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BR.0012.3.11.2022 
Protokół posiedzenia 

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

w dniu 7 listopada 2022 r., godz. 17.00 
w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Bolesława Śmiałego 2a 

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

1) Prezentacja informacji na temat funkcjonowania Straży Miejskiej, jej 
problemów oraz tematów wynikających z przedstawianych Komisji 
comiesięcznych raportów z działalności Straży Miejskiej. 

2) Sprawy bieżące. 

3) Przyjęcie protokołów posiedzeń. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu udział wzięli: Janusz Bismor – Komendant Straży Miejskiej, Rafał Bogdoł – 
Zastępca Komendanta Straży Miejskiej ds. Prewencji. 

Ad 1) Prezentacja informacji na temat funkcjonowania Straży Miejskiej, jej 
problemów oraz tematów wynikających z przedstawianych Komisji 
comiesięcznych raportów z działalności Straży Miejskiej. 

Komendant Straży Miejskiej Janusz Bismor przedstawił dane dotyczące liczby etatów 
w Straży, zwracając uwagę na wzrost w porównaniu do stanu sprzed dziesięciu lat (z 76 
na 105 etatów) oraz zatrudnienie, które jest na poziomie do 102 pracowników. Dodał, że 
aktualnie nie jest prowadzona procedura naborowa, a oszczędności na wakatach 
przeznaczone są na wypłatę nadgodzin. Powodem wprowadzenia takiego systemu było 
występujące wśród pracowników przemęczenie. Chęć uzyskania przez pracowników 
dodatkowego wynagrodzenia sprawiała, że po pracy w Straży wychodzili do pracy 
dodatkowej poza jej strukturami często na kolejne 8 - 12 h. To skutkowało 
przemęczeniem w kolejnych dniach, które przekładały się na liczne błędy. Możliwość 
pracy w nadgodzinach w ramach potrzeb jednostki jak i mieszkańców wpłynęła na wzrost 
wynagrodzenia pracowników (do kwoty 5000 zł netto). Poinformował o liczbie 
posiadanych samochodów służbowych (17 sztuk), zaznaczając, że ze względu na wzrost 
ceny paliw ograniczono ich używanie poprzez wydłużenie czasów kontroli jak 
i patrolowanie pieszo wskazanego rejonu po dojechaniu na miejsce. W zamian także 
wykorzystuje się rowery elektryczne, dzięki czemu odnotowano spadek liczby kilometrów 
przejechanych samochodami w stosunku do roku ubiegłego. Omówił wyposażenie 
strażnika, zwracając szczególną uwagę na paralizatory (40 sztuk). Przedstawił dane 
techniczne urządzenia (50000 volt, 1 do 2 miliampera), podkreślając, że strażnik musi 
posiadać specjalne uprawnienia do ich używania. Wyjaśnił, że takie pozwolenie można 
zdobyć po odbyciu stosownego przeszkolenia, które prowadzi Komendant wraz ze swoim 
Zastępcą Rafałem Bogdołem posiadającymi uprawnienia instruktora. Celem zaopatrzenia 
patroli w to urządzenie jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa strażników w trakcie 
realnego zagrożenia. Dodatkowo poinformował o planowanym zakupie ośmiu kamer 
zintegrowanych ze wspomnianymi przyrządami paraliżującymi. 

Zastępca Komendanta Straży Miejskiej ds. prewencji Rafał Bogdoł wyjaśnił, że 
każde odbezpieczenie paralizatora automatycznie włącza kamerę nasobną. Dodatkowo 
posiadają one funkcję buforu nagrywania, co oznacza, że nawet jeśli użytkujący nie 
zdąży włączyć urządzenia od razu, to kamera będzie dysponować zapisem nawet do 
dwóch minut sprzed interwencji. Podkreślił, że może to być szczególnie istotne 
w przypadku, gdyby doszło do postępowania wyjaśniającego zasadność użycia tego 
sprzętu.  

Radny Krzysztof Kleczka dopytał, z czego wynika taka liczba kamer w stosunku do 
liczby paralizatorów.  

