
 
 

 

 
 

 
    

          
  

  
  

 

        
          

              
           

      
        

   

    

        
          

   

            
         

     

   

     

       

           
          
 

         
        

   

          
            

         
 

           
        

          
   

          
             

       
              

                
             

BR.0012.3.5.2021 

Protokół posiedzenia 
Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 24 maja 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 otrzymanej informacji "Stan bezpieczeństwa miasta Gliwice 
i powiatu gliwickiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2020" 
(korespondencja nr UM.462415.2021). 

2) Opinia do „Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Gliwice za 2020 r. oraz 
informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 
31.12.2020 r.” (sprawa nr BR.0012.13.6.2021). 

3) Sprawy bieżące. 

4) Przyjęcie protokołów posiedzeń Komisji. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu udział wzięli: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej (PSP) Roman 
Klecha, Zastępca Prezydenta Miasta Aleksandra Wysocka oraz Skarbnik Miasta Ryszard 
Reszke. 

Ad 1) Omówienie otrzymanej informacji „Stan bezpieczeństwa miasta Gliwice 
i powiatu gliwickiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2020” 
(korespondencja nr UM.462415.2021). 

Komendant Miejski PSP Roman Klecha wskazał, że Komenda Miejska Państwowej 
Straży Pożarnej w Gliwicach jest największa na terenie województwa śląskiego (240 etatów 
strażackich oraz 3 etaty cywilne). Następnie opowiedział o strukturze ochrony 
przeciwpożarowej na terenie miasta i powiatu, opierającej się na dwóch podstawowych  
filarach: na Państwowej Straży Pożarnej (PSP) i jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej 
(OSP), włączonych do krajowego systemu gaśniczo-ratowniczego, jak i działających poza 
systemem. Przekazał, że od 2012 do 2019 roku zanotowano wzrost liczby interwencji, 
natomiast 2020 rok przyniósł spadek,  który  uwidocznił się w związku z istniejącymi  
obostrzeniami epidemicznymi, szczególnie w miesiącach: marzec, kwiecień, maj (w 2019 
roku liczba interwencji wyniosła 4831, a w 2020 r. - 4364). Poinformował, że na terenie 
powiatu gliwickiego jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały w samym mieście 
Gliwice 2480 razy, w Knurowie - 446, w Pyskowicach - 391, w Rudzińcu - 210, 
w Pilchowicach - 191, w Sośnicowicach - 188, w Toszku - 179, w Gierałtowicach - 177, 
w Wielowsi – 102, z czego ilość interwencji obsługiwanych tylko przez PSP wyniosła 2013, 
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przez samodzielne interwencje OSP - 275, a wyjazdy wspólne PSP wraz z OSP odbyły się 
192 razy. Wśród najbardziej charakterystycznych zdarzeń wymienił pożar na 
ul. Błogosławionego Czesława 13, w zakładzie produkującym elementy ze stali, podczas 
którego  strażacy wynieśli 6 butli z  argonem i 4 butle z propanem-butanem. Opowiedział 
także o charakterystycznym pożarze w firmie Aiut na ul. Leona Wyczółkowskiego, gdzie 
zapalił się budynek produkcyjno-biurowy, a zapaleniu uległy tworzywa sztuczne, baterie 
litowo-jonowe i urządzenia elektroniczne. Wielogodzinna akcja była utrudniona ze względu 
na duże zadymienie i nagromadzenie materiałów. W tym miejscu zwrócił uwagę, że jest  
coraz więcej urządzeń zasilanych bateriami, istnieją elektryczne samochody, a do chwili 
obecnej nie ma opracowanej skutecznej technologii do gaszenia tego typu pożarów. 
Opowiedział o metodzie stosowanej przez francuskich strażaków, którzy do gaszenia  
pożarów samochodów elektrycznych podjeżdżają z kontenerem, którym odcinają dopływ 
powietrza i zalewają wodą. Zasygnalizował, że jeden z pracowników PSP, studiujący w 
szkole Głównej Służby Pożarniczej, pisze pracę dyplomową w zakresie gaszenia pożarów 
baterii. Ma on możliwość korzystania z baterii firmy Aiut, dzięki którym może prowadzić 
najróżniejsze badania. W związku z tymi badaniami wiadomo, że podanie wody w  
niektórych przypadkach powoduje rozwój pożaru i wzrost temperatury. Wspomniał 
o przeorganizowaniu pracy komendy na czas pandemii, wprowadzonym systemie 
czterozmianowym, gdzie dwie zmiany pracowały przez cały tydzień w systemie 
dwudziestoczterogodzinnym, a potem miały tydzień wolnego. Opowiedział także 
o zmierzeniu się z nowymi wyzwaniami, to jest: rozstawianiem namiotów pneumatycznych 
przy wszystkich szpitalach do pomocy przy izbach przyjęć, dystrybuowaniem środków do 
dezynfekcji, kolportowaniem ulotek o szczepieniach, dostarczaniem żywności czy pomocy 
przy transporcie osób starszych do szczepień. Zwrócił uwagę, że przy wystąpieniu dużej 
liczby zachorowań okazało się, jak bardzo niewydolny jest system Pogotowia Ratunkowego, 
ponieważ karetki jeździły do szpitali z osobami  chorymi,  a  nie  były  w  stanie udzielać 
pomocy poszkodowanym w wypadkach. Wobec czego zdarzały się sytuacje, w których to 
zastępy PSP były dysponowane do typowych zdarzeń, obsługiwanych przez pogotowie, w 
celu udzielenia podstawowej pomocy, zabezpieczenia. W skrajnych przypadkach, gdy 
zaistniała potrzeba transportu do szpitala, korzystano z pomocy Straży Miejskiej. Zdarzały 
się również wypadki, do których dysponowany był zespół Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego. Dodatkowo sześciu strażaków PSP zostało oddelegowanych do pracy w 
szpitalu polowym w Katowicach ze względu na posiadane uprawnienie ratownika 
medycznego. Odniósł się do działalności kontrolno-rozpoznawczej, w ramach której 
przeprowadzono 88 kontroli. Kontrole dotyczyły w głównej mierze obiektów użyteczności 
publicznej, takich jak: szkoły, przedszkola, a także obiekty produkcyjne, magazynowe, 
biurowe, budynki mieszkalne. 

