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BR.0012.3.4.2022 

Protokół posiedzenia 
Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 25 kwietnia 2022 r., godz. 17.00 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński otworzył posiedzenie Komisji, powitał 
zebranych radnych oraz gości i zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad: 

1) Omówienie poziomu bezpieczeństwa w Gliwicach w zakresie należącym do 
kompetencji Straży Miejskiej i Policji. 

2) Sprawy bieżące. 

3) Przyjęcie protokołu posiedzenia Komisji. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu udział wzięli: Insp. Marek Nowakowski – Komendant Miejski Policji 
w Gliwicach, Janusz Bismor – Komendant Straży Miejskiej, Rafał Bogdoł – Zastępca 
Komendanta Straży Miejskiej ds. Prewencji. 

Ad 1) Omówienie poziomu bezpieczeństwa w Gliwicach w zakresie należącym 
do kompetencji Straży Miejskiej i Policji. 

Komendant Miejski Policji w Gliwicach insp. Marek Nowakowski poinformował na 
wstępie, że przygotowana prezentacja pt. „Stan bezpieczeństwa na terenie miasta 
Gliwice i powiatu gliwickiego” dotyczy danych za pierwszy kwartał bieżącego roku. 
Przekazał, że rejon działania Policji obejmuje Gliwice oraz powiat gliwicki. Teren  Gliwic 
obsługiwany jest przez 5 komisariatów, z czego 3 komisariaty pierwszej kategorii, dwa 
komisariaty mniejsze – kategorii drugiej. Przedstawił stan etatowy zwracając uwagę, że 
do codziennej służby brakuje około 123 policjantów, ze względu na przebywanie 
zatrudnionych policjantów na długotrwałych zwolnieniach lekarskich lub różnego rodzaju 
szkoleniach. Jednocześnie wskazał, że młodzi adepci zaczynają się coraz częściej garnąć 
do służby.  

Przedstawił strukturę przestępczości ogółem, gdzie, jak wskazał, 64% stanowią 
przestępstwa kryminalne, 22% - przestępstwa gospodarcze, 3% - narkotykowe i 11% - 
pozostałe. Dodał, że gros przestępczości występuje w samym mieście Gliwice - 75%. 
Poinformował, że im niższa liczba wszczęć postępowań, tym lepiej świadczy to 
o zapobieganiu przestępczości przez Policję, a im wyższa wykrywalność, tym lepsza, 
skuteczniejsza praca Policji. W ostatnich 5 latach poziom wszczęć wyniósł 1663 i jest 
najniższy od 2 lat.  

Następnie przeszedł do omawiania realizacji zadań w obszarze zwalczania przestępczości 
kryminalnej, gdzie, jak wykazał, przestępczość jest najniższa od 4 lat, a od 3 lat 
wskaźnik wykrycia utrzymuje się na podobnym poziomie. Przedstawił porównanie danych 
dla 7 kategorii przestępstw, tj.: 1) kradzieże, 2) kradzieże z włamaniem, 3) rozboje, 
4) niszczenie mienia, 5) kradzieże pojazdów, 6) bójki i pobicia, 7) uszczerbek na zdrowiu. 
Zwrócił uwagę, że w roku ubiegłym zanotowano mniej wszczęć,  a o prawie  10% wzrosła 
skuteczność procesu wykrywczego.  

Opowiedział o przestępczości narkotykowej wskazując na mniejszą liczbę wszczęć. 
Dynamika 107 takich stwierdzonych przestępstw, w stosunku do tego samego okresu 
w zeszłym roku wskazuje, że nastąpił wzrost  skuteczności zwalczania tej przestępczości. 

