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BR.0012.3.6.2019 

 
Protokół posiedzenia  

 Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska 
 Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 27 maja 2019 r., godz. 17.30 

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

 
1) Opiniowanie raportu o stanie miasta Gliwice. 
2) Druki sesyjne.  
3) Sprawy różne, wolne wnioski. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 
 
W posiedzeniu udział wzięli Adam Neumann - Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice, 
Agnieszka Setnik - Naczelnik Wydziału Środowiska, Tomasz Wójcik - Dyrektor Centrum 
Ratownictwa Gliwice (CRG).  

Ad 1). Opiniowanie raportu o stanie miasta Gliwice. 

Naczelnik Wydziału Środowiska Agnieszka Setnik rozpoczęła omawianie raportu 
o stanie miasta Gliwice w części dotyczącej środowiska, od przedstawienia wyników badań 
dotyczących zanieczyszczonego powietrza, w którym, opierając się na latach 2015-2018, 
zauważalny jest sukcesywny spadek średniego poziomu rocznego stężenia pyłu 
zawieszonego PM 10 od 47 do 40 µg/m3 (mikrogramów). Poinformowała również, że miasto 
Gliwice wypadło bardzo dobrze na tle innych ościennych miast, w których widać, że na 
wykresach są wahania średniego rocznego stężenia pyłu zawieszonego, raz lepiej raz 
gorzej, podczas gdy w Gliwicach widać znaczący spadek. Następnie przeszła do omówienia 
tematu mapy akustycznej i związanego z nią programu ochrony przed hałasem, zwracając 
szczególną uwagę, że opracowanie tej mapy, która umożliwia monitoring klimatu 
akustycznego w mieście, odbywa się co 5 lat. Dodała, że w mieście Gliwice mapa 
akustyczna, która powstała w 2017 r., pozwoliła na opracowanie i uchwalenie Programu 
Ochrony Środowiska przed hałasem dla miasta Gliwice na lata 2018-2022. Wskazała także, 
że ustawa Prawo Ochrony Środowiska narzuca stworzenie i posiadanie Programu Ochrony 
Środowiska, który przedstawia stan środowiska, a także zobowiązuje do sporządzenia 
raportu z realizacji programu ochrony środowiska co dwa lata. Wyjaśniła również, że 
program zawiera w sobie wszystkie działania jakie urzędy, instytucje, mieszkańcy są 
zobowiązani podejmować w ramach szeroko rozumianej ochrony środowiska. 
Poinformowała, że aktualnie przygotowywany jest raport dotyczący lat 2017-2018 i jak 
tylko będzie gotowy zostanie przedstawiony Komisji. Następnie zreferowała krótko krajowy 
program usuwania azbestu, przyjęty w 2009 roku, który narzucił obowiązek usuwania z 
budynków materiałów zawierających azbest. Poinformowała, że zgodnie z programem, 
usunięcie azbestu powinno nastąpić do 2032 roku oraz że Polska może być jedynym krajem 
posiadającym taki program. Jednocześnie wskazała, że nie ma żadnych sankcji, kar za 
nieusunięcie takiego azbestu, między innymi na prywatnych posesjach. Wyjaśniła także, 
że dużym zagrożeniem jest sam pył azbestowy, który powstaje wskutek rozkruszenia 
azbestu, a sam azbest, dopóki jest w całości, nie jest niebezpieczny. Następnie wymieniła 
realizowane przez miasto Gliwice liczne projekty z obszaru edukacji ekologicznej. Za 
przykład takiej akcji edukacyjnej podała zbiórkę leków przeterminowanych, które jako 
odpady niebezpieczne nie powinny w żadnym wypadku trafić do śmieci. Przekazała, że w 
mieście Gliwice są wyznaczone 24 punkty, gdzie można oddać leki ze skończonym 
terminem ważności. Dodała, że efektem tego działania jest zebranie w 2018 roku ponad 
10 ton przeterminowanych leków. Wspomniała również o przeprowadzanych zbiórkach 
niebezpiecznych odpadów, takich jak farby, oleje, których zebrano w ubiegłym roku ponad 
12 tys. ton. Jako ostatni poruszyła temat prowadzonej przez Miasto polityki w zakresie 
energii odnawialnej wraz z proekologicznymi systemami grzewczymi, na które rokrocznie 
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otrzymywane są wysokie dotacje. Podsumowała, że program dotacyjny jest realizowany 
od 2007 roku, oraz że w jego ramach wydano kwotę ponad 16 mld zł. 