Zastępca Prezydenta Miasta Aleksandra Wysocka postanowiła skorzystać z tej okazji 
i złożyć na ręce Komendanta szczególne podziękowania dla pracowników PSP, ze względu 
na ich godną wyróżnienia postawę oraz gotowość niesienia pomocy nie tylko mieszkańcom, 
ale również innym służbom. Opowiedziała o bardzo dobrej współpracy z przedstawicielami 
między innymi Straży Pożarnej, w ramach Powiatowego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego, na spotkaniach, które od początku epidemii odbywały się praktycznie co 
tydzień. Zaakcentowała, że gotowość i wychodzenie w kierunku rozwiązywania problemów 
Komendanta i podległej mu służby jest godne podziwu. Postawa ta szczególnie przydatna 
była w czasie trzeciej fali pandemii, kiedy służby  Pogotowia Ratunkowego były 
bezpośrednio wspierane przez PSP. Wyjaśniła, że Komendant Straży Pożarnej 
zaproponował, że w sytuacjach zdarzeń drogowych służby Straży Pożarnej, dysponując 
wykwalifikowanym personelem z uprawnieniami medycznymi, mogą udzielać pomocy. 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński dołączył się do tych podziękowań. 
Zaznaczył, że był to wyjątkowo trudny rok ze względu na dodatkowe zadania związane 
z pandemią. Poprosił o komentarz do kwestii stosunku liczby ofiar do liczby interwencji 
(2 ofiary śmiertelne w pożarach, 76 w miejscowych zagrożeniach). 

