
 
 

  

  
  

  
     

          
    

  
   

  

        
          

              
           

      
        

    

    

        
       

     

       
    

       

            
 

    

       

         
          

          
  

        
       

     

        
         

            
        

 
 

       
       

         

BR.0012.3.6.2021 

Protokół posiedzenia 
Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 14 czerwca 2021 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. 

zm.) 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński otworzył posiedzenie Komisji, powitał 
zebranych przed monitorami komputerów radnych oraz gości. Przypomniał, że posiedzenie 
Komisji może być nagrywane i transmitowane na żywo w Internecie (obraz i dźwięk) przez 
podmiot  zewnętrzny,  a  po  zakończeniu  obrad  nagranie  może  zostać  zamieszczone  na  
stronie internetowej. Przypomniał także o obowiązku ochrony danych osobowych 
mieszkańców przed ujawnieniem ich osobom postronnym i poprosił o niepodawanie tych 
danych podczas omawiania spraw. 

Zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad: 

1) Omówienie bieżącej działalności Straży Miejskiej oraz możliwości 
przeprowadzenia działań edukacyjnych, upowszechniających wiedzę na temat 
zagrożeń wynikających z problemu pedofilii. 

2) Omówienie aktualnego stanu przygotowania kąpieliska Ośrodka 
Wypoczynkowego Czechowice pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa 
wypoczywającym oraz kąpiącym się na jego terenie. 

3) Przedstawienie opinii Komisji w sprawie “Raportu o stanie miasta Gliwice za 
2020 r.”. 

4) Sprawy bieżące. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu udział wzięli: Komendant Straży Miejskiej Janusz Bismor, Zastępca 
Komendanta ds. prewencji Rafał Bogdoł, Dyrektor Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych 
Tadeusz Mazur, kierownik Ośrodka Wypoczynkowego Iwona Janik, radny spoza komisji 
Łukasz Chmielewski. 

Ad 1) Omówienie bieżącej działalności Straży Miejskiej oraz możliwości 
przeprowadzenia działań edukacyjnych, upowszechniających wiedzę na temat 
zagrożeń wynikających z problemu pedofilii. 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński poinformował, że temat posiedzenia 
wyniknął pośrednio ze zdarzenia uprowadzenia i zamordowania chłopca przez pedofila, 
które miało miejsce 23 maja bieżącego roku w Sosnowcu. Poprosił, przy okazji omawiania 
bieżącej działalności Straży Miejskiej, o przedstawienie działań, które jednostka może 
podjąć w celu upowszechnienia wiedzy na temat zagrożeń wynikających z problemu  
pedofilii. 

Komendant Straży Miejskiej Janusz Bismor określił Straż Miejską jako jednostkę, 
która nieustannie musi dostosowywać się do bieżącej rzeczywistości. Przekazał, że 
aktualne wyciszenie pandemii sprawiło, że należało przeorganizować prace Straży Miejskiej 
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i powrócić do pracy polegającej na prowadzeniu działań porządkowych, w celu zapewnienia 
spokoju i porządku. Poluzowanie obostrzeń i sprzyjająca pogoda wymusiły uruchomienie 
patroli w rejonie gliwickiej Starówki i dzielnicy Śródmieście. W związku z tym uruchomiono 
dodatkowe patrole, które rozpoczynają pracę w terenie w piątek o godzinie 1800, a kończą 
o godzinie 2200 w niedzielę. Przekazał informację o podjętej współpracy z Dyrektorem 
Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych (MZUK) Tadeuszem Mazurem w obrębie terenu 
giełdy samochodowej. Dodał, że jednym z głównych zadań Straży Miejskiej jest praca, 
mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, w tym  uświadamianie o 
istnieniu problemu pedofili. Zaznaczył, że wzbogacono prezentację w tym zakresie. 
Zaznaczył, że praca nad uświadamianiem tego typu problemów ujęta jest w stałym 
zakresie obowiązków Straży Miejskiej. Podał tego przykład, wspominając, że aktualnie 
organizatorzy półkolonii w Gliwicach zapraszają strażników w celu przeprowadzania 
pogadanek w zakresie bezpieczeństwa dzieci i odmawiania osobom obcym przyjmowania 
przysłowiowego cukierka. Działania profilaktyczne mają sprawić, żeby dzieci uczące się w 
szkołach czy przedszkolach były przyzwyczajone do widoku mundurowych, żeby w sytuacji 
zagrożenia nie obawiały się wykonać telefonu do Straży Miejskiej. Poinformował, że w 
przypadku spraw ochrony środowiska - powietrza trwają szkolenia, mające na celu 
przygotowanie strażników (tak zwany „Eko-patrol”)  do  wypełniania  wniosków  o  
dofinansowanie w ramach programu „Czyste powietrze”. Istotne jest to, aby jak najszybciej 
móc rozpocząć działania pomocowe, żeby osoby starsze mogły poprzez straż, wyposażoną 
w mobilne zestawy komputerowe, wypełnić wspomniany wniosek. 

