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BR.0012.3.2.2022 

Protokół posiedzenia 
Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 7 marca 2022 r., godz. 17.00 

Obrady w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość  
– na podstawie art. 15zzx ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2095 z późn. zm.) 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński otworzył posiedzenie Komisji, powitał 
zebranych przed monitorami komputerów radnych oraz gości. Przypomniał, że posiedzenie 
Komisji może być nagrywane i transmitowane na żywo w Internecie (obraz i dźwięk) przez 
podmiot zewnętrzny, a po zakończeniu obrad nagranie może zostać zamieszczone na stronie 
internetowej. Przypomniał także o obowiązku ochrony danych osobowych mieszkańców przed 
ujawnieniem ich osobom postronnym i poprosił o niepodawanie tych danych podczas 
omawiania spraw.  

Zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad: 

1) Druki sesyjne. 

2) Akceptacja planu pracy Komisji na 2022 r. 

3) Sprawy bieżące. 

4) Przyjęcie protokołu posiedzenia Komisji. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu udział wzięli: Dyrektor Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych Tadeusz Mazur, 
Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarowania Wodami Elżbieta Chrząszcz, Naczelnik Wydziału 
Zdrowia i Spraw Społecznych Agnieszka Paszta, Naczelnik Wydziału Środowiska Agnieszka Setnik. 

Ad 1) Druki sesyjne. 

Komisja opiniowała następujące druki sesyjne: 

a) Projekt uchwały (druk nr 759/2022) w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na 
zadania służące ochronie zasobów wodnych dla miasta Gliwice – program „Mój deszcz”  

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarowania Wodami Elżbieta Chrząszcz omówiła 
projekt uchwały. Poinformowała, że uchwała wprowadza zmiany co do katalogu 
beneficjentów, którzy mogą ubiegać się o dotację, rozszerzając go o osoby fizyczne, będące 
działkowcami w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. 
Wspomniała również o wspólnotach mieszkaniowych oraz o osobach prawnych, 
niedziałających w celu osiągnięcia zysku, z wyłączeniem jednostek sektora finansów 
publicznych, będących gminami lub powiatowymi osobami prawnymi. Wskazała na 
konieczność zastosowania autopoprawki, polegającej na doprecyzowaniu listy osób mogących 
się ubiegać o przyznanie dotacji. Zapowiedziała, że dokładny katalog dotowanych 
przedsięwzięć, mogących zakwalifikować się do zastosowania tej dotacji, zostanie wskazany 
w ogłoszeniu. Zasady udzielania dotacji pozostają bez zmian. Przekazała, że program 
w ubiegłym roku spotkał się z pozytywnym odbiorem, złożonych zostało 206 wniosków, 
z czego podpisano 130 umów. Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie, a także rosnące 
potrzeby zapobiegania powstawaniu suszy, zdecydowano się na jego kontynuację.  

Radny Krzysztof Kleczka poprosił o wyjaśnienie, z czego wynika rozbieżność pomiędzy 
liczbą złożonych, a liczbą pozytywnie rozpatrzonych wniosków.  

https://bip.gliwice.eu/rada-miasta/porzadek-sesji/5419
https://bip.gliwice.eu/rada-miasta/porzadek-sesji/5419
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Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarowania Wodami Elżbieta Chrząszcz 
odpowiedziała, że w dużej mierze przyczynił się do tego problem z realizacją wniosku, 
objawiający się np. trudnością w pozyskaniu materiałów, zakupu zbiornika czy braku 
możliwości instalacji zakupionego przedmiotu. Dodała, że w celu zwiększenia możliwości 
realizowania wniosków zostanie utworzona lista rezerwowa.  

W związku z brakiem dalszych pytań, Przewodniczący Komisji Adam Michczyński 
zapytał, kto z radnych jest za pozytywną opinią do projektu uchwały według druku nr 759 z 
uwzględnieniem autopoprawki. 

Wynik głosowania: 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.  

b) Projekt uchwały (druk nr 760/2022) w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz 
wykazu kąpielisk na terenie miasta Gliwice w 2022 r. 

Dyrektor Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych Tadeusz Mazur przekazał, że 
zgodnie z ustawą Prawo wodne organ stanowiący gminy powinien przed rozpoczęciem 
każdego sezonu kąpielowego podjąć uchwałę, wyznaczającą teren kąpieliska oraz okres 
trwania takiego sezonu. W przedmiotowej uchwale zaproponowano sezon kąpielowy trwający 
od 11 czerwca do 4 września oraz wskazano kąpielisko w Gliwicach przy ul. Ziemięcickiej, 
określane potocznie jako „Czechowice”. Podkreślił jednocześnie, że dodatkowo podpisano 
umowę na ochronę ratowniczą, w związku z czym od 1 czerwca do 4 września w weekendy 
zostanie zapewniona ochrona ratownicza, natomiast w tygodniu będzie dyżur ratowniczy 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie kąpieliska. 
Przewodniczący Komisji Adam Michczyński podziękował za dodatkowe wyjaśnienie. 
Następnie zarządził głosowanie za pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 760.  