Komendant Miejski PSP Roman Klecha odpowiedział, że od wielu lat dąży się do tego, 
aby było mniej ofiar w pożarach, na co PSP ma wpływ dzięki szeroko zakrojonej prewencji 
społecznej (między innymi poprzez zachęcanie do montowania czujników tlenku węgla 
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w mieszkaniach, prowadzenie akcji edukacyjnych w szkołach). Wskazał, że w przypadku 
pożarów były dwie ofiary śmiertelne na terenie powiatu, ale zdarzały się lata, w których 
nie  było  żadnej  ofiary.  Wskazał,  że  pozostała  liczba  ofiar  to  przede  wszystkim ofiary 
wypadków na drogach, a PSP nie ma możliwości prowadzenia w tym wypadku profilaktyki 
społecznej. Statystyki ukazują, że pożarów było zdecydowanie mniej, poniżej 30% 
wszystkich zdarzeń. Zaznaczył jednocześnie, że PSP jest odpowiednio przygotowana 
sprzętowo do działań na drogach, natomiast nie ma wpływu na liczbę tych zdarzeń. 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński zauważył, że Straż Pożarna przestaje być 
klasyczną strażą pożarną, gdyż coraz częściej podejmuje innego rodzaju interwencje niż 
tylko pożary, musi mierzyć  się z nowymi wyzwaniami. Zapytał o strukturę zatrudnienia,  
poprosił o wyjaśnienie, czy aspirant pożarnictwa jest odpowiednikiem chorążego? 

Komendant Miejski PSP Roman Klecha potwierdził i dodał, że jest to technik 
pożarnictwa, a oficerowie po Szkole Głównej Służby Pożarniczej stają się inżynierami 
pożarnictwa. 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński zapytał, czy szeregowy jest osobą, która 
powinna mieć przeszkolenie. 

Komendant Miejski PSP Roman Klecha odpowiedział, że szeregowy to jest strażak, 
który przychodzi do straży z naboru, przechodzi rekrutację i jest kierowany na kurs. 
Dopiero po kursie jest przygotowywany do prowadzenia działań ratowniczych. Dodał, że 
podoficer, odpowiednik wojskowego kaprala, wchodzi w korpus podoficerski i ma do 
odbycia szereg kursów specjalistycznych. Opowiedział o odbytym ostatnio naborze, 
w którym przyjmowano osiem osób. Przekazał, że tylko dwóch kandydatów, którzy się 
zakwalifikowali, pochodzi z Gliwic i z powiatu gliwickiego. Brak chętnych z miasta i okolic 
uznaje się za problem, ze względu na brak dyspozycyjnych strażaków w nagłych 
sytuacjach. Opowiedział o przebiegu procesu rekrutacji. Wskazał, że decydującą w naborze 
liczbę punktów można otrzymać za samo członkostwo w OSP. Przekazał, że nie ma górnej 
granicy wieku przyjęć. Efektem tego w 2018 roku doszło do sytuacji, że kandydat w wieku 
39 lat przeszedł cały nabór, ale komisja lekarska nie dopuściła go do służby ze względu na 
zwyrodnienie kręgosłupa. Komisja Rejonowa oraz Sąd Rejonowy również podtrzymali to 
orzeczenie. Pan odwołał się do Sądu wyższej instancji, który uchylił wszystkie orzeczenia 
i batalia rozpoczęła się od nowa. Dodał, że aktualnie strażak, aby odejść na emeryturę, 
musi odbyć służbę przez okres 25 lat. 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński poprosił o zaprotokołowanie sprawy 
dotyczącej baterii litowo-jonowej, gdyż przy rosnącym promowaniu samochodów 
elektrycznych może to  być poważny problem,  z którego społeczność  nie do końca może  
zdawać sobie sprawę. Brak sprzętu, który zapewni skuteczność przeprowadzenia sprawnej 
akcji gaśniczej, może być bardzo problematyczny. Zwrócił się z pytaniem, co można w tej 
kwestii zrobić oraz czy na poziomie Komendy Głównej PSP poruszano ten problem. Dodał, 
że trzeba o tym problemie wspominać. 

