BR.0012.3.6.2020

Protokół posiedzenia
Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023
w dniu 27 lipca 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 oraz gości i zaproponował przyjęcie
następującego porządku obrad:
1) Informacja o bieżącej działalności Straży Miejskiej oraz problemach i nowych
obowiązkach w tej działalności związanych z epidemią COVID-19 (zarówno
obecnie, jak i w trakcie lockdownu).
2) Sprawy bieżące, wolne wnioski.
3) Przyjęcie protokołu posiedzenia Komisji.
Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad.
W posiedzeniu udział wzięli: Komendant Straży Miejskiej Janusz Bismor i Zastępca Prezydenta
Miasta Gliwice Mariusz Śpiewok.
Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok zapowiedział, że jego obecność jest
podyktowana chęcią odpowiedzi na pytania ze strony zebranych radnych na temat
opiniowanych uchwał oraz zwrócił się z prośbą o zadawanie takich pytań. Zaanonsował, że
zaproszony gość, pan Komendant Janusz Bismor, jako uczestnik zespołu zarządzania
kryzysowego jest doskonale zorientowany w zagadnieniach związanych z epidemią Covid-19.
Przewodniczący Komisji Adam Michczyński zwrócił uwagę, że jest dużo istotnych
projektów, przygotowanych pod obradowanie na sesji. Jednak jako Komisja Bezpieczeństwa i
Ochrony Środowiska nie widzi konieczności opiniowania konkretnych uchwał. Zwrócił się do
członków o zdanie w tym temacie.
Brak wskazań ze strony radnych, co do opiniowania druków sesyjnych.
Przewodniczący Komisji Adam Michczyński zapytał o treść pisma pt. „Zapytanie o dotację
na Ratownictwo Wodne” (korespondencja nr UM.389299.2020), w którym Ratownictwo
Wodne zwraca się z prośbą o wyjaśnienie kwestii zabezpieczenia budżetu Miasta w celu
zawarcia umowy na przeprowadzenie analizy zagrożeń oraz umowy na
dotacje do
przeprowadzenia patroli z łodzi motorowodnej.
Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok odpowiedział, że stanowisko w tej sprawie
jest niezmienne. Wyjaśnił, że w przypadku ratownictwa wodnego umowy są zawierane
w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych poprzez ogłaszane przetargi. Dodał, że na
kąpielisku w Czechowicach przetarg wygrał ten sam podmiot, który zwraca się z zapytaniem.
Przekazał, że jednym z zadań Ratownictwa Wodnego jest zapewnianie ochrony ratowniczej na
pływalniach nieczynnych z powodu zagrożenia zakażeniem Covid–19, w związku z czym
zapotrzebowanie na ratowników jest znacznie mniejsze i Miasto Gliwice nie korzysta z usług
tego podmiotu w pełnym zakresie. Zaznaczył, że Miasto nie przekazuje dotacji na bieżącą
działalność, nie zakupuje sprzętu ratowniczego. Wyjaśnił również, że została udzielona
odpowiedź potwierdzająca zabezpieczenie odpowiednich środków. Przypomniał również, że
w wyniku wniosku Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska (nr sprawy
BR.0012.13.16.2019) dotyczącej wydłużenia czasu pracy ratowników na Kąpielisku, a tym
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samym wydłużenia sezonu kąpielowego, zostały wygospodarowane dodatkowe środki w celu
zapewnienia obecności ratowników na czynnych kąpieliskach.
Przewodniczący Komisji Adam Michczyński podziękował za wyjaśnienie.
Zastępca Prezydenta Mariusz Śpiewok opuścił posiedzenie (wideokonferencję).
Ad 1) Informacja o bieżącej działalności Straży Miejskiej oraz problemach i nowych
obowiązkach w tej działalności związanych z epidemią COVID-19 (zarówno obecnie,
jak i w trakcie lockdownu).
Komendant Straży Miejskiej Janusz Bismor przekazał, że działania podejmowane od
połowy marca przez Straż Miejską, związane z epidemią COVId-19, sprawiły całkowite
przekonfigurowanie dotychczasowej jej działalności. Poinformował, że panująca sytuacja
zagrożenia epidemicznego i epidemii rozszerzyła zakres obowiązków Strażników
o dokonywanie kluczowych kontroli z punktu widzenia Miasta. Wskazał przykłady
kontrolowania obiektów sportowych, które pomimo rozporządzeń pozostawały otwarte,
kontrole punktów gastronomicznych czy też działania podjęte w przychodniach POZ
(podstawowej opieki zdrowotnej). Wyjaśnił, że POZ-y w pewnym momencie zaczęły się
zamykać i przyjmować tylko telefonicznie pacjentów, w związku z czym niezbędna była
interwencja strażników miejskich, by zrewidować tę sytuację i pomóc w przywróceniu pracy
przychodni. Poinformował, że w tym okresie odnotowano 320 zgłoszeń mieszkańców,
dotyczących nieprawidłowości związanych z obostrzeniami wydanymi na mocy rozporządzenia
i ustawy. Wymienił przykłady, które dotyczyły, między innymi, niestosowania się do obowiązku
zakładania maseczek czy niedozwolonego gromadzenia się ludzi. Przekazał, że wszystkie
zgłoszenia były sprawdzane, odnotowywane, a ludzi informowano poprzez doręczanie
rozporządzeń, w których było jasno sprecyzowane jak należy postępować w obecnej sytuacji
zagrożenia epidemicznego. Jako ciekawostkę dodał, że podejmowano też próby wykorzystania
drona w celu zlokalizowania zakazanych zgromadzeń w parkach, czy na działkach. Wspomniał
również o dokonanych 3370 kontrolach boisk, siłowni na wolnym powietrzu, targowisk, parków
i skwerów, kontrolowanych kilka razy dziennie w zakresie wprowadzenia obostrzeń
sanitarnych. Poinformował, że 1384 razy nadawano komunikaty profilaktyczne na każdej ulicy,