Przyznał, że w przypadku przestępczości gospodarczej zanotowano spadek wykrycia. 
W pierwszym kwartale tego roku odnotowano bardzo dużą liczbę przypadków 
przestępstw internetowych – oszustw,  polegających na instalacji programów „anydesk” 
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u pokrzywdzonych i dysponowaniem ich rachunkami bankowymi. Zaznaczył, że to 
niezwykle trudne do wykrycia przestępstwa. Wyjaśnił, że zanotowany spadek ma związek 
z tym, że większość tych przestępców pochodzi z rejonów Ukrainy i Białorusi. Ponieważ 
wystąpił konfliktu zbrojny na Ukrainie, odnotowuje się zdecydowane zmniejszenie 
przestępczości w tym zakresie.  

Przekazał, że w przypadku tematu ruchu drogowego w omawianym okresie odnotowano 
spory wzrost wypadków drogowych, w zdarzeniach z ofiarami śmiertelnymi bądź osobami 
rannymi. Odniósł się do wzrostu wypadków wskazując na wzrost liczby osób rannych z 27 
(dane za 2021 r.) do 37 (dane za 2022 r.) oraz wzrost ofiar śmiertelnych z 3 (dane za 
2021 r.) na 5 osób (dane za 2022 r.). Przekazał, że 3 przypadki odnotowano w powiecie, 
2 przypadki w Gliwicach na przejściach oznakowanych dla pieszych (ul. Kochanowskiego, 
ul. Toszecka). Wyjaśnił przy tym, że oba przypadki (w Gliwicach) nie były związane ze 
zmianą przepisów, dotyczących pierwszeństwa pieszych na pasach, gdyż ci piesi byli  już 
na przejściu, nie doszło do wtargnięcia. Przekazał, że wśród zdarzeń poza miastem 
Gliwice, 2 przypadki to typowe niezachowanie ostrożności na ulicy, 1 przypadek na 
przejściu dla pieszych.  

Radny Zdzisław Goliszewski dopytał, czy przejścia były oświetlone. Rozważył, czy 
w takich przypadkach dodatkowe doświetlenie przejścia ma wpływ na wypadkowość.  

Komendant Miejski Policji w Gliwicach insp. Marek Nowakowski odpowiedział, że 
na ulicy Toszeckiej jest tylko oświetlenie uliczne, a na ulicy Kochanowskiego przy 
przejściu jest oświetlenie. Zaakcentował, że każdy element poprawiający bezpieczeństwo 
może mieć istotne znaczenie, szczególnie, gdy na szali jest życie ludzkie.  

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński dostrzegł, że kwestia doświetlenia, 
w świetle nowych regulacji, jest bardzo istotna. Odniósł się do swoich doświadczeń 
kierowcy, gdzie zdarza się, że obszar bezpośrednio przed przejściem jest mało widoczny. 
Droga jest oświetlona, ale nieoświetlony chodnik sprawia, że pieszy może być 
niewidoczny dla kierującego. 

Komendant Miejski Policji w Gliwicach insp. Marek Nowakowski przyznał rację, 
ukazując istotę problemu, gdzie w ogólnej liczbie, na 34 wypadki 9 przypadków dotyczyło 
osób nieustępujących pierwszeństwa. Dodał, że na szczęście to były tylko potrącenia. 
Powiedział, że musi upłynąć trochę czasu, żeby piesi się nauczyli, że samo wejście na 
przejście dla pieszych nie gwarantuje bezpieczeństwa. Powinni sobie uświadomić, że nie 
mają szans wyjść bez szwanku w starciu z samochodem, mającym swoją masę. 

Radny Zdzisław Goliszewski zasugerował, że obie strony powinny zwracać baczną 
uwagę na to, co dzieje się na drodze. Zauważył, że dawniej uczono, że przejście dla 
pieszych nie gwarantuje bezpieczeństwa i trzeba dodatkowo rozejrzeć się przed wejściem 
na pasy. Natomiast obecnie pieszy zachowuje się bezmyślnie, bo jako osoba, mająca 
pierwszeństwo, wchodzi na pasy zapatrzona w telefon lub gazetę. 

