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PROTOKÓŁ NR 10/2022 
z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, które odbyło się dnia 17.10.2022 r. 

w Sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu 
 
 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Plany eksploatacyjne przedsiębiorcy górniczego. 
3. Opiniowanie projektów uchwał: 

a) w sprawie przyjęcia regulaminu realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnych w Gminie 
Bieruń w ramach realizacji projektu „Stop Smog” w GZM – poprawa jakości powietrza na 
terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”, 

b) w sprawie ustalenia sposobu i warunków wnoszenia wkładu własnego przez beneficjenta, 
u którego będzie realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne oraz wysokości tego wkładu. 

4. Sprawy bieżące. 
5. Przyjęcie Protokołu nr 9/2022 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa z dnia 19.09.2022 r.  

 
Ad 1 
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Jarosław Mokry otworzył posiedzenie komisji. Przywitał 
zaproszonych gości oraz wszystkich obecnych na Sali. Na podstawie listy obecności stwierdził, że ilość 
członków Komisji Bezpieczeństwa pozwala na prawomocne podejmowanie przez Komisję wniosków, 
stanowisk, opinii.  Zapytał czy wszyscy Radni otrzymali materiały wraz z zawiadomieniem i czy wnoszą 
uwagi. Radni nie zgłosili uwag do otrzymanego materiału. 
 
 
Ad 2 
Zastępca Burmistrza Sebastian Macioł nakreślił temat pn. „Plany eksploatacji przedsiębiorcy 
górniczego” następnie Kierownik Działu Mierniczego Benedykt Zasada przedstawił prezentację oraz 
zagadnienia związane z eksploatacją górniczą. 
 
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa nawiązał m. in. do planów eksploatacji górniczej, 
sprawiedliwej transformacji. Rozpoczynając dyskusję poruszył kwestie wydobycia na połączeniu rzeki 
Wisły i Gostynki, niezmodernizowanych obwałował rzeki Gostynki, oddziaływania wydobycia, zakresu 
odczuwalności. W dalszej kolejności głos zabrali: Radny Walenty Magiera, Radny Stanisław Jurecki, 
Radny Damian Gerycki, którzy poruszyli m. in. kwestie wskazania miejsca przerwania wału w 2010 r. 
w okolicy ul. Krupniczej, naprawionych odcinków wałów, ściany koło przeróbki na ul. Granitowej, 
występujących wstrząsach, staraniach o ekrany dźwiękoszczelne i przeciwpyłowe, eksploatacji na  
ul. Królowej Jadwigi, powstałej niecki bezodpływowej, opadania terenu. 
Kierownik Działu Mierniczego udzielał odpowiedzi we wszystkich poruszonych kwestiach. 
Zastępca Burmistrza odniósł się do wypowiedzi Kierownika Działu Mierniczego w zakresie 
powstałych szkód na ul. Królowej Jadwigi. 
Główny Specjalista Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Marek Wach przedstawił informacje 
w zakresie podejmowanych tematów z Przedsiębiorcą Górniczym a Zastępca Burmistrza uzupełnił 
wypowiedź.  
Radny Stanisław Jurecki odniósł się do informacji o ekranach dźwiękochłonnych, pomiarów poziomu 
hałasu, wyszczególnienia ul. Granitowej w wykazie przyśpieszenia drgań gruntu. Wyjaśnień udzielił 
Zastępca Burmistrza oraz Kierownik Działu Mierniczego. 
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Radny Damian Gerycki, Radny Stanisław Jurecki zapytali 
m. in. o spodziewane deformacje na ul. Warszawskiej i ul. Mieszka I, zwiększenia poziomu hałasu, 
wygłuszenia elementu wsypu węgla, wycięcia i nasadzeń drzew.  
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Główny Specjalista Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa kontynuował przedstawienie 
informacji w zakresie kompleksowej rekultywacji, regulacji stosunków wodnych.  
Radna Maria Sitko odniosła się do kompleksowej rekultywacji terenów na ul. Kamiennej,  
ul. Krzemowej, kanalizacji deszczowej na ul. Kamiennej, ul. Dolomitowej, zalewania terenów oraz 
składanych wniosków o szkody górnicze, zbiorników bądź studni retencyjnych. Zastępca Burmistrza, 
Kierownik Działu Mierniczego odnieśli się do wypowiedzi Radnej. 
 
Obrady opuścił Radny Dariusz Czapiewski. Od tej pory w posiedzeniu uczestniczy 7 Radnych. 
Kontynuując dyskusję Główny Specjalista Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa przedstawił dalszą 
cześć materiału w kwestii zarurowania potoku stawowego, odwodnienia ciągu pieszo-rowerowego 
na ul. Barbórki, ul. Sadowej. 
 