Komendant Miejski PSP Roman Klecha odpowiedział, że problem jest zauważany. 
Dodał, że firmy, które produkują środki gaśnicze, pracują nad technologiami i procedurami 
postępowania w takich przypadkach. Duże znaczenie mają gabaryty, przy pożarze małych 
baterii problem nie występuje, gdyż wystarczy zasypanie piaskiem. Problem stanowi 
gaszenie obiektów wielkogabarytowych. 

Radny Zdzisław Goliszewski zapytał, czy w Gliwicach zdarzały się przypadki pożarów 
wywołanych przez instalację fotowoltaiki, ewentualne przepięcia na panelach? 

Komendant Miejski PSP Roman Klecha odpowiedział, że na terenie powiatu nie było 
tego typu pożarów. Wyjaśnił, że profesjonalne firmy, które zajmują się montażem takich 
urządzeń, stwierdzają, że do pożaru dochodzi najczęściej tam, gdzie są montowane 
systemem gospodarczym, bez wymaganych zabezpieczeń. Takie instalacje podlegają 
uzgodnieniom z rzeczoznawcą i komendą PSP. Wskazał, że jednocześnie nie ma przepisów 
jak powinny wyglądać zabezpieczenia, a także sama instalacja, przez co Straż Pożarna 
może przyjmować tylko informacje o miejscu instalowania takich urządzeń. 
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Radny Janusz Szymanowski zwrócił uwagę, że kwestia samochodów z napędem  
elektrycznym nawiązuje do nazwy Komisji, dlatego że to Komisja Bezpieczeństwa i Ochrony 
Środowiska. Dlatego dodał, że odrębną i bardzo ważną kwestią jest problem utylizacji 
zużytych baterii, co już wymyka się spod jakiejkolwiek kontroli. Zaznaczył, że te sprawy 
muszą zostać szczegółowo rozpoznane, żeby nie zostawiać takiej bomby z opóźnionym 
zapłonem dla przyszłych pokoleń. 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński zapytał o aktualne potrzeby Straży 
Pożarnej, ewentualne sugestie. 

Komendant Miejski PSP Roman Klecha podziękował za współpracę ze strony Miasta 
oraz Rady Miasta, przypomniał, że dzięki 50% dofinansowaniu z budżetu Miasta, Straż 
została doposażona w dwa nowe pojazdy. Przekazał, że obecnie oczekuje na 
dofinansowanie na wymianę ostatnich dwóch samochodów typu Jelcz od miasta Knurów, 
Gierałtowice i Pilchowice z programu wspierania gmin górniczych. 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński podziękował za informacje. 

Brak dalszych pytań ze strony członków Komisji. 

Komendant Miejski PSP Roman Klecha opuścił posiedzenie (wideokonferencję). 

Ad 2) Opinia do „Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Gliwice za 2020 r. 
oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 
31.12.2020 r.” (sprawa nr BR.0012.13.6.2021). 