Komendant Miejski Policji w Gliwicach insp. Marek Nowakowski wyraził swoje 
zdanie, że zabrakło przeprowadzenia szeroko rozumianej kampanii informacyjno-
edukacyjnej, mającej na celu uświadomienie pieszym, że są tak samo odpowiedzialni za 
swoje zachowanie na pasach, jak osoby kierujące pojazdem. 

Radny Leszek Curyło zauważył, że pojawiła się nowelizacja przepisów, według których 
osoba wchodząca na jezdnię bez uważności, a bawiąca się telefonem, może zostać 
ukarana mandatem. Zapytał, czy są jakieś analizy wskazujące na to, który z uczestników 
zdarzenia (pieszy czy kierowca) korzystali w czasie zdarzeń z telefonu.   

Komendant Miejski Policji w Gliwicach insp. Marek Nowakowski odpowiedział, że 
to niezwykle trudne do udowodnienia, gdyż w dużej mierze Policja bazuje na 
oświadczeniach dwóch stron. Trudno jest jednoznacznie rozstrzygnąć w takiej sytuacji po 
której stronie jest wina. 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński rozważył zasadność zakupu i instalacji 
kamery w samochodzie na takie przypadki. 
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Radny Leszek Curyło odniósł się do przepisów, które mając zostać wprowadzone 
w przyszłości, a mianowicie obowiązek instalacji systemów antykolizyjnych 
w samochodach. Zapytał, jak wygląda przeprowadzanie pomiarów prędkości na terenie 
miasta Gliwice.  

Komendant Miejski Policji w Gliwicach insp. Marek Nowakowski zwrócił uwagę na 
spadek liczby kolizji drogowych, jako pokłosie zmiany przepisów drogowych, polegającej 
na zwiększeniu kwot mandatów. Dzięki tej zmianie zauważalna jest tendencja do tego, że 
ludzie zaczęli jeździć wolniej. Zawsze jednak znajdą się tacy kierujący, którzy będą 
przekraczać prędkość. Odpowiedział, że pomiary są przeprowadzane na bieżąco. Odniósł 
się do pomysłu zainstalowania kamerki, który uznał za praktyczne rozwiązanie. 
Zasugerował, że nagranie z kamerki przy wystąpieniu kolizji drogowej może być 
przydatne. Szczególnie, gdy brak na miejscu zdarzenia monitoringu zewnętrznego. Zapis 
z kamer pozwala rozstrzygnąć sytuacje nieoczywiste.  

Kontynuował przedstawianie danych z prezentacji, opowiedział o realizacji zadań 
w obszarze prewencyjno-sztabowym. Wskazał, że liczba policjantów skierowanych do 
służby patrolowej wyraźnie wzrosła w porównaniu do danych z ubiegłego roku.  

Podał liczbę zgłoszonych interwencji, wynoszącą 7418, z czego liczba 1130 dotyczyła 
zgłoszeń pilnych, a 6288 zwykłych. Czas reakcji dotyczący pilnych zdarzeń w omawianym 
okresie wyniósł 8 minut 26 sekund. Zaznaczył, że w przypadku najpoważniejszych 
zdarzeń policjanci zjawiają się w ciągu 2-3 minut na miejscu.  

Omówił temat uchodźców, wspominając że od 24 lutego br. doszło do 399 interwencji 
z udziałem uchodźców, z czego 371 dotyczyło zabezpieczenia przejazdu pociągów 
z uchodźcami oraz zabezpieczenia transportu uchodźców, którzy mieli udać się do 
tymczasowego miejsca pobytu. Ponadto 28 interwencji związanych było z koniecznością 
sprawdzenia miejsc pobytu w ośrodkach do tego wyznaczonych w związku 
z popełnianymi wykroczeniami. Przedstawił, że aktualnie jest 50 ośrodków na terenie 
miasta Gliwice i powiatu, w ośrodkach przebywają 962 osoby. Podał dane statystyczne 
dotyczące nadanych numerów PESEL obywatelom Ukrainy. Nie odnotowano żadnych 
poważnych interwencji, ani przestępstw. Zdarzyły się jedynie drobne interwencje, 
ewentualnie zakłócenia ciszy. 

