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BR.0012.3.6.2022 

Protokół posiedzenia 
Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 6 czerwca 2022 r., godz. 17.00 

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

1) Przedstawienie „Raportu o stanie Miasta Gliwice za 2021 r.”. 

2) Druki sesyjne. 

3) Sprawy bieżące. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu udział wzięli: Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok, Naczelnik 
Wydziału Gospodarowania Wodami Roksana Burzak, Naczelnik Wydziału Środowiska 
Agnieszka Setnik, radny spoza Komisji Gabriel Bodzioch. 

Ad 1) Przedstawienie „Raportu o stanie Miasta Gliwice za 2021 r.”. 

Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok przypomniał, że raport o stanie 
miasta, przygotowywany co roku, stanowi podstawę do udzielenia wotum zaufania 
Prezydentowi Miasta. Wspomniał również, że przygotowywany w Gliwicach od wielu lat 
raport (dawniej w formie raportu kadencyjnego) jest dowodem na nieustanny rozwój 
miasta Gliwice. Rozwój miasta jest zaprezentowany w ujęciu porównawczym 
(tzw. benchmarking) w kontekście wybranych miast subregionu.  

W związku z brakiem pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji Adam 
Michczyński zapytał, kto z członków Komisji jest za pozytywną opinią do Raportu.  

Wynik głosowania: 4 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
pozytywnie zaopiniowała „Raport o stanie Miasta Gliwice za 2021 r.”. 

Ad. 2) Druki sesyjne. 

Komisja opiniowała następujące druki sesyjne: 

a) Projekt uchwały (druk nr 796/2022) w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na 
zadania służące ochronie zasobów wodnych dla miasta Gliwice – program "Mój 
deszcz". 

Naczelnik Wydziału Gospodarowania Wodami Roksana Burzak przekazała, że 
w związku z unieważnieniem przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej uchwały 
z dnia 10 marca w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej na zadania służące ochronie 
zasobów z programu celowego „Mój deszcz”, został przygotowany nowy projekt uchwały. 
W nowym projekcie uchwały uregulowano zakwestionowany zapis, dotyczący osób 
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które mogą starać się o dotację, 
z zastrzeżeniem kolejnego paragrafu, w którym mowa o tym, że wykorzystywana 
nieruchomość w 50 % służy tylko dla działalności gospodarczej. W związku z powyższym 
aktualny zapis otrzymał brzmienie: „osoby fizyczne nieprowadzące działalności 
gospodarczej na nieruchomości wnioskowanej do dotacji z zastrzeżeniem § 5”. 

Radny Janusz Szymanowski zapytał, jakie jest uzasadnienie ograniczenia do 50 % 
powierzchni służącej do prowadzenia działalności. Dopytał, co w przypadku gdyby 100 % 
nieruchomości zostało wykorzystane do prowadzenia działalności gospodarczej.  
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Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok odpowiedział, że w przypadku takiej 
sytuacji można posądzić o działania wspierające przedsiębiorców i zakłócenia 
konkurencyjności na rynku. Wyjaśnił, że przedsiębiorca prowadzący na 100% 
powierzchni działalność, wykorzystujący wodę w procesie technologicznym, powinien 
zakupić zbiornik w ramach kosztów własnej działalności, a nie ze środków publicznych.  

Radny Janusz Szymanowski zwrócił uwagę, że takie zadania powinny służyć przede 
wszystkim poprawie czystości ujęć wodnych. 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński wskazał, że warto zastanowić się nad 
podjęciem tematu wód Kłodnicy na jednym z najbliższych posiedzeń Komisji a następnie 
zapytał, kto z członków Komisji jest za pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku 
nr 796.  

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

b) Projekt uchwały (druk nr 785/2022) w sprawie ustalenia na plaży znajdującej się na 
terenie Ośrodka Wypoczynkowego Czechowice strefy wolnej od dymu tytoniowego, 
pary z papierosów elektronicznych i substancji uwalnianych za pomocą nowatorskiego 
wyrobu tytoniowego. 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński krótko zreferował projekt uchwały 
wskazując, że właściwie tytuł projektu wyjaśnia co jest jego przedmiotem. Wskazał, że 
dawniej istniały strefy dla palących oraz niepalących, w związku z czym uzasadnione jest, 
by i w tym przypadku wydzielić strefę wolną od dymu.  