oraz wskazał ilość ujawnionych wykroczeń - 109, z których wynikło skierowanie 3 wniosków
do Sądu Rejonowego w Gliwicach. Wspomniał o dość precedensowym wyroku dotyczącym
sytuacji niezałożenia maseczki, w którym Sąd Rejonowy uznał, że przepisy wprowadzone
rozporządzeniem są niekonstytucyjne. Poinformował, że sytuacja epidemii Covid-19 wpłynęła
na to, że wstrzymano kontrolę spalania palenisk. Przekazał również o wydanym przez
Wojewodę poleceniu zobowiązującym prezydentów do współpracy Straży z Policją. W tym
momencie wyraził podziękowania dla działalności Policji w zakresie podziału kompetencji i
zadań pomiędzy garnizon Policji, który składa się z około 700 osób, a 90-cio osobowy skład
zespołu Straży Miejskiej. W wyniku wyżej wymienionego polecenia wspólnych patroli istniało
niestety duże ryzyko narażenia funkcjonariuszy na zarażenie się covidem, co spowodowało
reorganizację pracy strażników. Oddelegowano 4 funkcjonariuszy Straży do wspólnych patroli
z Policją, którzy w wyniku tego pracowali tylko w terenie, nie pojawiali się fizycznie w siedzibie
Straży Miejskiej. Zwrócił uwagę, że notuje się ponowny wzrost liczby zgłoszeń od
mieszkańców, w przeważającej części dotyczących nieprzestrzegania zasad zakładania
maseczek w sklepie. Dodał, że w ramach zgłoszonego wniosku przez Komisję (sprawa nr
BR.0012.13.3.2020), dotyczącego dodatkowych patroli w rejonie Śródmieścia,
zorganizowano pracę strażników: od godziny 18.00 w piątek do niedzieli do godz. 22.00.
Wspomniał, że wcześniej pracowano również w całą niedzielę sprawdzając, co się dzieje
wskutek czego stwierdzono, że życie nocne w Śródmieściu w niedziele po godzinie 22.00
zamiera i nie ma konieczności wzmożonego patrolowania okolicy o tej porze. Wskazał, że
w związku z uruchomieniem punktów sprzedaży, lokalnej gastronomii na część starówki
oddelegowano 8 funkcjonariuszy poruszających się 4 radiowozami. Nadmienił o rozwinięciu
współpracy z Policją również na tej płaszczyźnie, dzięki której do dyspozycji na tym terenie
zostały oddelegowane 2 dodatkowe policyjne patrole.
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Przewodniczący Komisji Adam Michczyński podziękował za przygotowane sprawozdanie
oraz odpowiedź na podjęte działanie w sprawie objęcia dodatkowymi patrolami starówki.
Poprosił zgromadzonych radnych o ewentualne pytania.
Radny Janusz Szymanowski zapytał, w nawiązaniu do medialnych doniesień, według
których zapowiadano możliwość kontrolowania wesel, czy Komendant przewiduje
w tym temacie jakieś współdziałanie z Policją, czy wiadomo już coś o charakterze takich
kontroli?
Komendant Straży Miejskiej Janusz Bismor odpowiedział, że rzeczywiście dotarły do
niego takie informacje. Nie potrafił odpowiedzieć, w jaki racjonalny sposób mogłoby to zostać
zrealizowane, gdyż wydaje się trudne dopilnować przestrzegania reżimu sanitarnego wśród
bawiących się weselników.
Radny Stanisław Kubit przekazał na ręce Komendanta podziękowania za profesjonalne
zachowanie się strażników podczas przeprowadzanych interwencji.
Przewodniczący Komisji Adam Michczyński poprosił o wyjaśnienie wyroku dot.
niezakładania maseczek, czy Straż Miejska nie ma obaw, że kontrole prowadzone przez nią
zostaną uznane za wykonywane w sposób niekonstytucyjny. Zapytał czy Straż Miejska nie
obawia się domagania się przez mieszkańców odszkodowań za nieuprawnione interwencje.
Wspomniał, że ten temat jest nadal istotny, bo sporo osób lekceważy ten nakaz chociażby
w sklepach. Jaka jest możliwość egzekwowania nakazu noszenia maseczek w świetle prawa?
Komendant Straży Miejskiej Janusz Bismor odpowiedział, że Minister pozostawił pewną
swobodę w przepisach, w związku z czym, jeśli ktoś powie funkcjonariuszowi, że ma problemy
z dusznością, to nie ma możliwości sprawdzenia legalności takiej odpowiedzi. Wspomniał o
jednej interwencji - próbie zwrócenia uwagi na konieczność założenia maseczki, której
efektem było ujęcie osoby z użyciem środków przymusu bezpośredniego. Nie martwi się o
ewentualne żądanie odszkodowań, gdyż działania podjęte przez Straż w Gliwicach były zgodne
z literą prawa i zgodne z oczekiwaniami.
Przewodniczący Komisji Adam Michczyński podziękował za informacje i potwierdził, że
problemy z przepisami występowały wszędzie. Nawiązał do działań Politechniki, która nadal
planuje wykłady zdalnie za wyjątkiem zajęć, laboratoriów w małych grupach, niezależnie od
tego, jak będzie następował rozwój pandemii. Dodał, że egzekwowanie i trudności
w egzekwowaniu pewnych wymogów mogą być problemem jeszcze przez długie miesiące.
Brak dalszych pytań ze strony Komisji.
Komendant Straży Miejskiej opuścił posiedzenie (wideokonferencję).
Ad 2) Sprawy bieżące, wolne wnioski.
Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami:
a) Działalność Remondis Glass Recycling Polska sp. z o.o. przy ul. Portowej
w Gliwicach, (korespondencja nr UM.215037.2020) – Komisja przyjęła do wiadomości (w
załączeniu).
b) Skarga na uchwałę nr XIX/472/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 08-09-2016 r.
(korespondencja nr UM.2145017.2020) – Komisja przyjęła do wiadomości (w załączeniu);
c) Informacja o stanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego, (korespondencja
UM.221649.2020) - Komisja przyjęła do wiadomości (w załączeniu).