Radny Zdzisław Goliszewski zapytał, jak wygląda problem handlu narkotykami 
w szkołach. 

Komendant Miejski Policji w Gliwicach insp. Marek Nowakowski odpowiedział, że 
na terenie szkół to pojedyncze przypadki. Zapewnił o bardzo dobrej współpracy Wydziału 
ds. Nieletnich z nauczycielami. Każdy tego typu sygnał jest bardzo wnikliwie badany. 
Komendant Straży Miejskiej Janusz Bismor rozpoczął omawianie „Sprawozdania 
z działalności Straży Miejskiej w Gliwicach” od wskazania liczby przyjętych zgłoszeń 
w I kwartale tego roku w porównaniu do I kwartału ubiegłego roku. Opowiedział o roli 
monitoringu wizyjnego, nastawionego głównie na zdarzenia o charakterze porządkowym 
(przewrócone znaki, zakłócenia spokoju). Poinformował o wzroście liczby 
przeprowadzonych kontroli w I kwartale. Zaznaczył, że Straż Miejska na podstawie 
zgłoszeń otrzymanych od mieszkańców, deleguje strażników w miejsca zgodne z ich 
oczekiwaniami. Opowiedział o wzroście liczby ujawnionych wykroczeń. Wyjaśnił, że jest 
to głównie związane z tym, że więcej jest strażników w terenie, dzięki czemu szybciej 
mogą dotrzeć do miejsca zdarzenia. Zwrócił uwagę, że w przypadku postępowania 
mandatowego nie jest wcale ich tak dużo, jak ukazują to statystyki innych miast. Wynika 
to z tego, że gliwicka Straż Miejska nie wystawia od razu mandatów, dominują pouczenia 
oraz rozmowy z mieszkańcami – sprawcami wykroczeń. Podobnie jak z wnioskami 
o ukaranie do sądu, których także nie odnotowano dużo. 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński zapytał, jakich spraw dotyczą wnioski 
skierowane do sądu. 

Komendant Straży Miejskiej Janusz Bismor odpowiedział, że są to głównie wnioski 
o niewskazanie kierującego pojazdem w danym dniu. Wyjaśnił, że w przypadku 
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wystawienia takiego zawiadomienia przez Straż, w toku prowadzonych czynności, 
obowiązkiem właściciela pojazdu jest wskazanie osoby kierującej. W przypadku braku 
wskazania Straż Miejska kieruje sprawę do sądu. Wysokość mandatu kształtuje się od 
minimalnego 500 zł do 8000 zł. Poinformował o tendencji wzrostowej w przypadku 
pojazdów usuniętych z dróg. Skuteczne usuwanie przez Straż Miejską wraków powoduje, 
że mieszkańcy chętnie zgłaszają kolejne takie przypadki. Duża liczba właścicieli takich 
wraków usuwa je sama, natomiast w przypadku, gdy właściciela nie udaje się znaleźć, są 
usuwane na koszt miasta.  

Radny Zdzisław Goliszewski dopytał, czy dotyczy to pojazdów z lokalnymi 
rejestracjami, czy też z innych miejscowości. 

Komendant Straży Miejskiej Janusz Bismor odpowiedział, że brak w tym reguły. 
Przekazał, że odnotowano nawet pojazdy na słowackich tablicach. Dodał, że Straż 
Miejska zwraca uwagę na samochody pozostawione w miejscach niebezpiecznych, na 
skrzyżowaniach. Z takich miejsc pojazdy są usuwane automatycznie na koszt właściciela. 
Często w takich przypadkach właściciele pojazdów pojawiają się po odbiór swojego 
pojazdu. Straż Miejska publikuje na stronie internetowej zdjęcia takich wykroczeń. 

