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BR.0012.3.1.2023 
Protokół posiedzenia 

Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska 
Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023, przedłużonej do 30.04.2024 r. 

w dniu 9 stycznia 2023 r., godz. 17.00 

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

1) Omówienie planu pracy Komisji na 2023 r. 

2) Sprawy bieżące. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

Ad 1) Omówienie planu pracy Komisji na 2023 r. 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński zasugerował, że w planie pracy powinny 
zostać wpisane posiedzenia wyjazdowe Komisji do wybranych Komisariatów Policji. Celem 
tych posiedzeń będzie zapoznanie się z problemami w rejonach podległych wybranym 
Komisariatom (między innymi: bezpieczeństwa na drogach, rozbojów, kradzieży, 
przestępstw narkotykowych). Zaproponował pierwszy termin na dzień 13 marca 
w II Komisariacie Policji, znajdującym się przy ul. Warszawskiej 35C w Gliwicach. 

Propozycja została przyjęta przez członków Komisji. 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński wspomniał również o istotnym punkcie, 
jakim jest analiza stanu działań mających na celu zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia 
powietrza na terenie miasta. Wyszedł z propozycją pozostawienia punktów planu pracy 
dotyczących spotkań z Komendantem Miejskim Policji i Komendantem Straży Miejskiej. 
Określił, że powinny one zostać zrealizowane w drugim półroczu bieżącego roku. Dodał, 
że istotne będzie spotkanie z Komendantem Straży Pożarnej, podczas którego 
Komendant będzie miał możliwość omówienia corocznego raportu dotyczącego stanu 
bezpieczeństwa miasta Gliwice i powiatu gliwickiego w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej. Przypomniał o planowanej, niezrealizowanej w ubiegłym roku, wizycie 
w Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) Ostropa, której celem było poznanie problemów 
dotyczących funkcjonowania OSP. 

Ustalono pozostawienie takiego punktu w planie pracy w celu realizacji. 

Radny Krzysztof Kleczka zasugerował, aby uogólnić i nie wskazywać miejsca 
posiedzenia. Wspomniał o aktualnie trwających pracach budowlanych w OSP Brzezinka, 
których koniec jest zaplanowany na jesień bieżącego roku. Wskazał, że zakończenie prac 
budowlanych może posłużyć jako argument do odbycia posiedzenia w tym miejscu. 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński zgodził się z przedmówcą. Wystąpił 
z propozycją kontynuacji tematu związanego z zanieczyszczeniem wód Kanału 
Kłodnickiego w rejonie portu i śluzy Łabędy. W tym celu zaproponował ponowne 
skierowanie zaproszenia do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (w tym Zarządu Zlewni).  

Radny Krzysztof Kleczka zaproponował zamiast organizowania posiedzenia, zwrócenie 
się do wymienionych Instytucji z prośbą o opisanie podjętych działań i aktualnej sytuacji 
w tym temacie. 

Radny Zdzisław Goliszewski zaznaczył, że wskazane Instytucje poza kontrolą 
i nałożeniem kar nie za wiele mogą zrobić. Podkreślił zasadność kontroli wszystkich 
wpływów do głównych rzek, a co z tym związane, ustanowienie odpowiednich kar dla 
firm, które nie oczyszczają należycie tych wpływów. 

Radny Leszek Curyło wyraził swoje zdanie, że niewiadome jest to, czy zdarzenia na 
Odrze miały jakikolwiek wpływ na wydarzenia w Kłodnicy. Dodał, że ciężko to określić, 
gdyż najprawdopodobniej czynnik, który przyczynił się do wymarcia ryb, przemieścił się 
wraz z biegiem rzeki. 
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Radny Stanisław Kubit dodał, że podczas takiego posiedzenia można dopytać również 
o aktualny stan życia biologicznego w Kłodnicy i w Kanale. 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński przystał na propozycję. Zaznaczył, że 
w planie pracy powinien pozostać punkt dotyczący spotkania z Dyrekcją Centrum 
Ratownictwa Gliwice (CRG) w celu omówienia pracy Centrum oraz corocznie składanej 
informacji o stanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Gliwice. Przypomniał, że 
w planach jest również powrót do tematu posiedzenia Komisji z 12 grudnia 2022 r. (nr 
sprawy BR.0012.3.13.2022, temat: zakłócania spokoju na Starówce) z chwilą 
otrzymania uchwały odnośnie zmian w rejonie Starówki.  

Radny Krzysztof Kleczka odniósł się do tematu zakłócania spokoju na Starówce 
wskazując, że temat można zgłębić podczas posiedzenia wyjazdowego, zaplanowanego 
w I Komisariacie Policji przy ul. Kościelnej 2. Zgłosił tym samym brak konieczności 
organizowania wspólnego posiedzenia w tym temacie z Komisją Gospodarki Komunalnej. 

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński odpowiedział, że propozycja zostanie 
rozważona. 

Radny Zdzisław Goliszewski zgłosił, że powinien również zostać poruszony temat 
maskowania danych w mapach geoportalu Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej. 
Zasygnalizował, że na wspomnianych mapach widać całą infrastrukturę, łącznie 
z przyłączeniami. Poddał w wątpliwość sytuację, w której mieszkaniec bloku może 
podejrzeć układ rur u sąsiada w bloku, ale nie ma możliwości poznać jego nazwiska ze 
względu na przepisy RODO. Zaproponował stworzenie specjalnych nakładek, by można 
udostępniać dane osobom i firmom dopiero wtedy, gdy uzyskanie tych informacji będzie 
uzasadnione.  

Przewodniczący Komisji Adam Michczyński odpowiedział, że jest to kłopotliwy 
temat, w związku z brakiem uregulowań. Wspomniał, że będzie sposobność dopytania 
o możliwości rozwiązania tego problemu podczas spotkania z Dyrektorem Centrum 
Ratownictwa Gliwice.  

Ad 2) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami: 

a) Raport z działalności Straży Miejskiej za listopad 2022 r. (korespondencja 
nr UM.1245105.2022, w załączeniu) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

b) Pismo Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska do radnej K. Sowy 
w sprawie informacji na temat zakończonego cyklu kontrolnego w związku 
z zanieczyszczeniem Odry (korespondencja nr UM.1269977.2022, w załączeniu) – 
Komisja przyjęła do wiadomości. 

(***) 

Ustalono terminy kolejnych posiedzeń Komisji: (1) na dzień 6 lutego 2023 r., godz. 
17.00 oraz (2) posiedzenie wyjazdowe w II Komisariacie Policji, znajdującym się przy 
ul. Warszawskiej 35C w dniu 13 marca 2023 r., godz. 17.00. 

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/6048.pdf
http://pim.um/moduly/cms_bip_moduly/pliki/komisja_pliki/7136.pdf
http://pim.um/moduly/cms_bip_moduly/pliki/komisja_pliki/7136.pdf
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