nr

d) Ocena
stanu
sanitarnego
miasta
Gliwice
w
2019
roku,
(korespondencja
nr UM.265886.2020) – Komisja przyjęła do wiadomości (w załączeniu).
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e) Odpowiedzi dla Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska dot. kwestii bezpieczeństwa
na gliwickich drogach, (korespondencja nr UM.399710.2020) – Komisja przyjęła do
wiadomości (w załączeniu).
f)

Pismo mieszkańca w sprawie „Wilcze Doły na sesji Rady Miasta” (korespondencja nr
UM.578944.2020) - Komisja przyjęła do wiadomości (w załączeniu).

g) Pismo mieszkańca w sprawie „Ratujmy Wilcze Doły” (korespondencja nr UM.578777.2020)
- Komisja przyjęła do wiadomości (w załączeniu).
h) Pismo mieszkańca w sprawie ”Sesja Rady Miasta – zbiornik retencyjny” (korespondencja
nr UM.577622.2020) - Komisja przyjęła do wiadomości (w załączeniu).
i)

Pismo mieszkańca w sprawie „Ratujmy Wilcze Doły” (korespondencja nr UM.577277.2020)
- Komisja przyjęła do wiadomości (w załączeniu).

j)

Pismo mieszkańca w sprawie „Najbliższa sesja Rady Miasta a kwestia budowy zbiornika
retencyjnego na potoku Doa” (korespondencja nr UM.576598.2020) - Komisja przyjęła do
wiadomości (w załączeniu).

k) Pismo mieszkańca w sprawie „Wilcze Doły – Zielone Płuca Gliwic” (korespondencja nr
UM.575857.2020) - Komisja przyjęła do wiadomości (w załączeniu).
l)

Wezwanie do interwencji w sprawie planowanej budowy zbiornika na Sikorniku
(korespondencja nr UM.576550.2020) - Komisja przyjęła do wiadomości (w załączeniu).