Zastępca Komendanta Straży Miejskiej ds. prewencji Rafał Bogdoł wyjaśnił, że 
pierwsze kamery zostały zakupione dopiero w bieżącym roku. Dodał, że dozbrajanie 
jednostki w posiadane przez Straż paralizatory zajęło siedem lat. 
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Komendant Straży Miejskiej Janusz Bismor opowiedział, że w momencie jego 
wstąpienia do jednostki w 2012 roku, sprzętu tego typu w ogóle nie był w użyciu. W 2015 
roku udało się je aktywować. Ideą dokupowania kolejnych sztuk było posiadanie 
urządzenia przez każdego członka patrolu interwencyjnego. Odniósł się do planowanych 
dalszych zakupów kamer, argumentując, że są bardzo pomocne podczas interwencji, 
ponieważ tonują ewentualnego agresora. Przyczyniły się także do zmniejszenia liczby 
skarg, wpływających w związku z użyciem paralizatora. 

Zastępca Komendanta Straży Miejskiej ds. prewencji Rafał Bogdoł dodał, że 
w celu wzmocnienia zalet posiadania kamer, potrzebna jest nowelizacja przepisów, tak by 
można było również odtwarzać, poza obrazem, dźwięk.  

Komendant Straży Miejskiej Janusz Bismor wyraził nadzieję, że taka nowelizacja 
wejdzie już niebawem, gdyż Policja już taką możliwość posiada. 

Radny Stanisław Kubit zapytał o wyposażenie strażników. 

Komendant Straży Miejskiej Janusz Bismor odpowiedział, że wyposażenie strażnika 
obejmuje między innymi pałkę służbową, kajdanki oraz gazy obezwładniające. Wskazał, 
że funkcjonariusz Straży może posiadać broń jedynie w trakcie zapewniania 
bezpieczeństwa konwoju, a także przy ochronie obiektów komunalnych. 

Radny Zdzisław Goliszewski dopytał, czy urządzenie paraliżujące jest szkodliwe dla 
ludzi. 

Komendant Straży Miejskiej Janusz Bismor odpowiedział, że ten przedmiot jest 
przeznaczony do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej i nie jest szkodliwy. 
Dodał, że publikowane w mediach informacje na temat śmierci agresora w wyniku 
porażenie paralizatorem są nieprawdziwe. Wskazał, że prawdziwą przyczyną w tym 
medialnym przypadku było uduszenie kolanem. Powiedział, że podczas szkoleń strażnicy 
zgłaszają się na ochotnika, aby doznać uczucia porażenia tym sprzętem, przekonać się na 
własnej skórze o jego mocy. W czasie szkoleń uczestnicy dowiadują się również, jak po 
zastosowaniu urządzenia obezwładniającego udzielić pierwszej pomocy oraz jak 
bezpiecznie usunąć sprzęt po użyciu. Opisał mechanizm jego działania, wskazując, że 
podczas interwencji z kartridża paralizatora wystrzeliwane są dwie sondy na przewodach. 
Impulsy elektryczne wpływają na funkcje czuciowe oraz motoryczne obwodowego 
systemu nerwowego oraz powodują mimowolne skurcze mięśniowe. Komendant Straży 
Miejskiej przeszedł następnie do omówienia realizowanego przez Straż Miejską zadania 
zabezpieczania imprez masowych pod względem porządkowym, a także bezpieczeństwa. 
Poinformował, że dotyczy to głównie zabezpieczania trawników przed rozjeżdżaniem, 
zatrzymywania i postoju pojazdów w miejscach zabronionych. Przekazał, że 
w zabezpieczaniu tego typu imprez jednorazowo bierze udział od 8 do 30 
funkcjonariuszy. Poinformował także, że najczęstsze zgłoszenia od mieszkańców dotyczą 
bezpieczeństwa w komunikacji, łamania zakazów zatrzymywania się, a także zgłoszenia 
dotyczące zagrożeń i ochrony środowiska. 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński dopytał, czy w przypadku 
bezpieczeństwa w komunikacji chodzi głównie o kwestię parkowania.  

Komendant Straży Miejskiej Janusz Bismor potwierdził. Wyjaśnił, że istnieje kilka 
miejsc w mieście, w których nagminnie łamane są przepisy dotyczące właściwego 
zatrzymywania się i postoju pojazdów. Zaznaczył, że Straż Miejska poza interwencjami 
wynikającymi ze zgłoszeń telefonicznych i mailowych, podejmuje z własnej inicjatywy 
szereg czynności kontrolnych, zmierzających do tego, by znacząco przyczynić się do 
poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.  

