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BR.0012.3.10.2021 

Protokół posiedzenia 
Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 4 października 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) Druki sesyjne. 

2) Sprawy bieżące.  

3) Przyjęcie protokołu posiedzenia Komisji. 

 Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu udział wzięli: Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Danuta 
Siwiec, przedstawiciel Klastra Innowacji Społecznych. 

Ad 1) Druki sesyjne. 

a) projekt uchwały (druk nr 653) w sprawie przyjęcia „Gliwickiego programu osłonowego 
w zakresie udzielenia pomocy osobom, które ponoszą zwiększone koszty ogrzewania 
lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na 
jeden z systemów ekologicznych”  

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński przypomniał, że treść uchwały została 
przyjęta w lutym bieżącego roku, a nadzór prawny Wojewody Śląskiego zakwestionował 
zapisy zawarte w uchwale. Przewodniczący poprosił o przedstawienie zmian, które zaszły 
w projekcie tej uchwały. 

Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Danuta Siwiec poinformowała, że 
Wojewoda zakwestionował to, że program osłonowy stanowi jednocześnie akt prawa 
miejscowego, którym podwyższa się zasiłek celowy. Wojewódzki Sąd Administracyjny 
podtrzymał rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały, w związku z 
czym program osłonowy został podzielony na dwa funkcjonujące osobno akty prawne: 
projekt uchwały w sprawie Gliwickiego programu osłonowego oraz projekt uchwały 
podwyższającej kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku celowego. Dodała, że, z 
uwagi na wzrost cen, zmieniono wysokość dofinansowania oraz wprowadzono zasadę 
corocznej waloryzacji w oparciu o wskaźnik waloryzacji cen i usług. Podsumowała, że 
projekt uchwały, pozwalający na objęcie wsparciem grupy mieszkańców nie tylko 
korzystających z pomocy społecznej, umożliwia ograniczenie skali emisji zanieczyszczeń 
do powietrza.  
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Brak uwag ze strony członków Komisji. 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński podziękował i uznał, że przedstawione 
wyjaśnienie jest wystarczające. Zapytał, kto z członków Komisji jest za pozytywną opinią 
do projektu uchwały wg druku nr 632. 

Wynik głosowania: 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 

b) projekt uchwały (druk nr 642/2021) w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji 
celowych na finansowanie lub dofinansowanie działań związanych z wykonywaniem 
zadań miasta Gliwice w zakresie ochrony przeciwpożarowej przez Ochotnicze Straże 
Pożarne mające siedzibę w Gliwicach   

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński zapytał o liczbę Ochotniczych Straży 
Pożarnych mających siedzibę w Gliwicach. 

Radny Krzysztof Kleczka odpowiedział, że dotyczy to 3 Ochotniczych Straży Pożarnych 
mających siedzibę w dzielnicach: Brzezinka, Bojków, Ostropa. 

Brak uwag ze strony członków Komisji. 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 642. 

Wynik głosowania: 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.  

Ad 2) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami: 

a) Analiza skarg, wniosków i petycji za II kwartał 2021 r. (korespondencja 
nr UM.807853.2021, w załączeniu) - Komisja przyjęła do wiadomości. 

b) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 
2021 r. (korespondencja nr UM.928413.2021, w załączeniu) - Komisja przyjęła do 
wiadomości. 

c) Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Gliwice za I półrocze 2021 r. oraz 
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice za I 
półrocze 2021 r. (UM.971079.2021, w załączeniu) - Komisja przyjęła do wiadomości. 

d) Pismo Prezydenta Miasta z dnia 23 września 2021 r. dotyczące przedsięwzięcia 
„Rozbudowa istniejącej ciepłowni o blok parowy z kotłem wielopaliwowym 
wytwarzającym ciepło i energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji - na 
terenie spółki Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Gliwice sp. z o.o. w związku 
z postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji środowiskowej w 
sprawie wyżej wymienionej inwestycji (korespondencja nr UM.1055176.2021)  

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński poinformował, że w sprawie zapoznania 
się z nowopowstającą inwestycją Przewodniczący Rady Miasta proponuje rozważenie 
zorganizowania wspólnego posiedzenia wraz z Komisją Gospodarki Komunalnej  

Radny Krzysztof Kleczka przekazał, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej 
Przewodniczący Komisji Jacek Trochimowicz wspomniał, że w celu ustalenia terminu będzie 
się kontaktował z Przewodniczącym A. Michczyńskim.  

Komisja przyjęła do wiadomości. 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński poinformował, że  Przewodniczący Komisji 
Gospodarki Komunalnej Jacek Trochimowicz  zasugerował konieczność zorganizowania 

https://bip.gliwice.eu/rada-miasta/porzadek-sesji/5354
https://bip.gliwice.eu/rada-miasta/porzadek-sesji/5354
https://bip.gliwice.eu/rada-miasta/porzadek-sesji/5354
https://bip.gliwice.eu/rada-miasta/porzadek-sesji/5354
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posiedzenia z mieszkańcami części dzielnicy Czechowice za torami w związku z problemem 
dotyczącym ich bezpieczeństwa przemieszczania się, spowodowanym przebudową 
wiaduktu kolejowego. Wspomniany wiadukt łączył Czechowice z resztą Gliwic, służył jako 
nieformalne przejście dla mieszkańców. W związku z tym, że Polskie Koleje Państwowe 
aktualnie przystąpiły do realizacji inwestycji przebudowy wiaduktu, mieszkańcy zwrócili się 
z prośbą do Rady Miasta o interwencję w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji 
tych mieszkańców z resztą dzielnicy. Obecna sytuacja powoduje, że mieszkańcy mogą 
przekraczać tory kolejowe nielegalnie lub też przechodzić okrężną drogą przez las. Stąd 
propozycja organizacji posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska wraz z 
Zastępcą Prezydenta Miasta Mariuszem Śpiewokiem w celu omówienia zaistniałego 
problemu. Dodał, że Prezydent wyraził wolę spotkania się. Przewodniczący zaproponował 
to jako temat kolejnego posiedzenia, które powinno odbyć się jeszcze w październiku.  

Ustalono termin posiedzenia na dzień 25 października 2021 r., w temacie bezpieczeństwa 
mieszkańców części dzielnicy Czechowice w trakcie przebudowy wiaduktu kolejowego.  

Radny Janusz Szymanowski zaproponował w tym terminie podjęcie również tematu 
budowy inwestycji przez PEC, 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński przekazał, że ustali z Przewodniczącym 
Gos[podarki Komunalnej czy będzie możliwe takie rozwiązanie.  

Ad 3) Przyjęcie protokołu Komisji. 

Komisja przyjęła protokół posiedzenia z dnia 6 września 2021 r., nr BR.0012.3.9.2021. 

(***) 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Anna Wojtowicz 

Przewodniczący Komisji  

Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska 

(-) Adam Michczyński  
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