Radny Krzysztof Kleczka docenił podjęte działania uświadamiania o zagrożeniu pedofilii, 
tym bardziej, że Komendant nie czekał na wytyczne Komisji i sam podjął działania 
przeorganizowania pracy. Wytłumaczył, że na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa 
i Ochrony Środowiska w dniu 24 maja 2021 r. (sprawa nr BR.0012.3.5.2021) padł postulat 
przekazywania informacji, uświadamiających o zagrożeniu pedofilią, poprzez patrole 
skierowane na place zabaw. Rolą takich patroli byłoby dotarcie do jak najszerszej rzeszy 
rodziców i dzieci przebywających na placu, np. poprzez wręczenie ulotek. Poprosił 
o odniesienie się Pana Komendanta do tego pomysłu. 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński opowiedział o obejrzanym przez siebie 
filmie, demonstrującym przeprowadzenie akcji w okolicach placów zabaw, z udziałem 
symulanta. Polegało to na tym, że w okolicach placu zabaw pojawiał się pan – symulant, 
który zajmował się dronem. W momencie, kiedy podbiegały zaciekawione dzieci, symulant 
przekazywał, że może zademonstrować jak dron lata, ale w tym celu potrzebowałby więcej 
wolnej przestrzeni. W tym celu proponował oddalenie się z placu. W tym samym czasie  
druga osoba - Policjant w mundurze zwracał uwagę rodzicom na zaistniałą sytuację 
i pokazywał jak niewiele potrzeba, żeby dziecko oddaliło się z obcym człowiekiem 
w nieznane. Ukazane zostało zdziwienie rodziców takim obrotem sprawy. 
Przewodniczący Komisji Adam Michczyński uznał taką akcję za bardzo ciekawy 
pomysł na zwrócenie rodzicom  uwagi  na  problem.  Rozważył,  że  być  może  tego  typu  
działania pozorujące mogą bardziej leżeć w zakresie kompetencji Policji. Jednocześnie 
zapytał, czy istnieje możliwość przeprowadzenia podobnie wyglądającej akcji wśród 
mieszkańców Gliwic. 

Komendant Straży Miejskiej Janusz Bismor odpowiedział, że strażnik miejski może 
wykonywać czynności wyłącznie w umundurowaniu. W związku z czym przeprowadzenie 
takiej akcji jest dość mocno skomplikowane. Działania w mundurze mogłyby nie przynieść 
efektu przedstawionego przez Przewodniczącego Komisji. Dodał, że w Gliwicach od 
pewnego czasu pracuje się nad zmianą metodologii pracy dzielnicowego. Polega to na 
przybliżeniu mieszkańcom miasta osoby dzielnicowego, którego rolą jest wspieranie, 
rozmawianie o problemach z mieszkańcami danej dzielnicy. Zaznaczył, że to z tej  
przyczyny strażnicy miejscy chętnie uczestniczą w spotkaniach odbywających się w Radach 
Dzielnic. Te spotkania stanowią duże źródło informacji o tym, z czym mieszkańcy na co 
dzień borykają się w danej dzielnicy. Odniósł się do rozwiązania zaproponowanego przez 
radnego Krzysztofa Kleczkę wskazując,  że  na  tę  chwilę  jest  to  niemożliwe, ponieważ 
brakuje takich materiałów edukacyjnych. Dodał, że należałoby takie ulotki zaprojektować, 
przeprowadzić spotkania prelekcyjne. Potwierdził, że dotarcie do rodziców, bawiących się 
z dziećmi na placach zabaw, nie byłoby problematyczne, gdyż Straż Miejska dysponuje 

