
 
 

 

 
 

 
   

          
    

  
   

 

        
          

              
           

      
        

    

    

   

   

     

       

         
         

   

   

     

           
              

          
    

        
         
         

       
          

          
        

       

         
           
          

         
        

             
            

       

BR.0012.3.12.2021 

Protokół posiedzenia 
Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 15 listopada 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 Prezydenta Miasta Aleksandra Wysocka, Naczelnik 
Wydziału Środowiska Agnieszka Setnik i Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej 
Danuta Siwiec. 

Ad 1) Druki sesyjne. 

Komisja opiniowała następujące druki sesyjne: 

a) Projekt uchwały (druk nr 672) w sprawie zmiany Uchwały nr XX/497/2016 Rady 
Miasta Gliwice z dnia 13 października 2016 r. z późniejszymi zmianami w sprawie zasad 
udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na wybrane 
przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska. 

Zastępca Prezydenta Miasta Aleksandra Wysocka poinformowała, że projekt uchwały 
wynika z konieczności doprecyzowania części zapisów. Wskazała, że dotyczy to, między 
innymi, konieczności rozszerzenia zakresu kosztów kwalifikowanych o koszty demontażu 
nieekologicznych instalacji grzewczych. Dodała, że niektóre zmiany są kosmetyczne, 
wynikają z prac komisji rozpatrujących wnioski. Podała przykład wykreślenia informacji 
dotyczącej możliwości wypłat dotacji w kasie Urzędu Miejskiego, w związku ze zmianami 
organizacyjnymi w zakresie funkcjonowania Urzędu. Poprosiła o umożliwienie zreferowania 
projektu przez Naczelnika Wydziału Środowiska Agnieszkę Setnik. 

Naczelnik Wydziału Środowiska Agnieszka Setnik przekazała, że projekt uchwały 
wprowadza zmiany w zakresie przyznawania dotacji na pokrycie kosztów zmiany systemu 
grzewczego oraz na pokrycie kosztów wybranych instalacji odnawialnych źródeł energii. 
W pierwszym wymienionym regulaminie doprecyzowano zapisy mówiące o kosztach 
kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych. Ponadto umożliwiono złożenie wniosku o dotację 
do wymiany instalacji wewnątrz bloku mieszkalnego w sytuacji, kiedy o dotację do źródeł 
ciepła dla całego lokalu wystąpiła już wspólnota. Przekazała, że w przypadku regulaminu 
dotyczącego odnawialnych źródeł energii dokonano wykreślenia istniejących ograniczeń co 
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do ilości wymiany pomp ciepła (istniał limit wymiany 15 pomp ciepła, 150 odnawialnych 
źródeł energii na rok). Wyjaśniła, że powyższe zniesienie to wynik dużej liczbv złożonych 
wniosków. W przypadku pozostawienia limitów, dotacje mogłyby zostać wypłacone dopiero 
w 2023 r. 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński podziękował za jasne i przejrzyste 
przedstawienie projektu uchwały. Zapytał, kto z członków Komisji jest za pozytywną opinią 
do projektu uchwały wg druku nr 672. 

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

b) Projekt uchwały (druk nr 684) w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie 
nadzorcze Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.1.1014.2021 z dnia 09.11.2021 r. 

Zastępca Prezydenta Miasta Aleksandra Wysocka wskazała, że otrzymano 
rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w sprawie uchwały, dotyczącej przyjęcia 
gliwickiego programu osłonowego. Zdaniem organu nadzorczego uchwała jest niezgodna z 
prawem i powinna zostać wyeliminowana z obrotu prawnego. Ze względu na to, że władze 
miasta nie zgadzają się z zarzutami postawionymi przez nadzór prawny Wojewody, a także 
ze względu na cel, jaki przyświeca tej uchwale, złożono propozycję, by wnieść skargę do 
sądu administracyjnego na to rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w postaci tej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński przyznał, że cel przyświecający tej 
uchwale jest prawidłowy, ponieważ ma pomóc zwiększyć zainteresowanie wymianą 
nieekologicznych źródeł, poprzez dotację oraz rekompensowanie wydatków ponoszonych 
przez mieszkańców, związanych ze zwiększonymi kosztami ogrzewania. 

Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Danuta Siwiec wskazała, że 
w poprzednio uchwalanej uchwale Wojewoda zwracał uwagę, że dokonano zapisu 
zwiększającego kryterium dochodowe w uchwale, która powinna być aktem prawa 
miejscowego. Na podstawie tamtego rozstrzygnięcia, uwzględniającego wniesione przez 
nadzór prawny uwagi, przygotowano dwie uzupełniające się, odrębne uchwały. Pierwszą 
uchwałę, która podwyższała kryterium dochodowe, jako akt prawa miejscowego oraz drugą 
uchwałę, czyli program osłonowy. Wyjaśniła, że podejmowane działania pokazują, w jaki 
sposób gmina chce pomagać swoim mieszkańcom, gdyż ma do tego prawo wynikające z 
artykułu 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 
2020 r., poz. 1876 z późn.  zm.),  wskazującego  na  to,  że  gmina  może  przygotowywać  
różnego rodzaju programy osłonowe. Nadzór Wojewody twierdzi natomiast,  że  nie  ma  
podstawy prawnej, aby w drodze tego programu osłonowego uszczegółowiać zasady  
zasiłków celowych. Wyjaśniła tym samym, że program nie nadaje uprawnień mieszkańcom 
do uzyskania dofinansowania, związanego ze zwiększonymi kosztami grzewczymi, w formie 
zasiłków celowych. Powiedziała, że zadaniem programu jest wskazanie Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej, w  jaki  sposób  ma  realizować wsparcie, jakie dodatkowe przesłanki muszą 
zostać spełnione, aby mieszkaniec z takiego wsparcia mógł skorzystać. 

Brak pytań ze strony radnych. 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński przyznał, że w takim przypadku 
rzeczywiście należy złożyć odwołanie od rozstrzygnięcia nadzorczego i zobaczyć, jak sąd 
będzie zapatrywał się na te regulacje prawne. Zarządził głosowanie za pozytywną opinią 
do projektu uchwały wg druku nr 684. 

Wynik głosowania: 5 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się. Komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 

c) Projekt uchwały (druk nr 674) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu 
pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu miasta Gliwice za 
udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez 
Państwową Straż Pożarną lub miasto Gliwice. 

Zastępca Prezydenta Miasta Aleksandra Wysocka poinformowała, że druk został 
przygotowany na wniosek Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, który zwrócił 
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się z prośbą o zwiększenie stawki ekwiwalentu dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Gliwicach. Wyjaśniła, że stawki wysokości ekwiwalentu, zgodnie z ustawą o ochronie 
przeciwpożarowej i ustawą o samorządzie gminnym, ustala rada gminy w drodze uchwały. 
Po przeprowadzeniu analizy wydatków w zakresie wynagradzania za udział w działaniach 
ratowniczych stwierdzono, że zasadnym jest, aby dotychczasowy ekwiwalent w wysokości 
18  zł  został  od  stycznia  2022  r.  zwiększony  do  kwoty  24  zł  za  każda  godzinę  udziału  
w działaniu ratowniczo-gaśniczym. Przekazała, że zgodnie z zasadami, projekt uchwały 
został poddany konsultacjom z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego. Organizacja 
wniosła jedną redakcyjną poprawkę do przedmiotowego projektu uchwały, która została 
uwzględniona. 

W związku z brakiem pytań, Przewodniczący Komisji Adam Michczyński zapytał, kto 
z radnych jest za pozytywną opinią do projektu uchwały według druku nr 674. 

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

Ad 2) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami: 

a) Analiza  skarg,  wniosków  i  petycji  za  III  kwartał 2021 r. (korespondencja 
nr UM.1091672.2021, załączeniu) – Komisja przyjęła do wiadomości; 

b) Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021 (korespondencja 
nr UM.1096183.2021, załącznik w aktach sesji z dnia 18 listopada 2021 r.) – Komisja 
przyjęła do wiadomości; 

c) Raport z działalności Straży Miejskiej za wrzesień 2021 r. (korespondencja 
nr UM.1120806.2021, w załączeniu) – Komisja przyjęła do wiadomości; 

d) Informacja Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wszczęcia postępowania 
nadzorczego wobec uchwały 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 w Gliwicach 
(korespondencja nr UM.1187565.2021, w załączeniu) – Komisja przyjęła do wiadomości; 

e) Zawiadomienie Wojewody Śląskiego o wszczęciu postępowania nadzorczego 
dotyczącego uchwały nr XXX/633/2021 Rady Miasta w Gliwicach „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” (korespondencja nr UM.1196388.2021, w 
załączeniu) – Komisja przyjęła do wiadomości; 

f) Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego dotyczące uchwały nr XXX/633/2021 
Rady Miasta w Gliwicach  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" (korespondencja nr UM.1200969.2021, w załączeniu) – Komisja 
przyjęła do wiadomości. 

Ad 3) Przyjęcie protokołu posiedzenia Komisji. 

Komisja przyjęła protokół posiedzenia z dnia 4 października 2021 r., 
nr BR.0012.3.10.2021. 

(***) 

Ustalono, że kolejne posiedzenie odbędzie się w dniu 24 listopada br., o godz. 16.00 
w trybie zdalnym, wspólnie z Komisjami: Budżetu i Finansów, Gospodarki Komunalnej, 
Skarg, Wniosków i Petycji, Rozwoju Miasta i Inwestycji oraz Zdrowia i Polityki Społecznej 
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– w celu zapoznania się z projektem uchwały budżetowej miasta Gliwice na rok 2022 oraz 
projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Anna Wojtowicz 

Przewodniczący Komisji 

Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska 

(-) Adam Michczyński 
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