Poinformował także o dużym wzroście wykonywanych kontroli spalania odpadów. 
Opowiedział, że na podstawie danych zebranych w poprzednich latach, Straż Miejska 
posiada wiedzę u kogo trzeba wymienić piec oraz jakiego rodzaju pieca to dotyczy. 
Podkreślił, że działania polegające na przymuszaniu mieszkańców do zmian kotła będą się 
nasilały. Poinformował również o popełnieniu przestępstwa polegającego na podrobieniu 
tabliczki znamionowej o produkcji pieca. Przypomniał o istnieniu patroli mobilnych, które 
zaopatrzone w drukarkę mają możliwość podjechania do osób (zwłaszcza starszych) 
w celu wypełnienia z nimi wniosku. Pomoc obejmuje również złożenie w imieniu 
mieszkańca takiego wniosku w Urzędzie.  

Przedstawił statystyki dotyczące osób bezdomnych, zwracając uwagę, że jeśli osoby 
bezdomne nie zakłócają porządku, to Straż Miejska nie interweniuje. Interwencje 
zdarzają się natomiast w sytuacjach występowania temperatur poniżej zera, kiedy 
strażnicy miejscy, podczas kontroli takich miejsc, interweniują poprzez podanie ciepłej 
herbaty, ewentualnie jakiegoś posiłku. 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński zapytał, czy w Gliwicach są jakieś 
charakterystyczne miejsca, w których przebywają osoby bezdomne. 

Komendant Straży Miejskiej Janusz Bismor odpowiedział, że jest takich miejsc około 
40. Zaznaczył jednak, że te miejsca stale się zmieniają. Następnie poprosił Zastępcę 
Komendanta ds. prewencji Rafała Bogdoła o przedstawienie działań pomocowych dla 
uchodźców. 

Zastępca Komendanta Straży Miejskiej ds. prewencji Rafał Bogdoł przekazał, że 
wybuch wojny w Ukrainie, a co z tym związane – napływ uchodźców, spowodował, że 
Prezydent Miasta bardzo szybko powołał zespół zadaniowy, związany z zaspokojeniem 
potrzeb uchodźców na terenie miasta Gliwice. Opowiedział o pierwszych dniach, 
w których, w ramach podjętej współpracy z organizacjami pozarządowymi, udało się 
zorganizować punkt przy ul. Studziennej, punkt wydawania żywności w Arenie Gliwice. 
Dzięki podjętej współpracy z Dyrektorami Szkół udało się również zorganizować punkty 
noclegowe ulokowane w szkole na ulicy Barlickiego oraz w hali szkoły na ul. Żwirki 
i Wigury. Wskazał, że w przypadku organizowania punktów noclegowych dużą rolę 
odegrali także lokalni przedsiębiorcy. Podzielił się swoim spostrzeżeniem, że choć na 
początku zaangażowanie ze strony przedsiębiorców było bardzo duże, obecnie 
odnotowuje się spadek. Zaznaczył, że cała koordynacja odbywała się w ramach 
współpracy z Wojewodą, który decydował o liczbie miejsc, kwocie środków na to 
przeznaczonych oraz o sposobie ich rozliczania. Wskazał, że na samym początku 
pracownicy Straży Miejskiej przebywali 24h na dobę w punktach noclegowych. Wymienił, 
że rolą strażników w tych punktach początkowo było zajmowanie się obsługą tych 
punktów, raportowanie do Wojewody, zabezpieczanie potrzeb przebywających tam osób 
oraz pilnowanie ładu i porządku. Ponadto zanotowano dość znaczną liczbę interwencji ze 
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strony Straży Miejskiej, które dotyczyły pozostawiania dzieci bez opieki, głównie przez 
nietrzeźwe kobiety, poszukiwanie osób, libacje alkoholowe, czy niszczenie mienia na 
terenie obiektów noclegowych. Zanotowano około 65 takich interwencji. Ponadto do 
zadań strażników należał również transport osób z dworca do miejsc noclegowych. 
W chwili obecnej w każdym z tych punktów noclegowych pojawia się patrol prewencyjny, 
dwa lub trzy razy na dzień. Dodał, że początkowo wobec uchodźców stosowano taryfę 
ulgową. Obecnie, zgodnie ze specustawą i wytycznymi, odchodzi się od tego i zaczyna 
traktować ich jak zwykłego obywatela. W związku z tym zaczynają się pojawiać pierwsze 
mandaty, związane z ruchem drogowym, czy zakłóceniem spokoju. Powiedział, że 
odnotowywane interwencje (najczęściej wśród romskich uchodźców) powodują, że trzeba 
podjąć represje wobec nich. Podsumował, że Straż Miejska sprawnie i godnie 
zorganizowała działania pomocowe, podkreślił również rolę współpracy z Policją w tym 
zakresie. 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński powiedział, że nie zdawał sobie sprawy 
z tak dużego wkładu Straży Miejskiej w zorganizowanie punktów noclegowych  