Radny Leszek Curyło wyraził zdziwienie tak dużą ilością przeterminowanych leków 
zebranych w Gliwicach. 

 

Naczelnik Wydziału Środowiska Agnieszka Setnik zapewniła Komisję, że ze względu 
na te zatrważające statystyki, sama zweryfikowała tę informację podwójnie. 

 

Zastępca Prezydenta Adam Neumann dodał, że rzeczywiście jest to ogromna ilość, 
a jeszcze trzeba brać pod uwagę ile z tych nieużytych leków ląduje w śmieciach 
komunalnych. 

 

Naczelnik Wydziału Środowiska Agnieszka Setnik wyraziła nadzieję, że skoro tak 
dużo oddaje się do pojemnika z przeterminowanymi lekami, to może mniej jest 
przeterminowanych leków w śmieciach. 

 

Radny Krzysztof Kleczka dopytał, czy takie pojemniki można znaleźć w każdej aptece. 

 

Naczelnik Wydziału Środowiska Agnieszka Setnik odpowiedziała, że nie wszystkie 
apteki do tego przystąpiły. Dodała, że dopiero wtedy, gdy apteka zwróci się do Urzędu 
z taką prośbą, są dokupowane pojemniki i wstawiane do apteki. 

 

Radny Krzysztof Kleczka zapytał czy jest to ustawowo narzucone. 

 

Naczelnik Wydziału Środowiska Agnieszka Setnik zaprzeczyła.  

 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński zapytał kiedy jest przewidywana 
aktualizacja mapy akustycznej. 

 

Naczelnik Wydziału Środowiska Agnieszka Setnik odpowiedziała, że ustawowo co 5 
lat robiona jest mapa akustyczna, a następnie na jej podstawie powstaje program ochrony 
przed hałasem. Przekazała, że następna mapa powinna być w 2022 roku, a zaraz krótko 
po tym program.  

 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński nawiązał do tematu hałasu, który 
poruszyła Rada Dzielnicy Kopernika na jednym z poprzednich posiedzeń Komisji 
(Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska z dnia 10.12.2018 r.), 
zwracając uwagę na zmianę natężenia hałasu, powstałego po wycinkach drzew 
wykonanych przez Polskie Koleje Państwowe. Zapytał czy wydarzyło się coś więcej w tym 
temacie.  

 

Naczelnik Wydziału Środowiska Agnieszka Setnik odpowiedziała, że dwa dni temu 
otrzymała odpowiedź, że Polskie Koleje Państwowe poinformowały, że według posiadanych 
przez nich informacji nie przekraczają dopuszczalnego hałasu, a zatem nie są zobowiązani 
do wykonywania takich pomiarów. Zauważyła, że ponieważ mapowanie przez Urząd będzie 
dokonywane dopiero w 2022 roku, należy zastanowić się jakie mogą zostać podjęte dalsze 
kroki, gdyż z przepisów nie wynika kto w takiej sytuacji jest zobowiązany do wykonywania 
takich pomiarów. Dodała, że będą podejmowane rozmowy z Wojewódzkim Inspektoratem 
Ochrony Środowiska, czy istnieje możliwość dokonania pomiarów z ramienia Inspekcji. 
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Przewodniczący Komisji Adam Michczyński zauważył, że mieszkańcy tej dzielnicy 
będą w dalszym ciągu zwracać się do radnych z wnioskami o interwencję w tej sprawie. 

 

Naczelnik Wydziału Środowiska Agnieszka Setnik rozważyła, że może to być bardziej 
problem uciążliwości hałasu niż przekraczania dopuszczalnych poziomów. Podkreśliła, że 
to są dwie różne kwestie z tego względu, że dopuszczalne poziomy mogą być zachowane, 
natomiast samo odczucie tego hałasu jest trudne i uciążliwe. Podsumowała, że z takimi 
sytuacjami można się spotkać dość często. 