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa podsumował omawiany punkt i przedstawił stanowisko 
Komisji, które poddał pod głosowanie: 
 
Stanowisko 1 
Górnictwo węgla kamiennego ma szczególne znaczenie dla miasta i jego mieszkańców. Następstwem 
prowadzonej eksploatacji węgla kamiennego są pogłębiające się na powierzchni niecki 
bezodpływowe, zmiana stosunków wodnych, uszkodzenia infrastruktury technicznej,  
a także szkody w obiektach budowlanych.  
 
Mając na uwadze skutki eksploatacji złóż węgla kamiennego na terenie Bierunia oraz planowaną 
transformację branży górniczej, Komisja Bezpieczeństwa wskazuje na potrzebę:  
 

1. Bieżącego monitorowania zmian stosunków wodnych w aspekcie dokonanej  
i projektowanej eksploatacji górniczej, biorąc pod uwagę zrealizowane zadania 
hydrotechniczne w okresach poprzednich, jak powstałe zmiany w uwarunkowaniach 
hydrologicznych i morfologicznych terenu. 

2. Zintensyfikowania prac związanych z odwodnieniem niecki powstałej na skrzyżowaniu  
ul. Królowej Jadwigi i ul. Władysława Jagiełły, a także szkód w kanalizacji deszczowej  
w rejonie strzelnicy przy ul. Królowej Jadwigi. 

3. Wnioskowania do przedsiębiorcy górniczego o bieżącą i docelową naprawę nawierzchni  
ul. Warszawskiej oraz ul. przyległych będących pod wpływem eksploatacji ściany 372 a. 

4. Wnioskowania do przedsiębiorcy górniczego o bieżącą i docelową naprawę budynków 
użyteczności publicznej będących pod wpływem eksploatacji górniczej będących pod 
wpływem eksploatacji ściany 372 a. 

5. Kontynuowanie działań w zakresie ograniczenia uciążliwości infrastruktury powierzchniowej 
zakładu górniczego, tj. hałasu, zapylenia w rejonie osiedla Granitowa, osiedla domów 
jednorodzinnych przy ul. Mieszka I.  

6. Monitorowania osiadań wału rzeki Gostyni w związku z planowaną eksploatacją ściany 834  
w pokładzie 207 w partii IX. 

7. Kontynuowania działań w zakresie odwodnienia ciągu pieszo-rowerowego  
w rejonie ulic Barbórki i Sadowej. 

8. Kontynuowanie prac związanych z realizacją zadania „kompleksowa regulacja stosunków 
wodnych w zlewni Potoku Stawowego”. 
 

za -  7 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. –  0 głosów  

Stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie, przy 7 głosach za. 
 
Radna Maria Sitko zaproponowała wniosek, do którego odniósł się Zastępca Burmistrza. Po 
przedyskutowaniu wniosku Radna wycofała wniosek. 
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Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa ogłosił 5 minutową przerwę. 
Po przerwie wznowiono obrady Komisji i przystąpiono do omówienia projektów uchwał. 
 
Ad 3  

Komisja przystąpiła do opiniowania projektów uchwał: 
 

a) w sprawie przyjęcia regulaminu realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnych w Gminie Bieruń  
w ramach realizacji projektu „Stop Smog” w GZM – poprawa jakości powietrza na terenie 
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”, 

 
b) w sprawie ustalenia sposobu i warunków wnoszenia wkładu własnego przez beneficjenta,  

u którego będzie realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne oraz wysokości tego wkładu. 
 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Agnieszka Sklorz przedstawiła uchwały procedowane na 
posiedzeniu komisji. 
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa podczas dyskusji zapytał o fakultatywną kwotę stanowiącą 
wkład własny i kto będzie wnosił ten wkład własny. Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska 
udzieliła wyjaśnień. Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji 
Bezpieczeństwa poddał pod głosowanie: 
 
Opinia 1 
Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu 
realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnych w Gminie Bieruń w ramach realizacji projektu „Stop Smog” 
w GZM – poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” 
 

za -  7 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. –  0 głosów  

Opinia została przyjęta jednogłośnie, przy 7 glosach za. 
 
Opinia 2 
Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie ustalenia sposobu  
i warunków wnoszenia wkładu własnego przez beneficjenta, u którego będzie realizowane 
przedsięwzięcie niskoemisyjne oraz wysokości tego wkładu. 
 

za -  7 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. –  0 głosów  

Opinia została przyjęta jednogłośnie, przy 7 głosach za. 
 