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke omówił najważniejsze zjawiska gospodarcze, które 
rzutowały na ubiegłoroczny budżet. Wskazał na zaistniały paradoks w wykonaniu budżetu. 
Na początku pandemii spodziewano się wzrostu wydatków (np. zakupy sprzętu do szpitala) 
i spadku dochodów. Natomiast ograniczenia zastosowane podczas pandemii spowodowały 
zmniejszenia przede wszystkim w wydatkach bieżących, ponieważ nie wszystkie 
przedsięwzięcia mogły się odbyć. Za najistotniejsze w budżecie samorządu wskazał 
dochody bieżące z tytułu udziału w podatku PIT. Zaznaczył, że już w 2019 roku 
zaobserwowano wpływ zmian w przepisach, które przyniosły różnego rodzaju ulgi w PIT. 
Brak zrekompensowania jst skutków ustawowych ulg i zwolnień odbija się negatywnie na 
wpływach z PIT. Rząd nadal nie planuje rekompensować samorządom spadku tych 
dochodów, co źle rzutować będzie na finanse jst w przyszłości. Przekazał, że dochody z PIT 
okazały się niższe o 7,4 miliona zł w stosunku do 2019 r, a wziąwszy pod uwagę wzrosty 
wpływów w latach poprzednich ubytek wyniósł ok. 35 mln zł. Duży negatywny wpływ na 
budżet miał również znaczący wzrost wydatków na oświatę, dynamika wydatków jest taka, 
że w 2019 r. dopłacono do subwencji oświatowej 77 mln złotych, w 2020 r. dopłata 
wyniosła 94 mln zł, mimo wzrostu subwencji o 25 mln zł. Wskazał, że tu również pandemia 
trochę pomogła, bo przy normalnych zajęciach, odbywających się w szkole, ta dopłata 
wyniosłaby około 98 mln złotych. Z roku na rok miasto dopłaca także do zadań zleconych 
z zakresu administracji rządowej,  co roku trzeba dołożyć ponad 8 mln  zł do tych zadań. 
Pomimo tego wszystkiego wykonano budżet z nadwyżką, wynoszącą 12 mln 584 tys. zł, 
co wynikło z przesunięć planowanych inwestycji. Natomiast parametr wewnętrzny budżetu 
- nadwyżka bieżąca (dzięki niej można ocenić zdolność kredytową miasta, czyli zdolność 
do dalszego rozwoju) wyniosła około 193 mln złotych, a nadwyżka bieżąca netto (nadwyżka 
dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi) ponad 165 mln złotych. Przekazał, że 
wartość księgowa majątku miasta na koniec 2020 r. wyniosła ponad 8 mld zł, zaznaczając, 
że wartość rynkowa jest na pewno wyższa, gdyż Miasto posiada spory majątek w postaci 
posiadanych udziałów i akcji w spółkach. Przedstawił informacje na temat wartości spółek 
miejskich.  Poinformował,  że  miasto  w  dalszym  ciągu  posiada  w  swoim  zasobie  11  329  
mieszkań, a co roku sprzedawanych jest około 300.  Miasto dysponuje też 703 lokalami 
użytkowymi  i  liczbą  1309  garaży.  Wskazał,  że  ten  zasób sprzedawany mieszkańcom, 
stanowi źródło dochodów na najbliższe lata. 
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Przewodniczący Komisji Adam Michczyński zauważył, że rzeczywiście problem 
oświaty pojawia się dość często i zaznaczył, że ten element powinien doczekać się 
niezwłocznego uregulowania. Podziękował i zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do „Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Gliwice za 2020 r. oraz 
informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2020 r.” 

Wynik głosowania: 3 głosy za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się. Komisja pozytywnie 
zaopiniowała „Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gliwice za 2020 r. oraz 
informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2020 r.”. 

Ad 3) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami: 

a) Opinia prawna w sprawie legitymowania uczestników posiedzenia Komisji Rady Miasta 
(korespondencja nr UM.1271564.2020, w załączeniu) – Komisja przyjęła do 
wiadomości. 

b) Opinia prawna w sprawie wyłączenia jawności posiedzenia Komisji Rady Miasta 
(korespondencja nr UM.1271763.2020, w załączeniu) – Komisja przyjęła do 
wiadomości. 