 

Radny Janusz Szymanowski zapytał skąd wiadomo o nieprzekraczalności.  

 

Naczelnik Wydziału Środowiska Agnieszka Setnik poinformowała, że z mapy, która 
była tworzona, nie wynika, że były tam przekroczenia. Dodała natomiast, że wycinka była 
wykonana po mapowaniu, w związku z czym klimat akustyczny mógł ulec zmianie. 
Wyjaśniła, że nie ma wiedzy jednoznacznej, że są przekroczenia, a PKP było zobowiązane 
na mocy ustawy do usunięcia roślinności, która zapewne w jakiejś części wygłuszała hałasy. 

 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński, odnosząc się do programu usuwania 
azbestu, zapytał o pokrywanie kosztów usunięcia azbestu z zabudowy mieszkaniowej. 

 

Naczelnik Wydziału Środowiska Agnieszka Setnik odpowiedziała, że program tej 
kwestii nie normuje, oraz że nigdzie nie jest powiedziane, kto to powinien finansować. 
Przekazała, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska przeznacza środki na likwidację 
azbestu, czyli zdjęcie azbestu i oddanie na składowisko odpadów niebezpiecznych. 
Przekazała, że niestety nie ma dodatkowego źródła finansowania na odnowienie ściany, 
która wcześniej była pokryta azbestem. 

 

Brak dalszych pytań ze strony Komisji. 

 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński podziękował za omówienie części 
poświęconej ochronie środowiska i poprosił Dyrektora Centrum Ratownictwa Gliwice o 
zreferowanie działu poświęconego bezpieczeństwu w mieście Gliwice. 

 

Dyrektor CRG Tomasz Wójcik rozpoczął omawianie raportu zwracając uwagę, że 
Centrum Ratownictwa Gliwice koordynuje większość zagadnień, związanych 
z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym, natomiast wykonawcami tych zadań są 
służby takie jak: Policja, Straż Miejska czy Państwowa Straż Pożarna. Powiedział, że 
w Raporcie znalazł się między innymi raport CBOS o warunkach życia w mieście 
wskazujący, że co 9-ty mieszkaniec Gliwic czuje się w Gliwicach bezpiecznie, a co piąty 
bardzo bezpiecznie. Odniósł się do raportów Policji, z których wynika, że przestępczość 
maleje, a wzrasta wykrywalność przestępstw, szczególnie takich jak: uciążliwe kradzieże, 
rozboje. Co ważne, podkreślił, miasto dodatkowo wspiera służby np. poprzez zapewnienie 
środków na dodatkowe patrole Policji czy Straży Miejskiej. Podkreślił, że dużą rolę we 
wspieraniu służb w zakresie prewencyjnym odgrywa także udostępniany przez CRG sygnał 
z monitoringu wizyjnego miasta, dzięki któremu udało się już wychwycić bardzo wiele 
przestępstw na tzw. „gorącym uczynku”. Poinformował, że jednym z zadań CRG jest 
również monitorowanie obecności dzikich zwierząt na terytorium miasta. Przekazał, że 
problem jest rozwiązywany przy zintensyfikowanych działaniach Straży Miejskiej, kół 
łowieckich, nie tylko poprzez zwiększony odstrzał redukcyjny, ale i działalność 
informacyjno-prewencyjną. Nawiązał do prowadzonej profilaktyki w ramach programu 
„Bezpieczne Gliwice”, opartej na współdziałaniu samorządu lokalnego, służb, inspekcji 
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i straży ze społeczeństwem oraz różnymi podmiotami, mającymi wpływ na stan 
bezpieczeństwa, poprzez organizowanie programów profilaktycznych m.in. w szkołach dla 
dzieci z poszczególnych klas, wskazujących jak mają się zachować na ulicy, reagować na 
przemoc, czy zachowywać się w sytuacji ewentualnych zagrożeń. Poinformował, że 
Program od lat cieszy się dużym zainteresowaniem. Dodał, że koszt ponoszony przez 
miasto Gliwice z tego tytułu to ok. 120 tys. zł, a przeznaczany jest na różnego rodzaju 
materiały prewencyjne, książeczki niezbędne do podnoszenia świadomości społecznej. 
Nawiązał do kolejnej sfery niezwykle istotnej dla miasta Gliwice, jaką jest ochrona 
przeciwpowodziowa. Poinformował, że na przykładzie powodzi, która miała miejsce 
w ostatnim czasie, można zaryzykować twierdzenie, że miasto Gliwice jest w miarę dobrze 
przygotowane pod tym względem. Podkreślił, że udało się przeprowadzić bardzo wiele 
inwestycji, ale niestety ciągle za mało i nadal trzeba pracować nad tym, żeby odciążyć 
kanalizacje deszczowe, jeszcze lepiej przygotować zbiorniki retencyjne. Wskazał, że są 
prowadzone spotkania, rozmowy z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej (RZGW) w 
Gliwicach, mające na celu podjęcie współpracy w zakresie problemów, które są 
dostrzegane, między innymi w zakresie regulacji Kłodnicy. Dodał, że robi się bardzo dużo 
po to, by uciążliwość w występowaniu lokalnych podtopień była jak najmniejsza. 

