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BR.0012.3.1.2022 

Protokół posiedzenia 
Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 17 stycznia 2022 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) Druki sesyjne. 

2) Omówienie planu pracy Komisji na 2022 r. 

3) Sprawy bieżące. 

4) Przyjęcie protokołów posiedzeń Komisji. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu udział wzięła Naczelnik Wydziału Usług Komunalnych Mariola Pendziałek.  

Ad 1) Druki sesyjne. 

Komisja opiniowała następujące druki sesyjne: 

a) Projekt uchwały (druk nr 722/2022) w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice. 

Naczelnik Wydziału Usług Komunalnych Mariola Pendziałek omówiła projekt uchwały. 
Poinformowała, że wprowadzono zmianę częstotliwości odbioru bioodpadów z nieruchomości 
zamieszkałych. Przekazała, że w okresie od początku marca do końca listopada odpady będą 
odbierane z taką częstotliwością, jak do tej pory (z nieruchomości jednorodzinnych – raz na 
2 tygodnie, z nieruchomości wielorodzinnych – raz w tygodniu). Zmiana dotyczy okresu od 1 
do końca lutego (odpady biodegradowalne będą odbierane z nieruchomości jednorodzinnych 
raz w miesiącu, z nieruchomości wielorodzinnych – raz na dwa tygodnie). Wyjaśniła tym 
samym, że zmiana jest podyktowana przeprowadzoną analizą wszystkich raportów od 2015 
roku, z których wynika, że w tym okresie ilość odebranych odpadów biodegradowalnych jest 
sześciokrotnie mniejsza niż w pozostałym okresie roku. Opowiedziała również o drugiej 
zmianie, która wprowadzona jest na wniosek przedstawicieli Polskiego Związku Działkowców, 
a dotyczy zmiany terminów odbioru odpadów z terenów ogrodów działkowych. 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński, w związku z brakiem pytań ze strony 
radnych, poprosił panią Naczelnik o omówienie kolejnego projektu uchwały w celu 
przegłosowania obu druków jednocześnie. 

b) Projekt uchwały (druk nr 717/2022) w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

https://bip.gliwice.eu/rada-miasta/porzadek-sesji/5419
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komunalnych, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

Naczelnik Wydziału Usług Komunalnych Mariola Pendziałek przekazała, że zmiany 
wprowadzane tym projektem uchwały polegają między innymi na tym, że odstępuje się od 
wyposażania nieruchomości jednorodzinnych w worki do zbierania odpadów 
biodegradowalnych. W zamian za worki na każdą tego typu nieruchomość zostanie 
dostarczony brązowy pojemnik na odpady biodegradowalne. Wyjaśniła, że zmiana 
podyktowana jest nowymi przepisami wprowadzonymi przez Ministra Klimatu i Środowiska. 
Polegają one na tym, że w celu osiągnięcia poziomów odzysku odpadów biodegradowalnych 
muszą być oddane do kompostowni certyfikowanych. Warunkiem przyjęcia odpadów do 
wymienionej kompostowni jest odpowiednie przechowywanie odpadów, nie mogą być 
zanieczyszczone folią, w której do tej pory były przechowywane. Kolejna zmiana, na wniosek 
spółdzielni, dotyczy możliwości korzystania z pojemników podziemnych i półpodziemnych. 
Opowiedziała również o zmianie dotyczącej harmonogramu mycia pojemników na terenie 
miasta przez wykonawcę świadczącego usługi. Przekazała, że zmiana jest następstwem 
warunków pogodowych, które sprawiają, że od 1 grudnia do końca lutego mycie pojemników 
jest niemożliwe, ze względu na częste spadki temperatury powietrza poniżej zera. 
Podsumowała, że wspomniane zmiany, dotyczące obu omawianych projektów uchwał (druk 
nr 722/2022 oraz nr 717/2022) podyktowane są przygotowywaniem do nowego przetargu. 
Wyjaśniła, że 30 czerwca kończy się aktualna umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych na terenie miasta Gliwice. 