c) Doprecyzowanie opinii prawnej nt. jawności posiedzeń komisji (korespondencja nr 
UM.576535.2021, w załączeniu) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński przekazał, że według wspomnianych opinii 
odpowiedzialność za ochronę danych osobowych przejmuje podmiot zewnętrzny, który 
zamierza takie dane opublikować. Następnie nawiązał do zdarzenia naruszenia ochrony 
danych osobowych, które miało miejsce na  poprzednim posiedzeniu Komisji w dniu  
19 kwietnia 2021 r.. Przypomniał, że mieszkaniec, zaproszony na Komisję, przedstawiając 
propozycje dotyczące zabezpieczeń przeciwpowodziowych, podał nazwisko właściciela 
elektrowni, która znajduje się na jazie w Łabędach. W związku z nagrywaniem przed 
podmiot zewnętrzny ta informacja została przekazana na zewnątrz. Poinformował, że 
osoba, wymieniona z nazwiska skontaktowała się z nim telefonicznie, stwierdziła, że nie 
będzie ścigać nikogo o naruszenie dóbr osobistych, natomiast chciałaby mieć możliwość 
przedstawienia swoich racji na temat tej inwestycji. Zaproponował nawet spotkanie 
bezpośrednio przy jazie. Wyjaśnił również kilka wątpliwości, między innymi pokrótce 
omówił sposób działania jazu. Opowiedział o systemie monitoringu, który gwarantuje 
otwieranie jazu w sposób automatyczny w odpowiedzi na decyzję odpowiednich służb. Nie 
ma możliwości manualnego otwarcia jazu, jedynie zamknięcie wymaga ludzkiej ingerencji. 
Powiedział, że elektrownia jest to działalność hobbystyczna, dochodowa tylko w niewielkim 
stopniu. Moc tej elektrowni to tylko 40 kW. Zwrócił się z pytaniem do członków Komisji czy 
wyrażają zainteresowanie zaproszeniem tego pana na Komisję. 

Radny Krzysztof Kleczka odparł, że nie widzi konieczności zapraszania pana na 
posiedzenie Komisji. 

Radny Stanisław Kubit przystał na propozycję zaproszenia, argumentując tym, że 
chętnie pozna schemat całego układu hydraulicznego. 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński odpowiedział, że spotykanie się przy jazie 
nie jest konieczne, natomiast uważa, że ten pan powinien mieć możliwość ustosunkowania 
się do zarzutów, które padły na wspomnianym posiedzeniu Komisji w dniu 19.04.2021 r. 
(protokół posiedzenia w aktach sprawy nr BR.0012.3.4.2021). 

Zastępca Prezydenta Miasta Aleksandra Wysocka wspomniała, że kwestia tej 
elektrowni była jednym z elementów, który wzbudził emocje rozmówców na posiedzeniu. 
Przypomniała,  że  temat  jest  ważny  dla  odpowiedniego zabezpieczenia miasta Gliwice. 
Zasugerowała, że gdyby Komisja podjęła decyzję o zaproszeniu pana - właściciela 
elektrowni, warto rozszerzyć grono uczestników spotkania o przedstawiciela Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich, w celu kompleksowego kontynuowania tego 
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tematu. Zgłosiła, że w takim wypadku Naczelnik Wydziału Gospodarowania Wodami 
Roksana Burzak również mogłaby wziąć udział. 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński powiedział, że rozważy tę propozycję 
i skonsultuje dodatkowo z Przewodniczącym Rady Miasta. 

Radny Krzysztof Kleczka uznał za dobry pomysł zaproszenie osób w tej konfiguracji na 
posiedzenie związane z omówieniem zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta 
Gliwice. 

d) Pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zasad udzielania dotacji celowej – 
program „Mój deszcz” (korespondencja nr UM.512310.2021, w załączeniu) - Komisja 
przyjęła do wiadomości. 

e) Rozstrzygnięcie nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. uchwały nr 
XXIV/491/2021 Rady Miasta z dn. 25 marca 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji 
celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych dla miasta Gliwice wraz z 
zasadami udzielania dotacji celowej - program "Mój deszcz" (korespondencja nr 
UM.584580.2021, w załączeniu) - Komisja przyjęła do wiadomości. 

f) Sprawozdanie z podjętych interwencji przez Straż Miejską w Gliwicach za marzec 2021 
r. (korespondencja nr UM.527779.2021, w załączeniu) - Komisja przyjęła do 
wiadomości. 

g) Sprawozdanie z podjętych interwencji przez Straż Miejską w Gliwicach za kwiecień 2021 
r. (korespondencja nr UM.633461.2021, w załączeniu) - Komisja przyjęła do 
wiadomości. 