 

Radny Krzysztof Kleczka zapytał, czy w sprawie ochrony przeciwpowodziowej udało się 
nawiązać współpracę z Dyrektorem RZGW (jeden z tematów posiedzenia Komisji z dnia 
25.02.2019 r.). 

 

Zastępca Prezydenta Adam Neumann odpowiedział, że udało się spotkać 
z Dyrektorem, który zadeklarował współpracę i otwartość. Przekazał, że na spotkaniu, 
które odbyło się w siedzibie Regionalnego Oddziału w Gliwicach, w dość szerokim gronie, 
wypowiedziano stanowcze oczekiwanie, płynące wprost z ustawy, o wspólne podjęcie 
działań przeciwpowodziowych, gdyż, jak przypomniał, ustawa Prawo Wodne, która 
obowiązuje od 1 stycznia 2018 roku podniosła opłaty za zrzut wód opadowych do rzek, 
oraz sprawiła, że aktualnie odbiorcą opłat są Wody Polskie i wprost budżet państwa. Dodał, 
że od tamtego czasu, po spisanej notatce, nic innego niestety się nie wydarzyło. Wyraził 
niezadowolenie, że na spotkaniu zamiast deklaracji podjęcia działań, usłyszano jedynie o 
tym, że miasto Gliwice ma możliwości dotowania unijnego, które są dość duże w programie 
Infrastruktura i Środowisko, co oczywiście jest robione przez Miasto Gliwice własnym 
wysiłkiem. Przypomniał, że Kłodnica jest przykładem szybko napełniającej się rzeki, 
przepływającej przez mocno zurbanizowane tereny, a ponieważ Gliwice są w jej dolnym 
biegu, wszystko trafia do Kłodnicy i do centrum. Podkreślił, że powodem, dla którego Miasto 
Gliwice będzie się dopominać od Metropolii i Wód Polskich co najmniej współdziałania jest 
to, że Kłodnica i jej dorzecze obejmuje zasięgiem dużą cześć Metropolii, a nie tylko Gliwice.  

 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński dopytał, czy w związku z tym, co zostało 
powiedziane, nadal jest potrzeba spotkania w celu rozmowy z Dyrektorem RZGW. 

 

Zastępca Prezydenta Adam Neumann odpowiedział, że problem nie został 
wyeliminowany, więc bardzo miło by było ze strony Komisji, gdyby udało się zaplanować 
temat związany z ochroną przeciwpowodziową i zaprosić Dyrektora. Podkreślił wagę 
problemu, że dopóki deszcze nie padają jest dobrze, ale trzeba już podejmować określone 
działania, mające na celu zabezpieczenie przeciwpowodziowe.  

 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński zaproponował, że miesiąc październik 
może być dobrym momentem na przeprowadzenie takiego spotkania. 

 

Radny Zdzisław Goliszewski zwrócił uwagę, że październik to może być za późno, wniósł 
propozycję przygotowania takiego zaproszenia na wrzesień. Wyraził niezadowolenie, że nie 
zaproszono przedstawicieli Komisji na spotkanie w siedzibie RZGW. 



 

 

5 

 

Radny Janusz Szymanowski zapytał o Ostropkę.  