Ad 4 
Główny Specjalista Wydziału Ochrony Środowiska przedstawił informacje w zakresie realizacji 
wniosku związanego ze skutkami transformacji górniczej. Zastępca Burmistrza uzupełnił 
przedstawione informacje. 
 
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa przedstawił stanowisko w powyższym zakresie i poddał go 
pod głosowanie: 
 
Stanowisko 2 
Mając na uwadze przewidywane skutki transformacji górniczej w regionie, spowodowane 
stopniowym wygaszaniem działalności kopalń i branży okołogórniczej, obejmującej m. in. Gminę 
Bieruń, konieczne jest podjęcie wszelkich niezbędnych działań, zmierzających do ograniczenia z tym 
związanych negatywnych następstw przestrzennych, środowiskowych i społeczno-gospodarczych.  
W związku z powyższym Komisja Bezpieczeństwa rekomenduje Burmistrzowi Miasta 
zintensyfikowanie prac związanych z identyfikacją i przygotowaniem przedsięwzięć, które będą miały 
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na celu ograniczenie negatywnych skutków transformacji. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na 
zapisy projektu programu Fundusze Europejskie dla Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, które 
wskazują, że tego typu przedsięwzięcia będą musiały w znacznej części zrealizowane do 2025 r. 
 

za -  7 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. –  0 głosów  

Stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie, przy 7 głosach za. 
 
Zastępca Burmistrza przedstawił informacje związane z harmonogramem rzeczowo-finansowym  
w zakresie budowy PSZOKU. 
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa nawiązał do uruchomienia kompostowni w Bieruniu oraz do 
podjętej uchwały związanej z odbieraniem odpadu zielonego.  
 
Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa przedstawił 
poniższy wniosek: 
 
Wniosek1 
Komisja Bezpieczeństwa wnioskuje do Burmistrza Miasta o bieżące informowanie na temat tzw. 
"kroków milowych” związanych z harmonogramem rzeczowo-finansowym budowy PSZOK. 
 

za -  5 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. –  2 głosy  

Wniosek został przyjęty większością głosów, przy 5 głosach za, 2 głosach wstrzymujących się. 
 
 
W dalszej części omawianego punktu Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa nawiązał do 
przedstawionych pisemnych informacji w zakresie „Masterplanu” i zaproponował następujące 
stanowisko: 
 
Stanowisko 3 
Komisja Bezpieczeństwa rekomenduje poszukiwania możliwości finansowania opracowania tego typu 
dokumentu związanego z „Masterplanem” ze środków zewnętrznych. 
 

za -  6 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. –  1 głos  

Stanowisko zostało przyjęte większością głosów, przy 6 głosach za, 1 wstrzymującym się. 
 
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa przedstawił pismo z Bieruńskiej Spółki Wodnej w zakresie 
dofinansowania spółki. 
W dyskusji głos zabrał Radny Walenty Magiera, Radny Stanisław Jurecki, Przewodniczący Komisji 
Bezpieczeństwa, którzy wyrazili swoje pozytywne opinie w zakresie wykonywanej pracy przez Spółkę 
oraz propozycji wysokości dotacji. Zastępca Burmistrza odniósł się do wypowiedzi. 
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa poddał 
następujący wniosek pod głosowanie: 
 
Wniosek 2  
Komisja Bezpieczeństwa wnioskuje do Burmistrza Miasta o ujęcie w projekcie budżetu miasta na 2023 
rok kwoty dotacji dla Bieruńskiej Spółki Wodnej w minimum kwocie 90 000,00 zł z możliwością 
zwiększenia, jeżeli to będzie możliwe, o poziom inflacji w naszym kraju. 
 

za -  7 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. –  0 głosów  

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, przy 7 głosach za. 
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Ad 5 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa poddał pod głosowanie protokół nr 9/2022 z posiedzenia 
Komisji Bezpieczeństwa z dnia 19.09.2022 r.  

 

za - 7  głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów  

Protokół nr 9/2022 został przyjęty jednogłośnie, przy 7 głosach za. 
 
 
Przewodniczący komisji po zrealizowaniu porządku, zamknął posiedzenie komisji. 
 
Integralną część protokołu stanowi nagranie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.  
 
 
Na tym protokół zakończono.       
Protokołowała:   
Arleta Urbańczyk 
      
 

Przewodniczący  
Komisji Bezpieczeństwa  

 
 
 Jarosław Mokry 
 
 

  