Wynik głosowania: 5 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się. Komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński za przyczynę wstrzymania się od głosu 
wskazał chęć uzyskania takiego zapewnienia na piśmie. 
Dyrektor Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych Tadeusz Mazur zaprezentował na 
ekranie członkom Komisji podpisaną umowę ze służbą Ratowniczą, podkreślając, że daleki 
jest od tego, żeby mówić nieprawdę. 
Radny Zdzisław Goliszewski dodał, że to dobra inicjatywa. Zauważył, że zabrakło takiej 
informacji na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej. 

c) Projekt uchwały (druk nr 744/2022) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu 
pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu miasta 
Gliwice za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. 

Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Agnieszka Paszta przekazała, że z 
dniem 1 stycznia bieżącego roku została wprowadzona nowa podstawa prawna dla ustalenia 
wysokości ekwiwalentu dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych. W związku 
z nowymi przepisami strażnik ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu 
ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu, otrzymuje niezależnie od 
otrzymywanego wynagrodzenia ekwiwalent pieniężny. Wyjaśniła również, że podobna 
uchwała była procedowana w grudniu 2021 roku, jednakże nadzór prawny uchylił ten 
dokument ze względu na brak precyzji w określeniu rodzaju akcji ratowniczej. Dodała także, 
że nadanie uchwale obowiązującej mocy wstecznej wynika z konieczności zapewnienia 
strażakom ratownikom wypłaty należnego ekwiwalentu za udział w działaniu ratowniczym, 
akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu od początku roku 2022, co pozostaje w zgodzie z 
zasadami demokratycznego państwa prawnego i jest uzasadnione słusznym interesem 
obywateli. 

Brak pytań ze strony radnych. 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński poddał pod głosowanie pozytywną opinię do 
projektu uchwały wg druku nr 744. 
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Wynik głosowania: 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 

Ad 2) Akceptacja planu pracy Komisji na 2022 r. 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński rozważył kwestię dopisania do planu pracy 
Komisji punktu, dotyczącego wpływu na środowisko, otwieranego w kwietniu bieżącego roku, 
zakładu Firmy Stellantis Gliwice sp. z o.o. Przyznał, że zainspirowało go do tego zapytanie 
radnej Krystyny Sowy (nr sprawy BR.0003.48.2022), dotyczące sposobu, w jaki producent 
zaplanował transport nowych materiałów do fabryki i do odbiorców oraz w jaki sposób została 
zaplanowana gospodarka odpadami. Zasugerował, że warto byłoby się dowiedzieć, w jakim 
aspekcie uruchomienie tego zakładu może mieć wpływ na środowisko, w celu uprzedzenia 
wystąpienia ewentualnych wątpliwości mieszkańców w tym temacie. Zwrócił się do członków 
Komisji o rozważenie wpisania tego punktu do planu Pracy Komisji na bieżący rok. 

Naczelnik Wydziału Środowiska Agnieszka Setnik poinformowała, że w związku 
z rozbudową zakładu firmy Stellantis Gliwice sp. z o.o. została wydana decyzja 
o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przeprowadzona ocena oddziaływania na 
środowisko. Przekazała, że zostały nałożone warunki prowadzenia inwestycji, zarówno na 
etapie realizacji inwestycji, jak i na etapie eksploatacji. Dodała także, że na firmę został 
nałożony obowiązek wykonania analizy porealizacyjnej w terminie 18 miesięcy od oddania 
zakładu do użytkowania. Wyjaśniła, że nad zakładem pieczę sprawuje Marszałek 
Województwa Śląskiego, do którego obowiązków należy wydanie pozwolenia zintegrowanego, 
które wraz z rozbudową zakładu powinno zostać również zaktualizowane. Zasygnalizowała, 
że analiza porealizacyjna wskaże na oddziaływanie zakładu na środowisko, ukaże też, czy 
występują przekroczenia norm, które wymagałyby interwencji Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska. 
Przewodniczący Komisji Adam Michczyński podziękował za przedstawienie tematu.  