2 



 
 

          
           

            
            

       
       
         

    
        

        
         

      

            
             

           
         

             
         

    

     
       

        
      

            
      

          
            
         
             

  

        
           

             
           

           
          
           

        

          
          

           
           

         
      

           
         

          
          

 
        

           
            

            
         

wykazem placów zabaw (ze względu na sprawdzanie technicznych usterek). Wyraził 
przekonanie, że pojawienie się osób mundurowych na placach zabaw mogłoby przynieść 
korzyści dla Miasta. Zaznaczył jednocześnie, że natłok zadań, które na Straż Miejską 
spływają, nie pozwala na poświęcenie profilaktyce w tym zakresie większej ilości czasu. 

Radny Janusz Szymanowski podziękował za wyczerpującą odpowiedź. Rozważył 
możliwość współpracy z Policją w podejmowaniu takich działań prewencyjnych. Za 
podstawę takiej współpracy wskazał większe możliwości Policji oraz posiadanie przez nią 
wyspecjalizowanych kadr w tym zakresie. Zaznaczył, że poprzez wspólnie wypracowane 
zadania można uzyskać efekt synergii w tym temacie. 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński zgodził się z przedmówcą. W takim 
przypadku zasugerował przeprowadzenie akcji z symulantem, którym mógłby być 
policjant, a umundurowanym pomocnikiem Strażnik Miejski. 

Radny Stanisław Kubit nie wyraził poparcia dla przeprowadzania takich akcji na placach 
zabaw. Uznał, że ciężko w ten sposób dotrzeć do wszystkich mieszkańców. Wskazał, że 
dużo praktyczniejsze mogłoby być docieranie do świadomości rodziców i dzieci poprzez 
przeprowadzanie pogadanek w szkole, np. podczas zebrań z rodzicami. Uznał, że 
pilnowanie dzieci przez strażników na placach zabaw nie jest dobrym pomysłem. W związku 
z przygotowanym przez siebie projektem poprosił Komendanta o możliwość podania 
namiarów do wszystkich dzielnicowych. 

Komendant Straży Miejskiej Janusz Bismor odpowiedział, że na stronie Straży 
Miejskiej https://smgliwice.pl/ znajduje się specjalna zakładka: -> Dla mieszkańców, 
w której można odnaleźć podstronę -> Twój dzielnicowy (https://smgliwice.pl/dla-
mieszkancow/twoj-dzielnicowy/), gdzie wskazani są dzielnicowi danej dzielnicy (imię, 
nazwisko, nr telefonu, rejon dzielnicy). Wszystko po to, by mieszkańcy mogli skontaktować 
się z dzielnicowym oddelegowanym na dany teren. 

Radny Krzysztof Kleczka wyjaśnił radnemu Stanisławowi Kubitowi, że w przypadku 
propozycji patroli, dedykowanych na place zabaw, nie chodzi o pilnowanie dzieci tam 
bawiących się, ale o działania zwiększające świadomość rodziców i dzieci na temat 
zagrożenia pedofilią poprzez podchodzenie do rodziców i dzieci w celu krótkiej rozmowy na 
ten temat. 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński rozważył, że dobrym pomysłem byłoby 
dotarcie do rodziców na wspomnianych wywiadówkach. Trafiłoby to do szerszego grona 
rodziców, a nie tylko do rodziców dzieci, bawiących się na placu zabaw. Mimo wszystko 
istotne są działania edukacyjne przeprowadzane w trosce o bezpieczeństwo dzieci. Zwrócił 
się z pytaniem dotyczącym patroli na Starówce. Poprosił o przedstawienie sytuacji 
w kontekście otrzymanego pisma od mieszkańca w sprawie zakłócania ciszy nocnej 
w okolicach Starówki przez stacjonujące obiekty gastronomiczne: restauracje, bary i puby 
oraz przynależące do nich ogródki (korespondencja nr UM.721603.2021, w załączeniu). 