Radny Gabriel Bodzioch uzupełnił, że projekt uchwały zaproponował w związku ze 
zgłoszeniem takiej potrzeby przez mieszkańca.  

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 785.  

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

c) Projekt uchwały (druk nr 790/2022) w sprawie przyjęcia „Programu usuwania 
wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Gliwice na lata 2022-2032”. 

Naczelnik Wydziału Środowiska Agnieszka Setnik wskazała, że miasto jest 
zobowiązane taki program posiadać w związku z istniejącymi zapisami w krajowym 
„Programie oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032”. Przedstawiła zakres 
i charakterystykę tego programu. Dodała także, że do tej pory nie było ustawowego 
obowiązku przyjmowania takiego programu uchwałą Rady Miasta. Jednak ze względu na 
to, że miasto zwróciło się z wnioskiem o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska o przyznanie dotacji dla mieszkańców, musi dodatkowo dołączyć 
taką uchwałę, jako niezbędny dokument. Stąd konieczność przedłożenia tego programu 
pod obrady Rady.  

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński zapytał, jak będą wyglądały planowane 
akcje informacyjno-edukacyjne, mające na celu zachęcenie mieszkańców do usuwania 
azbestu. 

Naczelnik Wydziału Środowiska Agnieszka Setnik odpowiedziała, że krajowy 
program usuwania azbestu przewiduje usunięcie azbestu z całego kraju do roku 2032, 
nie istnieją jednak żadne regulacje karne za brak usunięcia. Natomiast miasto, poprzez 
uzyskanie dla mieszkańców możliwości dodatkowego dofinansowania, chce do tego 
zachęcić. W przypadku uzyskania pozytywnej opinii i przyznania na ten cel środków, 
akcja informacyjna zostanie przeprowadzona wszelkimi możliwymi kanałami. 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński podziękował za zreferowanie projektu 
i zapytał, kto z członków Komisji jest za pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku 
nr 790. 
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Wynik głosowania: 4 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Goście opuścili posiedzenie. 

Ad 3) Sprawy bieżące.  

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami: 

a) Odpowiedź na korespondencję – prośba o informację w sprawie wniosku 
BPM.1510.3.3.2022 ws. podjęcia działań eliminujących dewastację zieleni przy 
ul. Mielęckiego (w aktach sprawy nr BR.0012.13.5.2022) – Komisja przyjęła do 
wiadomości. 

b) Sprawozdanie finansowe miasta Gliwice wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta 
z badania sprawozdania finansowego (korespondencja nr UM.541309.2022, 
w załączeniu) – Komisja zapoznała się. 

c) Pismo radnej Krystyny Sowy do RZGW w sprawie zanieczyszczenia wód Kanału 
Gliwickiego w rejonie portu i śluzy Łabędy – (w aktach sprawy 
nr BR.0012.13.11.2022) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński przekazał, że problem zanieczyszczenia 
wód Kanału Gliwickiego w rejonie portu i śluzy Łabędy jest dość poważny. Temat 
powinien zostać poruszony na jednym z najbliższych posiedzeń Komisji, termin pozostaje 
do ustalenia. 

Radny Janusz Szymanowski zasugerował, że warto rozważyć możliwość udostępnienia 
studentom prowadzenia prac badawczych, tak by mogli na różnych odcinkach 
identyfikować ewentualne zanieczyszczenia i miejsce ich spustu.  

d) Pismo Komisji Rewizyjnej w sprawie opiniowania Raportu o stanie miasta 
(korespondencja nr UM.532659.2022, w załączeniu) – Komisja przyjęła do 
wiadomości. 

e) Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej (korespondencja 
nr 574053.2022, w załączeniu) – Komisja zapoznała się. 

f) Odpowiedź na prośbę o informację w sprawie liczby przejść przeznaczonych do 
doświetlenia (w aktach sprawy BR.0012.13.4.2022) – Komisja przyjęła do 
wiadomości. 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński zwrócił uwagę na informację na temat 
opracowanego raportu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla miasta Gliwice. Uznał, że 
warto zapoznać się z takim dokumentem. W związku z powyższym Komisja wystosuje 
prośbę o udostepnienie wspomnianego raportu. 

g) Raport z działalności Straży Miejskiej za kwiecień 2022 r. (korespondencja 
nr UM.581671.2022, w załączeniu) - Komisja przyjęła do wiadomości. 

h) Odpowiedź Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej na pismo mieszkańca w sprawie 
budowy spalarni w Gliwicach (dokumenty w sprawie nr BR.0012.13.10.2022). 