Radny Zdzisław Goliszewski zwrócił się z pytaniem do Komendanta Policji, z czego 
wynika problem kadrowy. 

Komendant Miejski Policji w Gliwicach insp. Marek Nowakowski odpowiedział, że 
wynika przede wszystkim ze specyfiki miasta Gliwice. Duża strefa przemysłowa 
zlokalizowana na terenie miasta sprawia, że praca w Policji jest mniej atrakcyjna pod 
względem finansowym dla młodych ludzi. 

Radny Leszek Curyło zapytał, czy w przypadku działań związanych z uchodźcami 
istnieje jakaś osobna rubryka w druku statystycznym, czy też są to dane szacunkowe na 
podstawie informacji uzyskanych z jednostek terenowych. 

Komendant Miejski Policji w Gliwicach insp. Marek Nowakowski odpowiedział, że 
nie został stworzony do tego osobny dział statystyczny, mimo to dane są zbierane 
i przekazywane do Komendy Wojewódzkiej, skąd docelowo trafiają do Komendy Głównej. 

Zastępca Komendanta Straży Miejskiej ds. prewencji Rafał Bogdoł odpowiedział, 
że zostały wprowadzone szczegółowe zestawienia dotyczące wykroczeń. Takie raporty 
w trybie codziennym są przekazywane zarówno do Prezydenta Miasta, jak i do 
Wojewody. 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński zapytał o możliwość umieszczenia 
fotoradaru na ul. Częstochowskiej. Układ tej ulicy sprawia, że kierujący pojazdami mają 
możliwość rozpędzania się na jej początku, a w połowie istnieje przejście dla pieszych. 
Wyraził obawę, że w tym miejscu może kiedyś dojść do tragedii. 

Komendant Miejski Policji w Gliwicach insp. Marek Nowakowski odpowiedział, że 
na wybór miejsca, w którym jest możliwość postawienia fotoradaru lub przeprowadzenia 
kontroli prędkości, składa się kilka elementów. Zawnioskowanie do Inspekcji Transportu 
Drogowego o możliwość ustawienia fotoradaru wiąże się z solidnym uargumentowaniem 
za tym przemawiającym. W przypadku ul. Częstochowskiej, pomimo wspomnianego 
rozpędzania się aut, nie odnotowuje się większej liczby zdarzeń drogowych czy kolizji. 
Istnieją miejsca zdecydowanie bardziej niebezpieczne. Zasugerował na przykładzie 
miasta Zabrze, że dobrym i tańszym rozwiązaniem jest umieszczenie tablic pokazujących 
prędkość pojazdów. Uargumentował, że takie rozwiązanie skutecznie działa na 
wyobraźnię kierowców, którzy często, widząc przekroczoną przez siebie prędkość, 
zwalniają. 

Radny Leszek Curyło opowiedział o istniejącej koncepcji, aby w przyszłości, po 
zakończeniu remontu Placu Piastów, ulicę Częstochowską zrobić ulicą dwupasmową, 
z wyznaczonymi miejscami postojowymi.  

