał, że przedstawiciele 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. zareagowali natychmiast, wydając 
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stosowną odpowiedź. Zaproponował posiedzenie wyjazdowe, aby Komisja to zweryfikowała 
w celu rozwiania wątpliwości. 

 

Radny Krzysztof Kleczka wyraził swoje przekonanie, że to zadanie należy bardziej do 
zadań Komisji Gospodarki Komunalnej. 

 

Radny Leszek Curyło odrzekł, że w jego mniemaniu jest to szeroko pojęte 
bezpieczeństwo. 

 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński wyraził swoje zdanie, iż jest to kwestia do 
rozważenia. 

 

Radny Janusz Szymanowski zaproponował do planu pracy następujące tematy: analiza 
stanu drzewostanu, w tym planu nasadzeń oraz wycinek, aby przeciwdziałać niepotrzebnej 
wycince oraz analizę możliwości podjęcia działań mających na celu przywrócenie czystości 
cieków wodnych na terenie Gliwic. 

 

Radny Stanisław Kubit wniósł propozycję, aby zwrócić uwagę na sytuację 
przeciwpowodziową. Dodał, iż rozważyć należy, czy możliwe jest reagowanie w sytuacjach 
zagrożenia powodzią poprzez regulacje śluz na rzece Kłodnicy. Przekazał, że gdyby okazało 
się, że takie działanie jest w stanie zapobiec powodzi, mogłoby to wpłynąć na zmniejszenie 
wysokości środków przeznaczonych na ochronę przeciwpowodziową, nie byłoby potrzeby 
budowy tak dużych zbiorników retencyjnych. 

 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński przekazał, że przygotuje projekt planu 
pracy, do przedyskutowania i głosowania na kolejnym posiedzeniu. Podziękował 
Skarbnikowi Miasta Ryszardowi Reszke oraz jego Zastępcy Januszowi Adamowi Siejko za 
przedstawienie projektu budżetu Miasta Gliwice na 2019 rok oraz projektu Wieloletniej 
Prognozy Finansowej. 

 

Skarbnik Miasta oraz Zastępca Skarbnika opuścili posiedzenie Komisji. 

Ad 4) Sprawy bieżące, wolne wnioski – część I 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński oddał głos mieszkance Gliwic.  

 

Mieszkanka zwróciła uwagę na niewyjaśniony, jak dotąd, brak reakcji Straży Miejskiej, 
na zgłoszoną przez nią sprawę skorodowanych, zniszczonych i dziurawych szyn zjazdowych 
na schodkach w kierunku ul. Górnych Wałów, mieszczących się przy tzw. małym handelku. 
Dodała, że sprawę zgłosiła do Straży Miejskiej 17 października br. i do tej pory nie uzyskała 
odpowiedzi. Poinformowała, iż podjęła próbę telefonicznego kontaktu, jednak nie 
dowiedziała się do tej pory nic poza tym, iż jest to teren prywatny i Straż Miejska nie ma 
możliwości wyłączenia tych szyn z użytkowania. Dodała, że dlatego postanowiła z tą sprawą 
zwrócić się do Komisji. Zapytała o punkt zadań komisji: produkcja rolnicza i zdrowa 
żywność - co w tym kierunku zrobiono w zeszłej kadencji i co jest do zrobienia w obecnej. 

 

Radny Stanisław Kubit zwrócił uwagę, iż Miasto Gliwice nie produkuje żywności. 
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Przewodniczący Komisji Adam Michczyński przekazał, że sprawdzi to jeszcze, ale 
najprawdopodobniej jest to temat wynikający wprost z ustawy. 

 

Mieszkanka wyraziła swoją dezaprobatę na brak odpowiedzi radnych poprzedniej kadencji 
na pismo dot. decyzji w sprawie obliczania opłat za gospodarowanie odpadami. Dodała, iż 
została pokrzywdzona, decyzja zapadła bez jej udziału, bez pytania jej o zdanie. 

 

Radny Zdzisław Goliszewski przekazał, że sposób wyboru to wypadkowa kompromisów, 
nie ma prostego wzoru matematycznego, każdy produkuje inne śmieci. 

 

Radny Leszek Curyło odpowiedział, że opłata za gospodarowanie odpadami to 
obowiązek, że przy wyborze metody obliczania trwała długa dyskusja, której jako 
mieszkaniec również się przyglądał. Dodał, że nie ma możliwości stworzenia 
sprawiedliwego systemu dla każdego mieszkańca. 

 

Radny Krzysztof Kleczka zgłosił radnego Leszka Curyło na kandydata do wspólnej dla 
Miasta Gliwice i Powiatu Gliwickiego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 

 

Mieszkanka kontynuując swoją wypowiedź poinformowała, że ocenia i obserwuje pracę 
radnych. Poinformowała, że uznaje metodę poboru opłaty za gospodarowanie odpadami za 
niesprawiedliwą. Zwróciła również uwagę, iż doskonale z tym problemem poradziły sobie 
Katowice. Zachęciła radnych, aby zapoznali się z tematem i zrobili podobnie. 

 

Radny Stanisław Kubit zwrócił uwagę, że nie może zgodzić się z mieszkanką, że nie 
udzielono odpowiedzi na jej pismo, że nie udzielono wyjaśnień. Odpowiedzią na jej pismo 
było wprowadzenie ulg dla osób starszych, samotnych w opłacie za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

Mieszkanka odparła, że nie ma potrzeby korzystania z usług Ośrodka Pomocy Społecznej 
i że jej takie ulgi nie interesują. Wskazała, iż dotychczasowa praca radnych jest 
niewystarczająca i oczekuje na więcej działań dla polepszenia sytuacji mieszkańców. 

 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński podziękował mieszkance za wystąpienie. 

 

Mieszkanka podziękowała za wysłuchanie i opuściła posiedzenie. 

Ad 5) Wybór kandydata do wspólnej dla Miasta Gliwice i Powiatu Gliwickiego 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 

Przewodniczący Adam Michczyński zapytał, czy oprócz wcześniej zgłoszonej 
kandydatury radnego Leszka Curyło, członkowie Komisji zgłaszają innych kandydatów. 

 

Komisja nie zgłosiła innych kandydatów. 

 

Radny Leszek Curyło wyraził zgodę na kandydowanie. 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński zapytał, kto z członków Komisji jest za 
wyborem radnego Leszka Curyło jako kandydata wspólnej dla Miasta Gliwice i Powiatu 
Gliwickiego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 
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Wynik głosowania: 4 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.  

Ad 4) Sprawy bieżące, wolne wnioski – część II 

Komisja zapoznała się z dokumentami: 

a) publikacja dot. Stanu środowiska w województwie śląskim w 2017 roku - Komisja 
przyjęła do wiadomości (w załączeniu), 

b) informacja dla Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska w sprawie dotacji do 
zmiany systemów grzewczych w 2018 r. - Komisja przyjęła do wiadomości 
(w załączeniu). 

Komisja przyjęła protokół posiedzenia Komisji z dnia 21 listopada 2018 r., nr BPR.0012. 
24.1.2018 bez uwag. 

Komisja nie ustaliła terminu kolejnego posiedzenia. 

 

Na tym zakończono posiedzenie. 

Protokołowała: 

(-) Anna Wojtowicz 

 Przewodniczący Komisji 

Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska 

(-) Adam Michczyński 
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