 

Dyrektor CRG Tomasz Wójcik odpowiedział, że w tym rejonie ostatnio nie występowały 
żadne nieprawidłowości. Poinformował, że największym problemem jest przepustowość 
krat położonych na Ostropce, która wydaje się na ten moment uregulowana. Wyjaśnił, że 
w przypadku gdy piętrzy się tam woda, informacja o tym jest automatycznie przekazywana 
do firmy, żeby podjęła interwencję i szybko ściągnęła wierzchnią kratę w celu wyciągnięcia 
nieczystości. Poinformował, że na razie podjęte działania sprawiły, że przy tym opadzie nie 
było z tym większych problemów. Przekazał, że w okresie wiosennym w to miejsce będzie 
wysyłanych więcej patroli, czuwających nad tym by, ludzie w ramach wiosennych 
porządków nie wyrzucali śmieci na obrzeża.  

 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński zapytał o planowane działania względem 
okolic ulicy Uszczyka, gdzie bezpośrednio rzeka nie płynie, ale ze względu na 
ukształtowanie terenu robi się naturalna zlewnia. 

 

Dyrektor CRG Tomasz Wójcik odpowiedział, że w tamtym miejscu nie zakończono 
jeszcze prac. Potwierdził, że ze względu na niekorzystne ukształtowanie terenu i na 
wybetonowaną, dużą powierzchnię, na chwilę obecną nie ma możliwości, aby ten problem 
rozwiązać. Natomiast podkreślił, że temat jest w fazie rozwoju, trwają rozmowy z TBS-ami, 
które są również zainteresowane i zaangażowane oraz że jest planowana przebudowa, 
mająca między innymi na celu dobudowanie dodatkowych elementów.  

 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński nawiązał do tematu monitoringu 
wizyjnego, zwracając się z zapytaniem, z czego wynika dysproporcja w rozmieszczeniu 
kamer w dzielnicy Śródmieście, gdzie jest ich bardzo dużo, i w dzielnicy Kopernika, gdzie 
jest ich dużo mniej.  

 

Dyrektor CRG Tomasz Wójcik odpowiedział, że w systemie monitoringu bardzo istotne 
jest to, aby nie obciążać ogólnodostępnego systemu, w związku z czym najlepszym 
rozwiązaniem jest infrastruktura światłowodowa. Na początku typowane były obszary 
miasta, które miały dostępną już sieć światłowodową. Przekazał, że dysproporcja między 
Śródmieściem a innymi dzielnicami wynika z tego, że Śródmieście dysponowało największą 
dostępnością niezbędnej usługi. Odniósł się do przykładu Łabęd, gdzie brakuje 
światłowodowych obszarów, w związku z czym są prowadzone rozmowy z prezesem 
Śląskiej Sieci Metropolitalnej, który całością zawiaduje, w celu rozbudowania sieci na tym 
terenie. Podkreślił, że jak tylko uda się przejść na stronę Łabęd ze światłowodami, to sieć 
monitoringu jeszcze bardziej się rozbudowuje. Zwrócił uwagę, że monitoring nie jest tanim 
zadaniem, oraz że w ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy mogą zgłaszać potrzeby 
takiej rozbudowy.  

 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński dopytał, czy podobna sytuacja występuje 
w Dzielnicy Kopernika. 

 

Dyrektor CRG Tomasz Wójcik odpowiedział, że to prawdopodobne, iż tam również mogła 
być taka sytuacja, natomiast wymagałoby to sprawdzenia. 

 

Brak dalszych pytań ze strony Komisji. 

Goście opuścili posiedzenie. 
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Przewodniczący Komisji Adam Michczyński zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do Raportu o stanie miasta Gliwice. 

Wynik głosowania: 5 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.  

Komisja pozytywnie zaopiniowała Raport. 

Ad 2) Druki sesyjne. 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński odniósł się do druku nr 107, w sprawie 
apelu o podjęcie przez Rząd RP skutecznych działań wpływających na poprawę jakości 
powietrza w Polsce. wskazując, że jest to inicjatywa, która wypłynęła z Komisji z 
poprzedniego posiedzenia 

Dopytał o ewentualne uwagi ze strony Komisji. Brak uwag. 

Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał Rady Miasta: 

a) projekt uchwały (druk nr 115) w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia gminnej 
jednostki budżetowej – Straż Miejska w Gliwicach.  

 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński omówił projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 115. 

Wynik głosowania: 5 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

b) projekt uchwały (druk nr 110) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług 
przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński zauważył, że ten projekt uchwały, nie leży 
co prawda w kompetencjach Komisji, ale uważa, że działania, mające na celu zmniejszenie 
częstotliwości wywozu odpadów, są niewłaściwe. 

 

Radny Krzysztof Kleczka przekazał, że na poprzednim posiedzeniu Komisji Gospodarki 
Komunalnej, w której uczestniczył, radni otrzymali informację, że do tego druku będzie 
autopoprawka, która zwiększa częstotliwość wywozu odpadów wielkogabarytowych z 
miesiąca do dwóch tygodni. 

Ad 3) Sprawy różne, wolne wnioski. 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński w związku z potrzebą zapoznania się z 
korespondencją UM.298544.2019, która nie zostało przedyskutowana na jednym 
z poprzednich posiedzeń, powrócił do tematu pisma otrzymanego od Polskiego Klubu 
Ekologicznego Okręgu Mazowieckiego tj. miejskich postulatów transportowych ds. 
ograniczania emisji. Przedstawił pokrótce treść pisma, podsumował, że Miasto Gliwice 
większość tych postulatów realizuje, jak chociażby zwiększenie roli transportu drogowego, 
opierając się na przykładzie budowanych kolejnych stacji rowerowych, czy stworzonych 
tzw. „buspasów” na skrzyżowaniach. Zwrócił się do pozostałych członków Komisji, m czy 
w związku z tą informacją nasuwają się jeszcze jakieś pytania. 
Brak pytań ze strony Komisji. 
Komisja przyjęła pismo do wiadomości(w załączeniu). 
 

https://bip.gliwice.eu/strona=120,650,4576
https://bip.gliwice.eu/strona=120,650,4576
https://bip.gliwice.eu/strona=120,650,4576
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Przewodniczący Komisji Adam Michczyński wskazał kolejne pismo, które wpłynęło od 
Fundacji „Łąka”, omawiające prezentację na temat istotnej dla środowiska funkcji łąk 
kwietnych (UM.434046.2019, dokumenty w sprawie BR.0012.13.10.2019). 
Komisja postanowiła przekazać pismo do Wydziału Środowiska celem zapoznania się 
z tematem. 
 
Przewodniczący Komisji Adam Michczyński odniósł się do kolejnego pisma, w którym 
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Błogosławionego Czesława 68-70 zwraca się z prośbą 
o interwencję w sprawie zajmowania pasa drogi dojazdowej i pożarowej na terenie działek 
(UM.424979.2019, dokumenty w sprawie BR.0012.13.11.2019).  
Po zapoznaniu się Komisja stwierdziła, że należy je przekazać do Straży Miejskiej celem 
podjęcia stosownych działań. 

 

Komisja zapoznała się również z następującymi dokumentami: 

 
a) oceny zasobów pomocy społeczne za rok 2018, UM.395949.2019 - Komisja przyjęła 

do wiadomości (w załączeniu); 

 
b) sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach w roku 2018, 

UM.405041.2019 - Komisja przyjęła do wiadomości (w załączeniu); 

 
c) raport z działalności Straży Miejskiej za miesiąc kwiecień 2019, UM.448580.2019 – 

Komisja przyjęła do wiadomości (w załączeniu); 
 

d) uchwała Rady Gminy Wyry, UM. 432845.2019 (w załączeniu korespondencja, 
dokumenty w sprawie BR.0012.13.14.2019). 

 

Ustalono termin kolejnych posiedzeń Komisji na 17 czerwca, na którym zostanie 
przedstawiona prezentacja Planu adaptacji zmian klimatu do 2030 roku oraz na 8 lipca, 
jako posiedzenie wyjazdowe, wymagające jeszcze potwierdzenia. 

 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

 

Protokołowała: 

(-) Anna Wojtowicz 

 Przewodniczący Komisji 

Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska 

(-) Adam Michczyński 

 

http://pim.um/moduly/cms_bip/pliki/komisja_pliki/3541.pdf
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