m) Prezentacja strony społecznej „Suchy zbiornik retencyjny na potoku Wójtowianka- projekt
do remanentu” (korespondencja nr UM.576601.2020) - Komisja przyjęła do wiadomości
(w załączeniu).
n) Analiza skarg, wniosków i petycji za II kwartał 2020 r. (korespondencja
UM.602627.2020) - Komisja przyjęła do wiadomości (w załączeniu).
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Przewodniczący Komisja Adam Michczyński zaproponował zaproszenie Komendanta
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w celu przedstawienia informacji
o zabezpieczeniu przeciwpożarowym (korespondencja nr UM.266266.2020), a przy okazji
w celu rozmowy o ewentualnych problemach w czasach Covid-19 na następne posiedzenie
Komisji. Zasugerował, że w związku z wpłynięciem raportu z Wód Polskich, należy rozważyć
zaproszenie na kolejne posiedzenia Komisji przedstawiciela Wód Polskich (korespondencja nr
UM.594213.2020).
Przewodniczący Komisji Adam Michczyński poprosił o przegłosowanie tej propozycji.
Wynik głosowania: 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.
(***)
Radny Zdzisław Goliszewski powrócił do tematu Wilczych Dołów, poruszanego na
poprzednich posiedzeniach (nr sprawy BR.0012.3.5.2020) wskazując, że dla niego temat
jest niespójny. Wyraził swoją opinię, że skala zagrożenia przeciwpowodziowego, jakie stwarza
ten potok, jest niewielka i nie do końca rozumie, dlaczego przygotowano tak duże poldery.
Wyraził swoje przekonanie, że betonowanie całej doliny potoku nie jest konieczne w takim
stopniu jak wskazuje firma, która przygotowała projekt. Wydaje mu się, że władze miasta
powinny zrobić znacznie więcej w tym temacie, sugerując, między innymi, wykonanie jazów,
przepustów czasowych.
Radny Stanisław Kubit odrzekł, że według wszelkich przekazów nie będzie aż takiego
zabetonowania. Dodał, że trudne jest zatrzymanie inwestycji procedowanej od 10 lat, gdyż
może doprowadzić do katastrofalnych skutków finansowych. Wspomniał, że strona społeczna
wykazała się lekką przesadą stwierdzając, że budowa tego zbiornika będzie miała
katastrofalne skutki zdrowotne, powołując się na wypowiedź profesora, który wskazywał, że
przyroda nie powinna na tym aż tak ucierpieć.
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Przewodniczący Komisji Adam Michczyński wspomniał, że sprawa została szeroko
przedyskutowana ostatnio, w związku z czym nie widzi potrzeby kontynuowania tematu.
Powiedział jednocześnie, że również ma szereg wątpliwości i nie uważa, że sprawa jest do
końca jasna, a strona społeczna wykazała się fachową wiedzą w tym temacie.
Radny Janusz Szymanowski podtrzymał głos o nieprocedowanie tego tematu. Zwrócił
uwagę, że do tej pory było to miejsce, którym nikt się nie interesował. Dodał, że potok nie
będzie wylany niecką betonową, bo inwestycja nie kosztowałaby kilkunastu milionów złotych,
tylko kilkadziesiąt. Zaznaczył, że nie można propagować tego typu informacji. Wskazał, że
problem Wilczych Dołów nie jest związany z dostarczaniem ogromnej ilości wody do Kłodnicy,
tylko z tym, że potok Wójtowianka wpada do Ostropki i dopiero wtedy pojawiają się problemy,
w obszarze skrzyżowania ulic Nowy Świat i Kościuszki. Z drugiej strony przekazał, że rozumie
mieszkańców mieszkających na takim betonowym osiedlu, że próbują walczyć o zielone
tereny. Zauważył, że nie zostaną one totalnie zdewastowane, a tylko zmienią nieco charakter.
Radny Krzysztof Kleczka zasugerował, żeby zakończyć dyskusję w tym punkcie, gdyż do
niczego to nie doprowadzi. Zaproponował, aby zainteresowani radni zwrócili się z interpelacją,
wnioskiem o ewentualne wyjaśnienia.
Przewodniczący Komisji Adam Michczyński zgodził się z przedmówcą, że zostało już wiele
zrobione w tym temacie, poznano zdanie członków Komisji i zakończył dyskusję.
Ad 3) Przyjęcie protokołu posiedzenia Komisji.
Komisja przyjęła protokół posiedzenia Komisji w dniu 27 maja 2020 r., nr BR.0012.3.4.2020.
(***)
Nie ustalono terminu kolejnego posiedzenia Komisji.
Na tym zakończono posiedzenie Komisji.
Protokołowała
(-) Anna Wojtowicz
Przewodniczący Komisji
Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
(-) Adam Michczyński
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