h) Analiza skarg, wniosków i petycji  – I kwartał 2021 r. (korespondencja 
nr UM.510880.2021, w załączeniu) - Komisja przyjęła do wiadomości; 

i) Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w  Gliwicach w roku  2020 r. 
(korespondencja nr UM.599557.2021, w załączeniu) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

j) Sprawozdanie dotyczące organizacji pozarządowych (korespondencja nr 
UM.526231.2021, w załączeniu) - Komisja przyjęła do wiadomości. 

k) Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2020 (załącznik w aktach sprawy sesji z dnia 
27 maja 2021) - Komisja przyjęła do wiadomości. 

(***) 

Radny Janusz Szymanowski nawiązał do wydarzenia z dnia 23 maja 2021 r., 
nieszczęścia, które miało miejsce w Sosnowcu, a mianowicie do porwania i zamordowania 
11-letniego  chłopca.  Wskazał,  że  to  bardzo  ważna  kwestia  z  punktu  widzenia  
bezpieczeństwa i należałoby zorganizować, być może w szkołach, jakieś prelekcje na temat 
zagrożeń wynikających z pedofilii. Wspomniał, że człowiek, który  dopuścił się tego  
haniebnego i zbrodniczego czynu, był pedofilem mającym już problem z prawem. Rozważył 
zastosowanie rozwiązań, które przypominałyby, ostrzegały o realnie istniejącym 
zagrożeniu. 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński poparł przedmówcę i wskazał, że 
zdecydowanie bardziej stawiałby na przeprowadzenie akcji edukacyjnych na szeroką 
skalę. 

Radny Krzysztof Kleczka zaproponował, aby na kolejne posiedzenie zaprosić 
Komendanta Straży Miejskiej i porozmawiać o możliwości przeprowadzenia przez 
Strażników Miejskich akcji bezpośrednio na placach zabaw, np. przez druk jakichś ulotek i 
wręczania ich rodzicom i dzieciom. 

Radny Zdzisław Goliszewski dodał, że nie jest to kwestia tylko placów zabaw. 

Radny Krzysztof Kleczka odpowiedział, że na placach zabaw dotrze się do ludzi 
bezpośrednio objętych tym zagrożeniem. Zadeklarował, że gdyby takie ulotki zostały 
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wydrukowane przez Miasto, to poprzez spółdzielnie mógłby podjąć się rozdystrybuowania 
tych ulotek na osiedlach, bezpośrednio do skrzynek. 

Radny Janusz Szymanowski zaznaczył jak ważne jest, aby miejsca użyteczności 
publicznej były bezpieczne. Wyraził wolę przeciwstawienia się temu problemowi. 

Radny Zdzisław Goliszewski zaproponował podjęcie szczególnej obserwacji przy użyciu 
monitoringu w miejscach publicznych. Rozważył zastosowanie dyskretnych kamer, które 
pokazywałyby otoczenie placów zabaw, gdyż tego typu zwyrodnialcy nie wchodzą na place 
zabaw, a obserwują z boku, co się na nich dzieje. Wskazał, że bezpieczeństwo ma swoją 
cenę, z drugiej strony należy się liczyć z tym, że ludzie zaczną mówić o większej inwigilacji 
przy zastosowaniu zwiększonego monitoringu. 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński zaproponował przygotowanie zaproszenia 
do Komendanta, którego tematem byłoby omówienie bezpieczeństwa dzieci oraz podjęcie 
działań edukacyjnych przez Straż Miejską. 

Ad 4) Przyjęcie protokołów posiedzeń Komisji. 

Komisja przyjęła protokoły następujących posiedzeń: 

a) z dnia 1 marca 2021 r. 

b) z dnia 22 marca 2021 r. 

c) z dnia 19 kwietnia 2021 r. 

(***) 

Ustalono termin następnego posiedzenia Komisji na 14 czerwca 2021 r., na godzinę 
17.00. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Anna Wojtowicz 

Przewodniczący Komisji 

Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska 

(-) Adam Michczyński 
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