Radny Krzysztof Kleczka zaproponował zaprotokołowanie tematu, wskazując tym samym, 
że Komisja zajęła się tematem. Dodatkowo zasugerował przygotowanie pisma, wskazującego 
na przyjęcie przez Komisję wszystkich wyjaśnień do wiadomości, z jednoczesną prośbą 
o powiadomienie w przypadku naruszenia normy w przyszłości.  
Naczelnik Wydziału Środowiska Agnieszka Setnik odniosła się do wypowiedzi radnego 
Krzysztofa Kleczki, dotyczącej poinformowania członków Komisji w razie wystąpienia 
ewentualnych przekroczeń. Zaznaczyła, że zakład jest zobowiązany do złożenia analizy 
porealizacyjnej do Urzędu Marszałkowskiego, jako organu prowadzącego. W przypadku 
wystąpienia przekroczeń, pomiary zostaną przeprowadzone przez Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska (WIOŚ). Dopiero po przeprowadzeniu stosownych badań WIOŚ 
przekazuje informacje do Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Dodała, że Urząd będzie 
w posiadaniu informacji o wystąpieniu uciążliwości ze strony zakładu tylko w sytuacji 
zgłoszenia takiego faktu do Urzędu przez mieszkańca. W tej sytuacji Urząd skieruje zapytanie 
do WIOŚ z prośbą o przeprowadzenie kontroli.  
Przewodniczący Komisji Adam Michczyński podsumował, że w takim wypadku nie 
pozostaje nic innego, jak czekać na wyniki analizy porealizacyjnej, nasłuchując ewentualnych 
sygnałów płynących od mieszkańców w tej sprawie. 
Przedstawił punkty do planu pracy: 

• Spotkanie z Komendantem Miejskim Policji w celu omówienia poziomu 
bezpieczeństwa w zakresie należącym do kompetencji podległych mu jednostek. 

• Analiza stanu działań, mających na celu zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia 
powietrza na terenie miasta oraz jego monitoringu. 

• Spotkanie z Komendantem Straży Miejskiej w celu omówienia pracy podległej 
mu służby. 

• Spotkanie z dyrekcją Centrum Ratownictwa Gliwice w celu omówienia pracy 
Centrum oraz planu zarządzania ochroną przeciwpowodziową. 
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• Spotkanie z Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w celu 
omówienia poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

• Wizyta w Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) Ostropa (z zaproszeniem dla 
pozostałych OSP).  

• Spotkanie z kierownictwem Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach w celu 
omówienia bezpieczeństwa na gliwickich drogach. 

• Analiza stanu drzewostanu na terenie miasta – plan wycinek i nasadzeń. 

• Analiza możliwości podjęcia działań, mających na celu przywracanie czystości 
cieków wodnych na terenie Gliwic (Kłodnica). 

Radny Stanisław Kubit zasugerował, powołując się na bieżące wydarzenia, że plan pracy 
powinien objąć temat zabezpieczenia mieszkańców na wypadek wystąpienia konfliktu 
zbrojnego. 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński zgodził się z propozycją i poprosił o opinię 
pozostałych członków Komisji. 

Radny Zdzisław Goliszewski przychylił się do złożonej propozycji. Zauważył, że w wielu 
miastach zarządzono przegląd systemów obrony cywilnej.  
Przewodniczący Komisji Adam Michczyński zwrócił się do radnego Leszka Curyło, jako 
przedstawiciela Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, z zapytaniem czy Komisja zamierza się 
zająć takim tematem. 
Radny Leszek Curyło odpowiedział, że nie posiada informacji o zwołaniu posiedzenia 
poświęconego temu tematowi. Przyjął propozycję radnego Stanisława Kubita. 
Radny Krzysztof Kleczka zgodził się z przedmówcami o przyjęciu tematu do planu pracy.  

Dodano do planu pracy Komisji następujący punkt: 

• Zabezpieczenie miasta w zakresie obrony cywilnej (m.in. schrony). 

Tym samym zaakceptowano poprzez aklamację plan pracy Komisji na 2022 rok. 

Ustalono wstępnie termin posiedzenia wyjazdowego Komisji do Centrum Ratownictwa Gliwice, 
na dzień 14 marca 2022 r. o godzinie 15.30, w sprawie zabezpieczenia miasta w zakresie 
obrony cywilnej (m.in. schrony). 

Ad 3) Sprawy bieżące.  

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami: 

a) Raport z działalności Straży Miejskiej za grudzień 2021 r. (korespondencja 
nr UM.60695.2022, w załączeniu) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

b) Analiza skarg, wniosków i petycji – IV kwartał 2021 r. (korespondencja nr UM.19171.2022, 
w załączeniu) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

c) Sprawozdanie z działalności wspólnej dla miasta i powiatu Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku w 2021 r. (korespondencja nr UM.205960.2022, w załączeniu) – Komisja 
przyjęła do wiadomości. 

d) Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2021 rok (korespondencja 
nr UM.214631.2022, w załączeniu) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

e) Raport z działalności Straży Miejskiej za styczeń 2022 r. (korespondencja 
nr UM.273741.2022, w załączeniu) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

Ad 4) Przyjęcie protokołu posiedzenia Komisji. 

Komisja przyjęła protokół posiedzenia Komisji w dniu 17 stycznia 2022 r., 
nr BR.0012.3.1.2022. 

http://pim.um/moduly/cms_bip_moduly/pliki/komisja_pliki/6048.pdf
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(***) 

Ustalono wstępnie termin kolejnego posiedzenia Komisji – wyjazdowego do Centrum 
Ratownictwa Gliwice, na dzień 14 marca 2022 r., godz. 15.30. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Anna Wojtowicz 

Przewodniczący Komisji 
Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska 

(-) Adam Michczyński 
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