Komendant Straży Miejskiej Janusz Bismor wskazał, że sprawą zajmuje się jego 
zastępca Rafał Bogdoł i poprosił go o przedstawienie sytuacji 

Zastępca Komendanta ds. prewencji Rafał Bogdoł opowiedział, że w tym temacie 
osobiście uczestniczył w dwóch spotkaniach z Kierownictwem Miasta i Radą Dzielnicy 
Śródmieście. Wyjaśnił, że spotkano się również z mieszkańcami, będącymi osobami 
uskarżającymi się w wymienionym piśmie. Strażnicy zostali oddelegowani w miejsca, 
w których dochodzi do zakłócania. Zaznaczył, że problem w głównej mierze dotyczy 
gwarności ulicy Raciborskiej i Plebańskiej, płynącej z czynnych ogródków restauracyjnych 
i osób przemieszczających się tymi traktami. Zaproponowane rozwiązanie problemu to 
propozycja reglamentacja otwartych ogródków piwnych do określonej godziny (np. w 
momentach zawieranych umów z przedsiębiorcami). Takie działania i propozycje są  
wypracowywane obecnie. Zapewnił jednocześnie, że zamknięcie ogródków piwnych nie 
wiąże się z zamknięciem lokalu, a jedynie propozycję przemieszczenia się klientów do 
wewnątrz lokalu. Podkreślił, że istotne jest to, że zakłócanie ładu i porządku publicznego 
dotyczy tylko i wyłącznie sytuacji, w których Straż przyjmuje zgłoszenia. Wyjaśnił, że praca 
Strażnika Miejskiego jest tak skonstruowana, że sam od siebie słysząc hałas, krzyk lub 
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gwarność nie podejmuje samodzielnych interwencji (konieczne są osoby zgłaszające lub 
mieszkańcy którym to przeszkadza). Działania takie dotyczą wszystkich służb 
mundurowych i wynikają z przepisów prawa. Do tego konieczne jest zgłoszenie problemu 
przez mieszkańca. Dodał, że Straż nieustannie pracuje nad tym, by uwrażliwić 
mieszkańców na to, wielokrotnie wskazując, że telefony są dostępne całą dobę. Przekazał, 
że osoby skarżące w wyżej wymienionym piśmie podziękowały już za podjęte interwencje, 
co potwierdza skuteczność ich przeprowadzania. 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński dostrzega i docenia prowadzenie 
interwencji. Przychyla się do pomysłu zamykania ogródków na Rynku o godzinie 2400 . 

Zastępca Komendanta ds. prewencji Rafał Bogdoł wskazał, że Straż Miejska ma 
obowiązek reakcji na tego typu zgłoszenia. Przekazał, że efektem spotkań z Radą Dzielnicy 
Śródmieście były pomysły, nad których możliwością wprowadzenia w życie aktualnie  
pracuje Straż Miejska. Podsumował, że obecny sezon dotyczący patrolowania Starówki 
podpowie jaką powinno się przyjąć strategię na przyszłość. 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński podziękował za udzielone wyjaśnienia, 
zwrócił się z pytaniem do pana Komendanta czy Komisja mogłaby coś zrobić dla Straży  
Miejskiej, czy ma jakieś uwagi. 

