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BR.0012.3.14.2021 

Protokół posiedzenia 
Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 13 grudnia 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 2021 r., poz. 2095 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 bieżących działań inwestycyjnych, związanych z budową suchego 
zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka. 

2) Druki sesyjne. 

3) Sprawy bieżące. 

4) Przyjęcie protokołu posiedzenia Komisji. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu udział wzięli: Kierownik Zespołu Zarządzania Kryzysowego Centrum 
Ratownictwa Gliwice (CRG) Tomasz Koszela, przedstawiciel Klastra Innowacji Społecznych.  

Ad 1) Omówienie bieżących działań inwestycyjnych, związanych z budową 
suchego zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka.  

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński poinformował, że na posiedzeniu 
planowano poruszenie tematu bieżących działań inwestycyjnych na potoku Wójtowianka. 
W związku z powyższym wystosowano zaproszenie na posiedzenie Komisji do Zastępcy 
Prezydenta Miasta Mariusza Śpiewoka wraz z osobą kompetentną ze strony Wykonawcy, 
tj. Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A. Zapoznał członków Komisji z otrzymaną 
odpowiedzią Zastępcy Prezydenta Miasta (w aktach sprawy nr BR.0012.13.15.2021) na 
zaproszenie, w której wskazano, że zaproszeni nie będą obecni na posiedzeniu z dwóch 
powodów: po pierwsze ze względu na zaplanowane wcześniej obowiązki służbowe oraz ze 
względu na zbyt późne wystosowanie zaproszenia (zaproszenie zostało przekazane do 
sekretariatu Zastępcy Prezydenta 9 grudnia br.). Pismo zawiera także informację 
o realizacji inwestycji w zakresie, na który pozwalają wydane, prawomocne decyzje, 
a także o kontroli przeprowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, 
który nie stwierdził nieprawidłowości. Przewodniczący Komisji podsumował, że tym samym 
wyczerpano punkt pierwszy posiedzenia. Przekazał, że następnym razem uwzględni czas 
przygotowania zaproszenia, tak by wszelkie formalności związane z zapraszaniem gości 
mogły zostać dopełnione. 

Ad 2) Druki sesyjne. 

Komisja opiniowała następujące druki sesyjne: 
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a) Projekt uchwały (druk nr 694) w sprawie przyjęcia programu zapobiegania 
przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla 
miasta Gliwice na lata 2022-2025 pod nazwą "Bezpieczne Gliwice". 