Zastępca Komendanta Straży Miejskiej ds. prewencji Rafał Bogdoł podał 
statystyki dotyczące liczby interwencji, prowadzonych dziennie (przeciętnie 40 
pochodzących od mieszkańców, a 170 wygenerowanych przez samą jednostkę). Podał 
także czas przeciętnie trwającej interwencji, który mieści się w przedziale od 12 do 40 
minut. 

Komendant Straży Miejskiej Janusz Bismor poinformował, że Straż Miejska 
dysponowana jest również do wykonywania innych zadań. Wymienił tu działania podjęte 
w związku z wystąpieniem konfliktu zbrojnego w Ukrainie, czy przeciwdziałania 
nielegalnemu graffiti w mieście. 

Zastępca Komendanta Straży Miejskiej ds. prewencji Rafał Bogdoł, jako osoba 
wyznaczona do prowadzenia działań związanych z wojną w Ukrainie, przypomniał, że na 
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posiedzeniu Komisji w dniu 25 kwietnia 2022 r. (nr sprawy BR.0012.3.4.2022) 
przedstawił informację o podejmowanych działaniach. Wskazał, że po dwóch miesiącach 
wytężonej współpracy między władzami, jednostkami oraz przedsiębiorcami Straż 
Miejska mogła zostać odciążona od wykonywania tego zadania jako priorytetowego. 
Poinformował, że na dzień dzisiejszy w Gliwicach znajduje się około 600 uchodźców, 
z czego 70% to goście udostępnionej przez Politechnikę Śląską lokalizacji. Pozostałe 
osoby przebywają na terenie lokalu udostępnionego przez prywatnego przedsiębiorcę. 
Podsumował, że aktualnie rolą funkcjonariuszy Straży Miejskiej jest reagowanie na 
sytuacje związane z zakłóceniem ładu i porządku wśród tych mieszkańców.  

Komendant Straży Miejskiej Janusz Bismor opowiedział o pomocnej roli tłumaczki 
zatrudnionej do rozmów z ukraińskimi gośćmi. Przekazywała ona w prosty i dosadny 
sposób zasady panujące w miejscach noclegowych.  

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński dopytał, czy to oznacza, że na dzień 
dzisiejszy nie ma osoby tłumaczącej. Rozważył, czy nie ma potrzeby zatrudnienia takiej 
osoby. 

Zastępca Komendanta Straży Miejskiej ds. prewencji Rafał Bogdoł poinformował, 
że nie ma takiej potrzeby. W przypadku konieczności przetłumaczenia dokumentacji jest 
możliwość skorzystania z usług tłumacza zewnętrznego. Przeszedł do kolejnego zadania, 
realizowanego przez Straż Miejską, jakim jest kontrola spalania odpadów. Wyjaśnił, że 
obecnie obowiązujące regulacje prawne, umożliwiające palenie węglem brunatnym 
w gospodarstwach domowych, są niezgodne z uchwałą antysmogową. Deregulacje 
w zakresie jakości spalania paliw nastąpiły z dniem 3 listopada, kiedy weszła w życie 
nowa ustawa, która daje możliwość zakupu węgla od spółek państwowych. W efekcie 
Prezydent Miasta dofinansowuje zakup węgla mieszkańcom, którzy mają przyzwolenie na 
spalanie w kotłach niespełniających wymagań. Dodał, że w związku z zaistniałą sytuacją 
działania podejmowane przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej muszą być wyważone. 
Interwencja jest podejmowana tylko w przypadku oczywistego spalania odpadów. 
Przekazał, że w bieżącym roku przeprowadzono 1300 kontroli. Istniejące przepisy 
ograniczają podejmowanie dalszych działań. Przyszłe spotkanie z Wojewodą pozwoli na 
wyjaśnienie pewnych kwestii, ustalenie koncepcji uwzględniającej zmianę przepisów. 
Wskazał, że półtoraroczna praca dała efekty. Gliwice są na bardzo dobrym, wysokim 
poziomie wyników w walce z trucicielami, będącymi źródłem niskiej emisji w wyniku 
spalania niewłaściwych paliw. Wskazał, że zdecydowanym liderem jest miasto Rybnik. 
Dodał, że w Rybniku zostały zainstalowane dużo bardziej czułe i bardzo wyskalowane 
urządzenia pomiarowe. W Gliwicach brak takich urządzeń. Przeznaczono jednak wiele 
środków na rzecz dofinansowania wymiany kotłów. 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński dostrzegł, że w Gliwicach zostały podjęte 
mocne działania. Odniósł się do bieżącej sytuacji wskazując, że ciężko tych problemów 
uniknąć.  