Komendant Straży Miejskiej Janusz Bismor podziękował za bardzo dobrą współpracę 
zarówno z Komisją jak i z radnymi Rady Miasta. Zaznaczył, jak ważna jest wymiana 
informacji, a także ciągła współpraca z mieszkańcami. Podziękował za każde dobre słowo 
w imieniu swoich pracowników. Podsumował, że Straż  Miejska stara się na bieżąco  
rozwiązywać wszelkie problemy w różnych rejonach miasta. Zapewnił o swojej dostępności 
dla  radnych  oraz  zachęcił  do  kontaktowania  się  z  dzielnicowymi,  którzy  dysponują  
odpowiednią wiedzą co do konkretnych rejonów. 

Ad 2) Omówienie aktualnego stanu przygotowania kąpieliska Ośrodka 
Wypoczynkowego Czechowice pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa 
wypoczywającym oraz kąpiącym się na jego terenie. 

Dyrektor Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych Tadeusz Mazur przedstawił, że 19 
czerwca br., zgodnie z treścią uchwały, rozpoczyna się sezon kąpielowy. Poinformował, że 
ze względu na ciepłe, sprzyjające kąpielom weekendy zapewniono, zgodnie 
z wcześniejszymi zapowiedziami, uruchomienie ochrony ratowniczej, zatrudniając 
ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (WOPR). Dodał, że nie obyło 
się bez incydentów na kąpielisku, natomiast dzięki zatrudnieniu ochrony ratowniczej 
wszyscy wyszli z tego bez szwanku. Ponadto omówił sprawę przygotowania ośrodka, 
zaznaczając, że ostateczny odbiór prac ma nastąpić 15 czerwca 2021 r. Poinformował 
o przekazaniu do Komendanta Straży Miejskiej oraz do Komendanta Policji wniosku o stałe 
patrole, ze względu na częste przypadki naruszania porządku przez korzystających 
z Kąpieliska. Przekazał również, że w dniu dzisiejszym nie doszło do skutku podpisanie 
umowy z firmą ratowniczą WOPR, która odstąpiła od jej podpisania. Uspokoił jednocześnie, 
że 16 czerwca ma dojść do podpisania umowy z drugą firmą, która brała udział w przetargu 
na świadczenie usługi ratowniczej na sezon kąpielowy do końca sierpnia. Wytłumaczył, że 
przetarg był dwukrotnie powtarzany. Poinformował, że w związku z nowym prawem  
zamówień publicznych, obowiązującym od stycznia tego roku, pojawiły się problemy 
z odpowiednim wypełnieniem dokumentów przetargowych w wersji online. W związku 
z wystąpieniem błędu, oferty nie pojawiły się na stronie zamówień publicznych.  To 
spowodowało, że pierwszy przetarg został unieważniony. Należało przeprowadzić nową 
procedurę, dlatego 2 czerwca br. zostały złożone oferty. Po odczytaniu okazało się, że 
oferta firmy WOPR jest najbardziej korzystna. W dniu 3 czerwca br. wyżej wspomniana 
firma została wezwana do złożenia dokumentów. W dniu dzisiejszym MZUK otrzymał 
informację o odstąpieniu od podpisania umowy, w związku z pewnymi trudnościami. 
Podjęto już rozmowę z drugą firmą, która brała udział w przetargu. Zapewnił, że umowa 
na świadczenie usługi ratowniczej zostanie podpisana. 
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Przewodniczący Komisji Adam Michczyński podkreślił wagę problemu. Potwierdził, że 
padła deklaracja, że w przypadku ciepłych dni wszystko będzie uruchomione jak należy, 
mimo nierozpoczętego sezonu kąpielowego. Zarzucił jednak, że poza zapewnieniem obsługi 
ratowniczej, kąpielisko nie zostało przygotowane pod względem technicznym. Dodatkowo 
okazuje się, że istnieją zawirowania w przypadku wyboru wykonawcy ochrony ratowniczej. 
Postanawia zatem skierować zaproszenie do Prezesa WOPR-u w celu wysłuchania go. 
Ustalił tym samym termin posiedzenia na 21 czerwca br. Przypomniał, że optował za 
wcześniejszym rozpoczęciem sezonu uzasadniając, że koszty z tym związane nie są warte 
tego, żeby ryzykować życiem ludzkim. 