Komisja zdecydowała się przekazać mieszkańcowi odpowiedź o zapoznaniu się z pismami, 
a także przesłać mu otrzymaną odpowiedź PEC-u Gliwice.  

i) Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 26 kwietnia 
2022 r. w sprawie uchwały nr XXXIV/709/2022 Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie 
zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych dla 
miasta Gliwice – program „Mój deszcz”, stwierdzająca nieważność ww. uchwały 
(korespondencja nr um.603603.2022, w załączeniu) – Komisja przyjęła do 
wiadomości. 

http://pim.um/moduly/cms_bip_moduly/pliki/komisja_pliki/6713.pdf
http://pim.um/moduly/cms_bip_moduly/pliki/komisja_pliki/6713.pdf
http://pim.um/moduly/cms_bip_moduly/pliki/komisja_pliki/6678.pdf
http://pim.um/moduly/cms_bip_moduly/pliki/komisja_pliki/6048.pdf
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j) Zaproszenie Przedsiębiorstwa Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o. na uroczyste 
zakończenie realizacji inwestycji (korespondencja nr UM.664230.2022, w załączeniu) 
– Komisja przyjęła do wiadomości. 

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

Komisja zdecydowała o przekazaniu do Powiatowego Stowarzyszenia Pszczelarzy 
w Gliwicach informacji o zapoznaniu się z listem otwartym, a także poparciem 
argumentów przemawiających za tworzeniem skwerów i łąk kwietnych, 
z zaakcentowaniem, że tego typu łąki kwietne już powstają na terenie miasta.  

Radny Janusz Szymanowski nawiązał do posiedzenia Komisji, poświęconego 
omówieniu możliwości zabezpieczenia mieszkańców miasta Gliwice w zakresie obrony 
cywilnej (m.in. stan istniejących schronów) na wypadek wystąpienia konfliktu zbrojnego 
(posiedzenie Komisji z dnia 17.03.2022 r., sprawa nr BR.0012.3.3.2022), zwracając 
uwagę, że jako Komisja posiadająca w nazwie pojęcie bezpieczeństwa, powinna poruszyć 
ponownie temat schronów. Zapytał, czy wiadomo coś w sprawie regulacji przepisów 
dotyczących schronów.  

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński odpowiedział, że z informacji 
przekazanej przez Dyrektora CRG wynika, że ustawa o obronności nie precyzuje żadnych 
regulacji dotyczących schronów. Powinno to zostać uregulowane odpowiednimi 
rozporządzeniami.  

Komisja podjęła rozważania nad możliwością zwrócenia uwagi na konieczność 
przyśpieszenia działań, zmierzających do uregulowania tej kwestii.  

Radny Janusz Szymanowski stwierdził, że w tym celu należałoby się podjąć 
wystąpienia z apelem. Uargumentował, że aktualnie używana broń jest nieadekwatna do 
schronów, które były budowane lata temu. Te schrony mogłyby najzwyczajniej w świecie 
nie wytrzymać, a wręcz przeciwnie – stanowić dodatkowe zagrożenie. Podsumował, że 
temat jest dość skomplikowany, sprawa schronów jest nieruszana od minimum 50-ciu 
lat.  

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński przyznał rację, że to jedna z możliwości, 
w jaki sposób Komisja mogłaby podjąć działania, które przyśpieszyłyby podjęcie przez 
odpowiednie organy regulacji w tym zakresie.  

(***) 

Ustalono termin kolejnego posiedzenia wyjazdowego Komisji na terenie Komendy 
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w dniu 11 lipca 2022 r., godz. 17.00, w celu 
zapoznania się z dokumentem pt. „Stan bezpieczeństwa miasta Gliwice i powiatu 
gliwickiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2021”. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Anna Wojtowicz 
Przewodniczący Komisji 

Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska 

(-) Adam Michczyński 
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