Radny Zdzisław Goliszewski wyraził swoją opinię, że czynności podejmowane 
w Europie w porównaniu do braku podejmowania działań w rejonach Azji i Afryki, 
nacechowane są hipokryzją ze strony decydentów. 

Radny Stanisław Kubit przypomniał, że Gliwice, ze względu na swoje położenie, 
powinny być najczystszym miastem. Zadał pytania: (1) Czy można posiadać urządzenie, 
które nie spełnia wymagań ustanowionych uchwałą antysmogową? (2) Czy korzystanie 
z kominków będzie zabronione? 

Zastępca Komendanta Straży Miejskiej ds. prewencji Rafał Bogdoł odpowiedział, 
że strażnicy nie mogą zakazać trzymania takiego urządzenia w celach muzealnych. 
Poinformował, że na dzień dzisiejszy, jeśli okaże się podczas kontroli, że ktoś korzysta 
z takiego kotła, ale wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie, to jest to traktowane jako 
okoliczność łagodząca. Kontrolowana osoba otrzyma pouczenie. Zgodnie z uchwałą 
antysmogową, aby była możliwość dalszej eksploatacji kominka, urządzenie powinno 
osiągać sprawność cieplną minimum 80% lub być wyposażone w urządzenie do redukcji 
emisji pyłu, gwarantując spełnienie kryterium ekoprojektu.  

Komendant Straży Miejskiej Janusz Bismor opowiedział o podjętych działaniach 
informacyjnych wobec mieszkańców w zakresie możliwości i sposobów złożenia wniosku 
w sprawie wymiany ogrzewania. Strażnicy zostali odpowiednio wyszkoleni w tym 
zakresie, posiadają sprzęt komputerowy, w tym drukarkę, którym mogą służyć 
mieszkańcom w razie konieczności pomocy. 
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Radny Krzysztof Kleczka dopytał, ilu osobom została udzielona w ten sposób pomoc. 

Komendant Straży Miejskiej Janusz Bismor odpowiedział, że istnieją statystyki 
dotyczące liczby osób, którym zaproponowano takie rozwiązanie. Natomiast procedury 
administracyjne są na tyle skomplikowane, że nie ma możliwości przyjęcia i zrealizowania 
takiego wniosku podczas jednej wizyty. 

Zastępca Komendanta Straży Miejskiej ds. prewencji Rafał Bogdoł opowiedział 
następnie o powołanym zespole zadaniowym, mającym za zadanie przeciwdziałać 
powstawaniu nielegalnego graffiti. Za przyczynę utworzenia takiego zespołu wskazał 
wymalowanie przez nieznanych sprawców budynku Urzędu Miejskiego. Pomimo kamer 
nie udało się ująć wandali. To skłoniło do poszukiwania rozwiązań, mających na celu 
uniknięcie w przyszłości takich sytuacji. Poinformował, że w tworzeniu tego zespołu 
bardzo pomocna była współpraca z Policją, mającą doświadczenie z tym problemem. 
Przekazał, że efektem ośmiu miesięcy prac zespołu były szkolenia informacyjno-
edukacyjne, przeprowadzone dla miejskich jednostek organizacyjnych. Do tej pory 
jednostki nie chciały zgłaszać incydentów dotyczących wymalowania elewacji budynków. 
Wolały zamalować graffiti na własny koszt. Po przeprowadzonych szkoleniach ta sytuacja 
uległa poprawie. W rezultacie w ciągu dwóch miesięcy przyjęto 139 zgłoszeń takich 
incydentów oraz uchwycono 4 sprawców. Poinformował także o trwającym pół roku 
ewidencjonowaniu istniejących w mieście graffiti. To działanie z kolei pozwoliło na 
wychwycenie charakterystycznych elementów graffiti, takich jak na przykład podpis. Jeśli 
w tę ewidencję wpisze się charakterystyczny podpis, to na mapie Gliwic ukaże się kilka 
miejsc, gdzie dany element występuje. Powołał się na przepisy kodeksu karnego, 
mówiące o tym, że kto niszczy mienie miejskie lub publiczne, podlega karze grzywny lub 
ograniczenia wolności. Te działania mają doprowadzić do tego, aby wśród osób 
wykonujących graffiti rozniosła się wieść, że takie czyny nie pozostają bezkarne. 
Postanowiono również wprowadzić okresowe eventy, polegające na zamalowaniu ścian na 
biało i wystawianiu ich dla wykonawców graffiti. Podał istniejące przykłady takich murów 
w Ostropie lub przy Alei Przyjaźni. Wskazał, że jednym z rozwiązań w walce z tymi 
incydentami jest montowanie halogenów z czujnikiem ruchu w miejscach 
niedoświetlonych. Z praktyki wynika, że osoby chcące dokonać aktu wandalizmu 
w postaci graffiti w takim miejscu, często płoszą się przy uruchomieniu się światła. 
Podsumował, że głównym założeniem podjętych działań jest ochrona miejskiego mienia. 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński zapytał, czy ukazany na prezentacji 
graffiti podpis został rozpoznany i zaewidencjonowany. 

