
BR.0012.3.10.2022 
Protokół posiedzenia 

Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska 
Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 

w dniu 3 października 2022 r., godz. 17.00 

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

1) Sprawy bieżące. 

2) Przyjęcie protokołu posiedzenia Komisji. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

Ad 1) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami: 

a) Raport z działalności Straży Miejskiej za sierpień 2022 r. – Komisja przyjęła do 
wiadomości (korespondencja nr UM.785303.2022, w załączeniu). 

b) Pytania radnej Krystyny Sowy dotyczące zanieczyszczenia wód Kanału Gliwickiego 
kierowane do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Wojewody 
Śląskiego – Komisja przyjęła do wiadomości (dokumenty w sprawie 
nr BR.0012.13.11.2022).  

Ad 2) Przyjęcie protokołu posiedzenia Komisji. 

Komisja przyjęła protokół posiedzenia Komisji, które odbyło się w dniu 11 lipca 2022 r., 
nr BR.0012.3.7.2022. 

(***) 

Członkowie Komisji zaproponowali termin posiedzenia wyjazdowego do Straży Miejskiej 
na dzień 7 listopada 2022 r., podczas którego Straż Miejska będzie mogła przekazać 
informacje na temat funkcjonowania jednostki, przedstawić ewentualne problemy oraz 
omówić tematy wynikające z przedstawianych Komisji comiesięcznych raportów 
z działalności Straży. 

Radny Zdzisław Goliszewski zaproponował, by następne posiedzenie wyjazdowe 
odbyło się na Komendzie Policji. 

Radny Krzysztof Kleczka zaproponował posiedzenie wyjazdowe, które miałoby się 
odbywać nie, jak dotychczas, w siedzibie Komendy Głównej, a na terenie siedzib 
poszczególnych Komisariatów. Pozwoliłoby to radnym zaznajomić się z funkcjonowaniem 
jednostek Policji w poszczególnych dzielnicach oraz zapoznać się z jakimi problemami 
stykają się na co dzień dzielnicowi w danej dzielnicy. Dodał także, że ma to związek 
również z tematem, który chce poruszyć na najbliższym posiedzeniu Komisji Budżetu 
i Finansów. Wyjaśnił, że w uchwale zmieniającej budżet na ten rok planowane jest 
przesunięcie środków, przeznaczonych na dodatkowe patrole sprawowane przez Policję, 
na zakup drukarek. Wyraził opinię, że nie do końca zgadza się z takim rozwiązaniem. 

Ustalono przygotowanie pisma do Komendanta Miejskiego Policji, informujące 
o planowaniu posiedzeń Komisji w 2023 roku, na przestrzeni kilku miesięcy, na terenie 
siedzib Komisariatów, rozpoczynając od siedziby Komisariatu nr 2, zlokalizowanej przy 
ul. Warszawskiej 35c w Gliwicach. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Anna Wojtowicz 
Przewodniczący Komisji 

Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska 

(-) Adam Michczyński 
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