Radny Krzysztof Kleczka dodał, że temat został poruszony na posiedzeniu Komisji 
Gospodarki Komunalnej. Podczas wspomnianego posiedzenia zgłosił prośbę, żeby 
w specyfikacji nowego przetargu został umieszony zapis, że worki wydane do tej pory będą 
również odbierane przez firmę, która wygra przetarg. 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński uznał zapis za uzasadniony w przypadku 
posiadania zapasu tego typu worków. Podziękował za przedstawienie zmian, które uznał za 
logiczne w aspekcie wymogów dotyczących przyszłego przetargu. Zapytał, kto z radnych jest 
za pozytywną opinią do projektu uchwały według druku nr 717. 

Wynik głosowania: 4 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 

Następnie zarządził głosowanie za pozytywną opinią do projektu uchwały według druku 
nr 722. 

Wynik głosowania: 4 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 

Ad 2) Omówienie planu pracy Komisji na 2022 r. 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński przedstawił, zgłoszoną przez radnego 
Krzysztofa Kleczkę, propozycję do planu pracy: „Funkcjonowanie Ochotniczych Straży 
Pożarnych w Gliwicach (OSP)”, jako wyjazdowe posiedzenie w OSP Ostropa wraz 
z przedstawicielami OSP Brzezinka i OSP Bojków. Przewodniczący Komisji Adam 
Michczyński wyraził aprobatę dla takiego pomysłu, zasugerował zorganizowanie takiego 
posiedzenia w okresie wiosennym, o ile obostrzenia pandemiczne na to zezwolą. Następnie 
zaznaczył, że w planie pracy Komisji powinien pozostać punkt planu pracy z roku 2021 
odnośnie planowania spotkania, zarówno z Komendantem Straży Miejskiej, jak 
i z Komendantem Miejskim Policji. Przypomniał, że rozważał zorganizowanie posiedzenia 
wyjazdowego w celu zwiedzania Komendy Straży Pożarnej. Zgłosił również, że w planie pracy 
nie może zabraknąć posiedzenia, poświęconego omówieniu spraw powodziowych 
z Dyrektorem Centrum Ratownictwa Gliwice. Zaproponował również pozostawienie punktu 
pracy dotyczącego zorganizowania posiedzenia z udziałem Zarządu Dróg Miejskich. Do 
przeanalizowania pozostawia jeszcze punkt dotyczący analizy możliwości wodnych na terenie 
cieków wodnych, podobnie jak i kwestie zanieczyszczeń wynikających z realizacji programu. 
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Podsumował, że ostateczna wersja planu pracy na rok 2022 zostanie przesłana członkom 
Komisji drogą elektroniczną z prośbą o ewentualne uwagi. 

Ad 3) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami: 

a) Pismo mieszkańca dotyczące podjęcia prac nad uchwałą honorującą i wspierającą ludzi 
działających w czasie stanu wojennego (korespondencja nr UM.1310677.2021, w 
załączeniu) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

b) Raport z działalności Straży Miejskiej za listopad 2021 r. (korespondencja 
nr UM.1307333.2021, w załączeniu) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

Ad 4) Przyjęcie protokołów posiedzeń Komisji. 

Komisja przyjęła następujące protokoły posiedzeń:  

a) Protokół posiedzenia Komisji z dnia 15 listopada 2021 r., nr BR.0012.3.12.2021 

b) Protokół posiedzenia Komisji z dnia 13 grudnia 2021 r., nr BR.0012.3.14.2021 

c) Protokół wspólnego posiedzenia z Komisjami: Budżetu i Finansów, Gospodarki Komunalnej, 
Skarg, Wniosków i Petycji, Rozwoju Miasta i Inwestycji oraz Zdrowia i Polityki Społecznej 
z dnia 24 listopada 2021 r., nr BR.0012.3.13.2021. 

(***) 

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/6252.pdf
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