Zastępca Komendanta Straży Miejskiej ds. prewencji Rafał Bogdoł potwierdził. 
Wskazał, że w ujęciu sprawcy przeszkodą jest brak całodobowego trybu pracy Straży 
Miejskiej. Dodał, że graffiti wykonywane jest głównie nocą. Zaznaczył, że ciężko 
jednoznacznie ocenić, czy osiągnięty wynik (139 zgłoszeń w 2 miesiące, 4 ujęcia 
sprawców) jest dobry, biorąc pod uwagę, że jedna z ujętych osób dokonała graffiti na 50 
elewacjach. Wyraził nadzieję, że podjęte działania w powiązaniu z edukacją i profilaktyką 
zaprocentują i za dwa lata skala problemu będzie znikoma. 

Radny Zdzisław Goliszewski przekazał swoją uwagę, że rozwiązaniem może być 
wyznaczenie miejsc w celu wykonania graffiti na zamówienie. 

Zastępca Komendanta Straży Miejskiej ds. prewencji Rafał Bogdoł odpowiedział, 
że jest to dla osób wykonujących graffiti mało atrakcyjne rozwiązanie. 
Z przeprowadzonych z wykonawcami rozmów wynika, że główną przesłanką 
wykonywania malunku jest uczucie wzrostu poziomu adrenaliny w związku 
z wykonywaniem czynu niedozwolonego. 

Radny Stanisław Kubit również podzielił się swoim spostrzeżeniem na ten temat. 
Zaproponował stworzenie ściany „pułapki” z kamerami w celu wychwycenia takich 
sprawców. 

Zastępca Komendanta Straży Miejskiej ds. prewencji Rafał Bogdoł odpowiedział, 
że takie działania również są podejmowane, lecz nienagłaśniane.  

Członkowie Komisji zostali oprowadzeni przez Komendanta oraz jego Zastępcę po 
siedzibie Straży Miejskiej.  

Ad 2) Sprawy bieżące. 
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Przewodniczący Komisji Adam Michczyński poinformował o piśmie otrzymanym od 
mieszkańca w sprawie zakłócania spokoju, wynikającego z możliwości zakupu alkoholu 
w późnych godzinach nocnych w rejonie Starówki. Przekazał prośbę Przewodniczącego 
Rady Miasta M. Pszonaka o rozważenie zorganizowania posiedzenia dedykowanego tej 
problematyce. 

Radny Krzysztof Kleczka zwrócił uwagę, że sytuacja mieszkańców Starówki 
rzeczywiście jest mało komfortowa. Zaproponował przedyskutowanie tematu na tym 
posiedzeniu, zamiast zwoływania kolejnego w innym terminie. 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński poprosił o odniesienie się do problemu 
przez Komendanta Straży Miejskiej. 

Komendant Straży Miejskiej Janusz Bismor opowiedział, że parę lat temu 
uczestniczył w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska, w którym 
poruszano temat prohibicji, ale nie podjęto się jej wprowadzenia. Uczestniczył w nim 
również właściciel sklepu alkoholowego, który tłumaczył się tym, że nie za bardzo ma 
wpływ na to, jak zachowują się kupujący.  

Zastępca Komendanta Straży Miejskiej ds. prewencji Rafał Bogdoł poinformował 
o przeprowadzanych dodatkowych patrolach w rejonie Starówki. Zwrócił uwagę, że na 
Rynku w okolicy miejsc, w których sprzedawany jest alkohol, jest rzeczywiście głośniej. 
Zadeklarował, że Straż Miejska będzie prowadziła zaostrzony nadzór na tym terenie. 
Odniósł się do zarzutu, że Straż Miejska pracuje tylko do godziny 22.00. Taki 
harmonogram obowiązuje od poniedziałku do czwartku. Natomiast w okresie letnim, od 
piątku do niedzieli funkcjonariusze Straży Miejskiej pracują dłużej. Zgłoszenia 
przyjmowane są zawsze, szczególnie, gdy istnieje potrzeba interwencji. 