Kierownik Zespołu Zarządzania Kryzysowego CRG Tomasz Koszela poinformował, 
że został oddelegowany przez Dyrektora Centrum Ratownictwa Gliwice w celu 
przedstawienia programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 
obywateli i porządku publicznego dla miasta. Poinformował o podstawach prawnych, 
realizatorach i partnerach programu. Przedstawił, że jest to kolejna edycja programu 
cyklicznego, realizowanego w Gliwicach od kilkunastu lat. Omówił poszczególne cele 
programu wskazując za nadrzędny zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom oraz 
osobom przebywającym w Gliwicach. Wyjaśnił konstrukcję programu wskazując, że przy 
każdym z celów są wymienione przedsięwzięcia oraz mierniki określone przez realizatorów 
programu. Zaznaczył, że program jest otwarty, komplementarny i nie ogranicza 
dostosowania zadań do bieżących potrzeb w zależności od zmiany czynników 
zewnętrznych. Przekazał, że dodatkowo zostaną podjęte próby stworzenia sprawozdania 
z realizacji programu poprzez zebranie danych i przeprowadzenie analiz na podstawie 
wskazanych mierników. Podsumował, że zgodnie z zasadami, program został poddany 
konsultacjom z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego. Organizacja nie wniosła 
żadnych uwag. 
Przewodniczący Komisji Adam Michczyński przyznał, że program rzeczywiście sprawia 
wrażenie kompleksowego. Zainteresował się celem nr 2 pod tytułem: “Bezpieczeństwo 
w miejscach publicznych”, zawierającym podpunkt nr 2, w którym jest mowa 
o ”przeniesieniu systemu rejestracji obrazu z monitoringu miejskich jednostek 
organizacyjnych na zasób zewnętrzny w celu zabezpieczenia danych przed możliwymi 
zagrożeniami, takimi jak: niebezpieczne zjawiska pogodowe, ingerencja osób 
nieupoważnionych, kradzież danych”. Poprosił o wyjaśnienie, co kryje się pod tą  treścią. 
Kierownik Zespołu Zarządzania Kryzysowego CRG Tomasz Koszela wyjaśnił, że 
zadanie jest zaproponowane przez Śląską Sieć Metropolitalną, która wzięła pod uwagę 
posiadanie przez różne miejskie jednostki organizacyjne (oświatowe) monitoringu 
obiektów. W związku z tym spółka podjęła prace nad stworzeniem wspólnej usługi 
dotyczącej zabezpieczenia danych. 
Przewodniczący Komisji Adam Michczyński wyraził pogląd, że opis realizacji 
omawianego przedsięwzięcia powinien być szerszy. Zaproponował w przypadku miernika 
przedsięwzięcia, takiego jak kurs samoobrony, dodanie do zaproponowanej liczby 
zrealizowanych kursów liczbę uczestników kursu. Zasugerował, że takie rozwiązanie może 
zostać zastosowane również przy pozostałych przedsięwzięciach edukacyjno-
prewencyjnych. Zgłosił, że w przypadku podpunktu dotyczącego przeglądu kąpielisk i 
placów zabaw pod kątem bezpieczeństwa osób przebywających na akwenach, obok 
wskazanego miernika powinien się znaleźć również miernik wskazujący na liczbę kąpielisk 
i placów zabaw uznanych za bezpieczne. Dodał, że to może być przydatne, biorąc pod 
uwagę planowane wykonanie sprawozdania. 
Radny Krzysztof Kleczka zauważył, że zaproponowane rozwiązanie w przypadku 
kąpielisk nie znajdzie zastosowania ze względu na to, że na terenie miasta Gliwice znajduje 
się tylko jedno kąpielisko.   
Przewodniczący Komisji Adam Michczyński przyznał rację. Dodał jednak, że 
w przypadku placów zabaw sfomułowanie celu operacyjnego powinno zawierać wskazany 
miernik. Poprosił o zanotowanie uwagi w protokole.  
Kierownik Zespołu Zarządzania Kryzysowego CRG Tomasz Koszela wyjaśnił, że 
sprawozdanie będzie opisowe, w związku z czym zgłoszone propozycje mierników powinny 
się tam znaleźć. Natomiast przy powstawaniu samego programu skupiono się na ogólnym 
jego charakterze. Odniósł się do poruszonej liczby uczestników kursu samoobrony, gdzie 
wskazał, że nie zawsze sama liczba uczestników przekłada się na realne odzwierciedlenie 
efektywności kursu. Podsumował, że uwagi będą mogły zostać ujęte w aktualizacji 
programu. 

https://bip.gliwice.eu/rada-miasta/porzadek-sesji/5419
https://bip.gliwice.eu/rada-miasta/porzadek-sesji/5419
https://bip.gliwice.eu/rada-miasta/porzadek-sesji/5419
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Przewodniczący Komisji Adam Michczyński zapytał o to, w jakich obiektach odbędzie 
się organizacja ćwiczeń oraz próbnych alarmów przeciwpożarowych? 
Kierownik Zespołu Zarządzania Kryzysowego CRG Tomasz Koszela odpowiedział, 
że miejsca zostaną wskazane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej 
w Gliwicach, jako realizatora i partnera programu. 
W związku z brakiem pytań, Przewodniczący Komisji Adam Michczyński zapytał, kto 
z radnych jest za pozytywną opinią do projektu uchwały według druku nr 694.  
Wynik głosowania: 5 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 

Ad 3) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami: 

a) Pismo w sprawie podmiotów, na rzecz których w 2022 r. skazani na karę pozbawienia 
wolności mogą wykonywać prace na cele społeczne (korespondencja nr UM.1203530.2021, 
w załączeniu) – Komisja przyjęła do wiadomości; 

b) Pismo w sprawie podmiotów, w których w 2022 r. może być wykonywana praca na cele 
społeczne przez osoby skazane na karę ograniczenia wolności i praca społecznie użyteczna 
(korespondencja nr UM.1203724.2021, w załączeniu) – Komisja przyjęła do wiadomości; 

c) Raport z działalności Straży Miejskiej za październik 2021 r. (korespondencja 
nr UM.1227791.2021, w załączeniu) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

Ad 4) Przyjęcie protokołu posiedzenia Komisji. 

Komisja przyjęła protokół wspólnego posiedzenia Komisji z Komisją Gospodarki 
Komunalnej w dniu 25 października 2021 r., nr BR.0012.3.11.2021. 

(***) 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński poprosił, aby do 7 stycznia 2022 r. 
przesłać propozycje tematów do planu pracy Komisji na 2022 rok. 

Nie ustalono terminu kolejnego posiedzenia Komisji. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Anna Wojtowicz 

Przewodniczący Komisji 

Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska 

(-) Adam Michczyński 

 

http://pim.um/moduly/cms_bip_moduly/pliki/komisja_pliki/6048.pdf
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