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BR.0012.3.9.2022 
Protokół posiedzenia 

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

w dniu 5 września 2022 r., godz. 17.00 

Wiceprzewodniczący Komisji Leszek Curyło otworzył posiedzenie Komisji, powitał 
zebranych radnych oraz gości i zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad: 

1) Druki sesyjne. 

2) Sprawy bieżące. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele Fundacji Efektywnego Wykorzystania Energii 
– autorzy założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 
dla miasta Gliwice z perspektywą do 2040 r. oraz Naczelnik Wydziału Środowiska 
Agnieszka Setnik. 

Ad 1) Druki sesyjne. 

Komisja opiniowała następujące druki sesyjne:  

a) Projekt uchwały (druk nr 842/2022) w sprawie założeń do planu zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Gliwice z perspektywą do 
2040 r. 

Naczelnik Wydziału Środowiska Agnieszka Setnik poinformowała, że opracowane 
założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta 
Gliwice z perspektywą do 2040 r. zgodnie z brzmieniem ustawy Prawo energetyczne 
wymagają aktualizacji co najmniej raz na trzy lata. Poprosiła o przedstawienie 
szczegółów dotyczących omawianych założeń członka Fundacji Efektywnego 
Wykorzystania Energii. 

Członek Fundacji Efektywnego Wykorzystania Energii przekazał, że mimo 
powierzenia przez Prezydenta Miasta Gliwice zadania zaopatrzenia w ciepło 
przedsiębiorstwom ciepłowniczym, nadal istnieje obowiązek planowania i organizacji 
zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną na obszarze miasta. Wyjaśnił, że to na 
wypadek, gdyby okazało się, że przedsiębiorstwa ciepłownicze chcą się wycofać z rynku. 
Dodał, że omawiany dokument uzyskał pozytywną opinię Marszałka Województwa 
Śląskiego, między innymi w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz 
zgodności z polityką energetyczną państwa. Opowiedział o dokumencie, wskazując na 
zawarte w nim prognozy dotyczące między innymi danych demograficznych dla miasta 
Gliwice czy zmian w zużycia nośników energii do 2040 roku. Wspomniał, że głównymi 
nośnikami energii, wykorzystywanymi do celów grzewczych w obiektach zlokalizowanych 
na terenie miasta, są nośniki sieciowe, takie jak gaz ziemny, a także ciepło sieciowe. 
Poinformował, że po przeanalizowaniu systemu ciepłowniczego w mieście stwierdzono, że 
plany rozwoju przedsiębiorstw energetycznych są zbieżne z niniejszymi założeniami. 
Opowiedział także o istniejących propozycjach dla miasta Gliwice w zakresie rozwoju 
energetyki odnawialnej oraz o propozycjach podjęcia działań w celu zmniejszenia niskiej 
emisji.  

W związku z brakiem pytań Wiceprzewodniczący Komisji Leszek Curyło zapytał, kto 
z członków Komisji jest za pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 842. 

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

b) projekt uchwały (druk nr 844/2022) w sprawie pomników przyrody. 

Naczelnik Wydziału Środowiska Agnieszka Setnik poinformowała, że na terenie 
miasta Gliwice pomniki przyrody zostały ustanowione w 2001 i 2005 roku. Dodała, że ze 
względu na zmiany w Centralnym Rejestrze Form Ochrony Przyrody, prowadzonym przez 
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Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, zaistniała konieczność zaktualizowania danych 
o pomnikach przyrody. Przeprowadzono w związku z tym specjalistyczne ekspertyzy 
dendrologiczne, a także wytypowano cztery nowe drzewa kwalifikujące się do uznania za 
pomniki przyrody. Wskazała na dwa buki pospolite rosnące na terenie Narodowego 
Instytutu Onkologii przy ul. Wybrzeża Armii Krajowej, a także dwa dęby szypułkowe 
znajdujące się: jeden przy skrzyżowaniu ulicy Tarnogórskiej z ulicą Graniczną, a drugi na 
terenie lasu żernickiego. 

Radny Zdzisław Goliszewski zapytał, jakie warunki muszą spełniać obiekty, aby mogły 
zostać pomnikiem przyrody. 

Naczelnik Wydziału Środowiska Agnieszka Setnik odpowiedziała, że kryterium 
umożliwiającym uznawanie drzew za pomniki przyrody, może być obwód (zależny od 
gatunku, którego dotyczy) lub posiadanie wyjątkowych walorów, na przykład 
krajobrazowych lub historycznych.  

Radny Krzysztof Kleczka zapytał o kryteria dotyczące uznawania głazów za pomnik 
przyrody. 

Naczelnik Wydziału Środowiska Agnieszka Setnik wymieniła, że w przypadku 
głazów w dużej mierze decyduje: czas istnienia takiego głazu, otoczenie, w którym 
występuje, wielkość. Wskazała, że w Gliwicach znajdują się dwa nieożywione pomniki 
przyrody: jeden to głaz narzutowy "Diabelski kamień" w lesie łabędzkim, drugi to głaz 
narzutowy zlokalizowany na skwerze przy ul. Staromiejskiej.  

Wiceprzewodniczący Komisji Leszek Curyło zapytał, czy dokonuje się weryfikacji 
prawidłowego umocowania tabliczek na pomnikach przyrody. 

Naczelnik Wydziału Środowiska Agnieszka Setnik potwierdziła, że zostało to 
sprawdzone przy okazji przeprowadzania aktualizacji. Dodała, że dzięki objęciu pomników 
przyrody ochroną prawną będzie można nie tylko zwiększyć nadzór nad ich utrzymaniem 
i pielęgnacją, ale także pozyskać dodatkowe środki z tym związane.  

Wiceprzewodniczący Komisji Leszek Curyło zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 844. 

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

Ad 2) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami: 

a) Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Gliwice za I półrocze 2022 r. – 
Komisja przyjęła do wiadomości (dokument w aktach sesji z dnia 8 września 
2022 r.). 

b) Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice za 
I półrocze 2022 r. – Komisja przyjęła do wiadomości (dokument w aktach sesji z dnia 
8 września 2022 r.). 

(***) 

Nie ustalono terminu kolejnego posiedzenia Komisji. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Anna Wojtowicz 
Wiceprzewodniczący Komisji 

Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska 

(-) Leszek Curyło 


