BR.0012.3.7.2020

Protokół posiedzenia
Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023
w dniu 24 sierpnia 2020 r., godz. 17.00
Obrady w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – na
podstawie art. 15zzx ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.)

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński otworzył posiedzenie Komisji, powitał
zebranych przed monitorami komputerów radnych i zaproponował przyjęcie następującego
porządku obrad:
1) Druki sesyjne.
2) Sprawy bieżące.
Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad.
Ad 1) Druki sesyjne.
Przewodniczący Komisji Adam Michczyński wskazał, że brak jest projektów uchwał
podlegających opiniowaniu Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony środowiska. Poddał
w wątpliwość zasadność odwołania od decyzji nadzorczej Wojewody - projekt uchwały (druk
nr 375/2020) w sprawie wniesienia skargi do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcia
nadzorcze Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.1.728.2020 oraz nr NPII.4131.1.730.2020 z dnia
30 lipca 2020 r. Zapytał członków Komisji Gospodarki Komunalnej, radnego Krzysztofa Kleczkę
i Zdzisława Goliszewskiego, czy temat był omawiany szerzej na Komisji Gospodarki
Komunalnej.
Radny Krzysztof Kleczka potwierdził, dodając, że Komisja wydała pozytywną opinię na
temat projektu tej uchwały.
Przewodniczący Komisji Adam Michczyński zgłosił, że nie do końca jest dla niego
zrozumiałe stanowisko Prezydenta Miasta dotyczące niepowstawania bioodpadów na
niezamieszkałych działkach, gdyż w przypadku ogródków działkowych odpady powstają.
Zwrócił się z pytaniem, czy ten wątek również pojawił się na posiedzeniu Komisji?
Radny Krzysztof Kleczka odpowiedział, że nie było dyskusji w tym temacie.
Radny Janusz Szymanowski zwrócił uwagę, że po pierwsze należy doprecyzować pojęcie
nieruchomości niezamieszkałej - czy chodzi o nieruchomość, która uniemożliwia zamieszkanie.
Wtedy stwierdzenie, że nie odbywa się produkcja bioodpadów jest jak najbardziej zasadne. Po
drugie zauważył, że w przypadku działek bioodpady zawsze powstawały i były utylizowane w
postaci kompostu jako prawidłowe ich wykorzystanie.
Radny Krzysztof Kleczka wskazał, że w uzasadnieniu tej uchwały w punkcie 1.1.2 jest
wyjaśnienie, według którego jest zapewniona regulacja regulaminowa wobec bioodpadów
pochodzących z ogrodów i parków.
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Przewodniczący Komisji Adam Michczyński podziękował za wyjaśnienie, zapytał
pozostałych członków o to, czy widzą konieczność głosowania pod innymi projektami uchwał.
Członkowie Komisji nie zgłosili żadnego projektu uchwały.
Ad 2) Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Adam Michczyński przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu
Komisji ustalono, że na Komisję zostanie zaproszony Komendant Straży Pożarnej w związku z
przygotowaną przez Straż Pożarną informacją o stanie bezpieczeństwa Miasta Gliwice
i powiatu gliwickiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2019 (korespondencja nr
UM.266266.2020). Wyjaśnił, że ze względu na krótki czas wystosowania zaproszenia do
przedstawiciela Straży Pożarnej postanowił zaprosić Komendanta na kolejne posiedzenie
i poprosił członków Komisji o wskazanie dogodnego terminu.
Radny Krzysztof Kleczka zaproponował termin 31.08.2020 r. w trybie zdalnym.
Ustalono termin posiedzenia na 31.08.2020 r.
Przewodniczący Komisji Adam Michczyński przekazał, że sprawozdanie z działań
podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego Gliwice za rok 2019 (korespondencja
UM.594213.2020) wymaga zaproszenia przedstawicieli Wód Polskich. Odniósł się do pisma
dotyczącego emisji hałasu oraz ewentualnych zanieczyszczeń (korespondencja nr
UM.720550.2020). Zaproponował, żeby zaprosić przedstawicieli obu stron w celu
przedstawienia swoich uwag.
Radny Krzysztof Kleczka zauważył, że oczekiwania są określone w niniejszym piśmie.
Wyraził swoje zdanie, że pismo należy skierować do Prezydenta z prośbą o zajęcie stanowiska
w temacie oraz poinformować o tym adresatów pisma. Dodał, że warto poczekać na odpowiedź
od Prezydenta, żeby poznać zdanie dwóch stron, i dopiero potem podjąć dalsze kroki.
Radny Stanisław Kubit przystał na propozycję radnego Krzysztofa Kleczki.
Radny Zdzisław Goliszewski zgodził się i zwrócił uwagę, że z samego pisma niewiele wynika