Dyrektor Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych Tadeusz Mazur odpowiedział, że 
zgodnie z uchwałą nr XXIV/490/2021 w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz 
wykazu kąpielisk na terenie miasta Gliwice w 2021 roku mogłoby nie być pracujących 
ratowników. Mimo to, powołując się na doświadczenia z lat ubiegłych, zdecydowano 
o zatrudnieniu ochrony ratowniczej. Natomiast pod względem technicznym kąpielisko 
przygotowuje się na termin otwarcia sezonu kąpielowego, czyli na 19 czerwca br. Ponownie 
zapewnił, że dyżury ratownicze zostaną zapewnione i nie będzie więcej zawirowań w tym 
temacie. Poprosił o możliwość wzięcia udziału w posiedzeniu, żeby mógł przedstawić 
również argumenty ze swojej strony. 

Radny Stanisław Kubit wyraził uznanie, że MZUK mimo wszystko podjął działania 
zapewniające bezpieczeństwo uczestników Kąpieliska. 

Radny Łukasz Chmielewski podzielił się swoim doświadczeniem podczas pobytu na 
kąpielisku. Zgłosił brak przygotowania do sezonu, widoczny już na przepełnionych 
i zajętych do ostatniego miejsca parkingach. Zgłosił, że na samym kąpielisku dostrzegł 
tylko 3 ratowników oraz brak bojek wyznaczających granicę dozwolonego miejsca do 
kąpieli. Dodał, że media podawały 6 przypadków interwencyjnych, sam widział 2 takie 
przypadki. Podkreślił, że był jednym z tych radnych, którzy wielokrotnie zwracali uwagę na 
potrzebę szybszego rozpoczęcia sezonu. Poprosił o więcej szczegółów dotyczących firm, 
które brały udział we wspomnianym przetargu. Dopytał czy podjęto już jakiś plan awaryjny 
na wypadek, gdyby  nie  udało  się  sfinalizować  umów  z  firmami  biorącymi  udział  
w przetargu. 

Dyrektor Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych Tadeusz Mazur odpowiedział, że 
drugą firmą biorącą udział w przetargu jest Ratownictwo Rzeczpospolitej z Wrocławia. 
W dniu  dzisiejszym  zostało  wysłane  wezwanie  do  podpisania  umowy.  Trzecia  firma  
ratownicza, z którą też podjęto wstępne rozmowy, to Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej. 
Wyjaśnił, że z tą firmą podpisane są umowy na świadczenie usług ratowniczych na  
obiektach zamkniętych (basen Mewa, Olimpijczyk, Delfin). Zaznaczył, że na rozpoczęcie 
sezonu kąpielowego obsługa ratownicza zostanie zapewniona. 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński podziękował za udział w posiedzeniu 
Komisji. Poprosił Dyrektora MZUK Tadeusza Mazura o wzięcie udziału w kolejnym 
posiedzeniu Komisji, na którym będzie możliwość wysłuchania obu stron. Wyraził nadzieję, 
że do czasu kolejnego posiedzenia problem obsługi ratowniczej na kąpielisku zostanie 
rozwiązany. 

Ad 3) Przedstawienie opinii Komisji w sprawie “Raportu o stanie miasta Gliwice 
za 2020 r.” 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński przyjął założenie, że tematy ujęte 
w raporcie są omawiane na bieżąco, więc nie przewiduje dyskusji w jego temacie. Zapytał 
radnych kto jest za pozytywnym przyjęciem „Raportu o stanie miasta Gliwice za 2020 r.”. 

Wynik głosowania: 3 głosy za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się. Komisja pozytywnie 
zaopiniowała „Raport o stanie miasta Gliwice za 2020 r.” 

Ad 4) Sprawy bieżące. 

Nie przedstawiono żadnych spraw bieżących. 
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(***) 

Ustalono termin kolejnego posiedzenia na 21 czerwca 2021 r. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Anna Wojtowicz 

Przewodniczący Komisji 

Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska 

(-) Adam Michczyński 
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