Radny Krzysztof Kleczka dopytał, w jakim okresie Straż Miejska stosuje wydłużone 
godziny ze względu na zakłócanie spokoju na Starówce. 

Zastępca Komendanta Straży Miejskiej ds. prewencji Rafał Bogdoł odpowiedział, 
że patrole zaczynają pracę w takim harmonogramie około 15 kwietnia, a kończą pod 
koniec października.  

Radny Zdzisław Goliszewski zaproponował ponownie rozważenie wprowadzenia 
ograniczeń sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych. 

Zastępca Komendanta Straży Miejskiej ds. prewencji Rafał Bogdoł poinformował 
o istnieniu przepisu administracyjnego w ustawie o wychowaniu w trzeźwości, według 
którego, w przypadku skarg mieszkańców na zakłócanie porządku oraz braku reakcji 
sprzedawcy, jest możliwość ograniczenia licencji na sprzedawanie alkoholu jednemu 
podmiotowi. Przekazał, że takie rozwiązanie zostało zastosowane w przypadku sklepu na 
ul. Tarnogórskiej. 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński podsumował, że problem związany 
z zakłócaniem spokoju na Starówce jest bardziej skomplikowany. Dodał, że spotkał się 
również z głosem mieszkańca, który zwraca uwagę na problem parkowania w swoim 
miejscu zamieszkania.  

Podjęto dyskusję w tym temacie, poruszono propozycję rozszerzenia parkingu 
zlokalizowanego nad Drogową Trasą Średnicową. Rozważono godziny zamknięcia sklepów 
sprzedających napoje alkoholowe, możliwość zmiany lokalizacji takich sklepów, a także 
wprowadzenie ograniczenia handlu alkoholem do wskazanej godziny. 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński poinformował, że zwołanie posiedzenia 
Komisji poświęconego temu tematowi, wciąż pozostawia do rozważenia. 

(***) 

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami: 

a) raport z działalności Straży Miejskiej za wrzesień 2022 r. (korespondencja 
nr UM.1049237.2022, w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości; 

b) analiza skarg, wniosków i petycji za III kwartał 2022 r. (korespondencja 
nr UM.1030471.2022, w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości; 

c) raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022 
(korespondencja nr UM.1091857.2022, w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości; 

http://pim.um/moduly/cms_bip_moduly/pliki/komisja_pliki/6785.pdf
http://pim.um/moduly/cms_bip_moduly/pliki/komisja_pliki/6974.pdf
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d) odpowiedź-zgoda Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach na odbycie posiedzeń Komisji 
na terenie siedzib poszczególnych Komisariatów Policji (korespondencja 
nr UM.1098932.2022, w sprawie nr BR.0012.13.15.2022) – Komisja przyjęła do 
wiadomości. 

(***) 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński wrócił do tematu zanieczyszczenia wód 
Kanału Gliwickiego w rejonie portu i śluzy Łabędy, poruszanego na posiedzeniu Komisji 
w dniu 31 sierpnia 2022 r. (nr sprawy BR.0012.3.8.2022). Zwrócił uwagę na brak 
odpowiedzi na pytania radnej K. Sowy. Komisja postanowiła zwrócić się do radnej 
z prośbą o udostępnienie odpowiedzi na pytania. W przypadku, gdyby radna nie była 
w ich posiadaniu, ustalono wystosowanie pisma do obecnych na posiedzeniu Instytucji 
z prośbą o odniesienie się do zadanych pytań.  

Ad 3) Przyjęcie protokołów posiedzeń. 

Komisja przyjęła następujące protokoły posiedzeń: 

a) protokół posiedzenia Komisji z dnia 5 września 2022 r., nr BR.0012.3.9.2022;  

b) protokół posiedzenia Komisji z dnia 3 października 2022 r., nr BR.0012.3.10.2022.  

(***) 

Ustalono termin posiedzenia wspólnego z Komisją Budżetu i Finansów oraz Komisją 
Gospodarki Komunalnej na dzień 30 listopada 2022 r, godz. 16.00. 

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/7009.pdf
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