Komendant Miejski Policji w Gliwicach insp. Marek Nowakowski dodał, że dobrym 
rozwiązaniem może być także zainstalowanie sygnalizacji świetlnej przed przejściem dla 
pieszych.  
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Radny Leszek Curyło wspomniał o zdarzeniu kuriozalnym, ale i tragicznym w skutkach, 
kiedy to na Al. Przyjaźni w Gliwicach na przechodnia najechała „śmieciarka”, która 
porusza się z prędkością 5 kilometrów na godzinę. 

Komendant Miejski Policji w Gliwicach insp. Marek Nowakowski wyjaśnił, że 
osoba, która zginęła, była osobą niedosłyszącą. 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński podziękował za przedstawione  
informacje oraz przekazywane przez Straż Miejską comiesięczne sprawozdania z jej 
działalności. 

Goście opuścili posiedzenie. 

Członkowie Komisji wymienili się doświadczeniami kierowców, mających do czynienia 
z pieszymi na przejściach dla pieszych oraz o istniejących warunkach przejść dla 
pieszych. 

Radny Leszek Curyło wspomniał o przeczytanej w lokalnych mediach informacji na 
temat dokonanej inspekcji przejść pieszych. Zasugerował zwrócenie się z prośbą 
o informację, na jakim etapie znajdują się podjęte przez miasto działania w zakresie 
określenia liczby przejść dla pieszych, które wymagają doświetlenia. 

Członkowie Komisji poparli propozycję. 

Ad 2) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami: 

a) List otwarty Powiatowego Stowarzyszenia Pszczelarzy w Gliwicach w sprawie ochrony 
naturalnych siedlisk, będących pastwiskami pszczół miodnych i innych owadów 
zapylających (w sprawie nr BR.0012.13.9.2022, korespondencja 
nr UM.394591.2022). 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński zaproponował zaproszenie 
Stowarzyszenia na spotkanie w najbliższej przyszłości. 

Członkowie Komisji postanowili rozważyć tę propozycję na kolejnym posiedzeniu.  

b) Pismo mieszkańca w sprawie budowy spalarni (w sprawie nr BR.0012.13.10.2022, 
korespondencja nr UM.37891.2022).  

Radny Leszek Curyło zwrócił uwagę, że to nie będzie spalarnia śmieci, tylko instalacja 
kotła wielopaliwowego. 

Radny Krzysztof Kleczka zgłosił, że Komisja Gospodarki Komunalnej postanowiła 
przekazać pismo do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (PEC) z prośbą 
o ustosunkowanie się do zarzutów przedstawionych w piśmie.  

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński zdecydował, że Komisja Bezpieczeństwa 
i Ochrony Środowiska poczeka na odpowiedź kierowaną do Komisji Gospodarki 
Komunalnej i przygotuje odpowiedź do mieszkańca w odniesieniu się do treści odpowiedzi 
z PEC-U.  

c) Raport z działalności Straży Miejskiej za luty 2022 r. (korespondencja 
nr UM.389584.2022, w załączeniu) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

d) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2021 
(korespondencja nr UM.364359.2022, w załączeniu) wraz z korektą informacji 
o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2021 
(korespondencja nr UM.442977.2022, w załączeniu) – Komisja przyjęła do 
wiadomości.  

e) Ocena stanu sanitarnego miasta za rok 2021 (korespondencja nr UM.436343.2022, 
w załączeniu) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

http://pim.um/moduly/cms_bip_moduly/pliki/komisja_pliki/6048.pdf
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f) Oficjalne stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Kominki i piece” w sprawie 
dywersyfikacji źródeł energii (korespondencja nr UM.443968.2022, w załączeniu) – 
Komisja przyjęła do wiadomości. 

g) Sprawozdanie z realizacji „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla 
Miasta Gliwice na lata 2021-2025” (korespondencja nr UM.426432.2022, 
w załączeniu) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

h) Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 
rok 2021 (korespondencja nr UM.420447.2022, w załączeniu) – Komisja przyjęła do 
wiadomości. 

i) Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresy wspierania rodziny oraz potrzeb 
związanych z realizacją tych zadań (korespondencja nr UM.399772.2022, 
w załączeniu) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

j) Analiza skarg, wniosków i petycji – I kwartał 2022 r. (w sprawie 
nr BR.0012.13.5.2022, korespondencja nr UM.461685.2022) – Komisja przyjęła do 
wiadomości. 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński zwrócił uwagę w zestawieniu na pozycję 
dot. uwzględnienia wniosku w sprawie podjęcia działań eliminujących dewastację zieleni 
przy ul. Mielęckiego. 

Komisja wystąpi z prośbą o uzyskanie informacji w tym temacie.  

k) Raport z działalności Straży Miejskiej za marzec 2022 r. (korespondencja 
nr UM.492735.2022, w załączeniu) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

l) Zawiadomienie Wojewody Śląskiego o wszczęciu postępowania nadzorczego 
dotyczącego stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie ustalenia wysokości 
ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych 
(korespondencja nr UM.492555.2022, w załączeniu) – Komisja przyjęła do 
wiadomości. 

m) Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego dotyczącego stwierdzenia nieważności 
uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków 
ratowników ochotniczych straży pożarnych (korespondencja nr UM.495242.2022, 
w załączeniu) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

n) Zawiadomienie z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wszczęciu 
postępowania nadzorczego wobec uchwały Nr XXXIV/709/2022 w sprawie zasad 
udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych dla miasta 
Gliwice – program „Mój deszcz” (korespondencja nr UM.505864, w załączeniu) – 
Komisja przyjęła do wiadomości. 

o) Odpis wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na rozstrzygnięcie 
nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie lokalnego programu osłonowego dla 
osób ponoszących zwiększone koszty ogrzewania lokalu związane z trwałą zmianą 
systemu ogrzewania (korespondencja nr UM.445398.2022, w załączeniu) – Komisja 
przyjęła do wiadomości. 

Ad 3) Przyjęcie protokołu posiedzenia Komisji. 

Komisja przyjęła protokół posiedzenia Komisji w dniu 7 marca 2022 r., 
nr BR.0012.3.2.2022. 

(***) 

Podjęto dyskusję nad tematami przyszłych posiedzeń. Padła propozycja posiedzenia 
wyjazdowego na Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w celu omówienia otrzymanej 
informacji na temat „Stanu bezpieczeństwa miasta Gliwice i powiatu gliwickiego 
w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2021” (korespondencja 
nr UM.431306.2022), a także w Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostropie w bliżej 
nieustalonym terminie. Ustalono termin najbliższego posiedzenia na 9 maja 2022 r., 
godz. 17.00, na którym zostanie omówiona „Informacja o stanie zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego Miasta Gliwice w 2021 r.” (korespondencja nr UM.410352.2022), 

http://pim.um/moduly/cms_bip_moduly/pliki/komisja_pliki/6048.pdf
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„Raport z wykonania w okresie 2019-2020 Programu Ochrony Środowiska dla Miasta 
Gliwice na lata 2016-2020” (korespondencja nr UM.391864.2022), a także 
„Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gliwice za 2021 r. oraz informacja o stanie 
mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2021 r.” (korespondencja 
nr UM.515413.2022). Ustalono zaproszenie Zastępców Prezydenta Miasta Ewę Weber, 
Mariusza Śpiewoka, Aleksandrę Wysocką, Dyrektora Centrum Ratownictwa Gliwice 
Tomasza Wójcika, Skarbnika Miasta Ryszarda Reszkę, Naczelnika Wydziału 
Gospodarowania Wodami Roksanę Burzak, a także Naczelnika Wydziału Środowiska 
Agnieszką Setnik. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Anna Wojtowicz 
Przewodniczący Komisji 

Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska 

(-) Adam Michczyński 
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