i przydadzą się dodatkowe wyjaśnienia.
Ustalono przygotowanie pisma do Prezydenta.
Przewodniczący Komisji Adam Michczyński odniósł się do pisma z Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów
(korespondencja
nr
UM.722093.2020,
w
załączeniu),
informującego
o oddelegowaniu, według kompetencji, apelu Rady Miasta o podjęcie działań zmierzających
do likwidacji nielegalnie składowanych odpadów przy ul. Cmentarnej w Gliwicach, do
Ministerstwa Klimatu z prośbą o udzielenie odpowiedzi. Stwierdził tym samym celność decyzji
Komisji co do wskazania odpowiedniego adresata (Ministra Klimatu) apelu na posiedzeniu
Komisji w dniu 22.06.2020 r. (protokół w sprawie BR.0012.3.5.2020).
Radny Krzysztof Kleczka nawiązał do tragicznego wypadku z dnia 22 sierpnia 2020 r. na
DK 88, sugerując zwrócenie się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA)
z zapytaniem, czy istnieją plany podjęcia działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa
na drodze krajowej nr 88.
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Radny Stanisław Kubit zwrócił uwagę, że efektem takiego pisma może być ewentualne
kolejne ograniczenie prędkości, które nie przyniesie pożądanych efektów, bo kierowcy i tak
nie będą przestrzegać przepisów.
Radny Krzysztof Kleczka poinformował, że poprzez poprawienie bezpieczeństwa bardziej
miał na myśli postawienie bezpiecznego separatora oddzielającego jeden pas od drugiego,
żeby nie było możliwości wyprzedzania w miejscach niebezpiecznych.
Radny Janusz Szymanowski wyraził swoje zdanie, że gdyby w określonych miejscach udało
się wymóc na kierowcach przestrzeganie określonych zachowań, to wielu wypadków udałoby
się uniknąć, szczególnie tych na prostej drodze. W nawiązaniu do wspomnianego tragicznego
w skutkach zdarzenia stwierdził, że należy się przede wszystkim zastanowić, czy dobrym
rozwiązaniem nie byłoby wprowadzenie przymusowych badań po osiągnięciu określonego
wieku. Powołał się tym samym na wypowiedź osoby prowadzącej auto, która powiedziała, że
nie widziała auta jadącego z naprzeciwka. Przekazał, że w takich przypadkach należy szukać
tego typu rozwiązań. Powiedział, że Komisja powinna najpierw porozmawiać z Policją w tym
temacie, a dopiero w następnej kolejności skierować się do osób, które podejmują działania o
charakterze legislacyjnym.
Przewodniczący Komisji Adam Michczyński zgodził się, że pochylenie się nad tematem
poprawy bezpieczeństwa na tej drodze jest niezwykle istotne, wymaga to jednak
konkretniejszego sformułowania, należy się nad tym zastanowić. Odniósł się do kwestii wieku
wskazując, że być może to była tylko brawura, a brawura może wystąpić również u młodego
człowieka. Przywołał zdarzenie z przeszłości z udziałem młodych ludzi, gdzie w wyniku
nieodpowiedzialnych zachowań kierowcy zginął inny młody człowiek.
Wywiązała się dyskusja dotycząca wieku kierowcy oraz badań, jakim podlegać powinien
starszy kierowca.
Radny Zdzisław Goliszewski zauważył, że brawury i głupoty nie da się zmienić przepisami,
gdyż na całym tym odcinku jest podwójna linia ciągła i zakaz wyprzedzania, a mimo to ludzie
tego nie przestrzegają. Wniósł o zaproszenie przedstawicieli Wydziału Ruchu Drogowego
Policji, którzy mając większe doświadczenie zasugerują do kogo można w tej sprawie
zaapelować.
Radny Stanisław Kubit dodał, że jego zdaniem są za małe kary finansowe za tego typu
wykroczenia. Być może poprawa jakości osądzania tego typu wykroczeń poprawiłaby sytuację.
Radny Leszek Curyło zauważył, że w jego opinii jest wręcz odwrotnie, niż wskazują
przedmówcy. Przekazał, że jego zdaniem osoby w podeszłym wieku zdecydowanie ostrożniej
prowadzą auta, młodsze z kolei mają zdecydowanie mniejsze poczucie odpowiedzialności za
siebie i za innych.
Przewodniczący komisji Adam Michczyński dodał, że kontrola zdrowia kierowcy jest
potrzebna. Ustalono, że aby móc poruszyć temat bezpieczeństwa na gliwickich drogach na
kolejnych posiedzeniach, niezbędne będzie zaproszenie przedstawiciela odpowiedniego
Wydziału Policji.
Brak dalszych pytań ze strony członków Komisji.
(***)
Kolejne posiedzenie Komisji zostało zaplanowane na 31.08.2020 r., godz. 17:00 w trybie
zdalnym.
3

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.
Protokołowała
(-) Anna Wojtowicz
Przewodniczący Komisji
Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
(-) Adam Michczyński
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