
PROTOKÓŁ NR 3/2022 
z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa przeprowadzonego w trybie zdalnym 

w dniu 07.03.2022 r. 
 

Porządek posiedzenia: 
 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Uruchomienie środków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe. 

3. Zamknięcie posiedzenia. 

 
 

Ad 1 
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Jarosław Mokry otworzył i prowadził posiedzenie komisji, 
które w związku ze stanem epidemii oraz stosownie do zapisów art. 15 zzx ust. 3 ustawy z dnia  
31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, odbyło się w zdalnym trybie przy wsparciu systemów 
informatycznych eSesja oraz Microsoft Teams.  
Przywitał wszystkich uczestniczących zdalnie w posiedzeniu. Radni nie wnieśli uwag do otrzymanego 
materiału. Na podstawie informacji uzyskanej z systemu informatycznego eSesja stwierdził, że liczba 
zalogowanych do systemu radnych pozwala na prawomocne obradowanie oraz podejmowanie 
wniosków i stanowisk.  
 
Ad 2 
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa poprosił Skarbnik Miasta Dorotę Przybyłę o wprowadzenie 
do tematu. Następnie uzupełniając temat głos zabrał Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa  
i Zarządzania Kryzysowego Waldemar Prietz. 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa poprosił o doprecyzowanie m. in. przepisów prawa,  
z których wynika, zaopiniowanie przez Komisję branżową omawianej sprawy oraz konkretnych potrzeb 
uruchomienia wspomnianej rezerwy. Szczegółowej odpowiedzi udzieliła Skarbnik Miasta. 

Następnie Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa wskazał, aby doprecyzować kwestię COVID-19  
i związane z nią potrzeby.  Skarbnik Miasta oraz Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego udzielili wyczerpujących odpowiedzi. 

W czasie dyskusji Radny Stanisław Jurecki wskazał na sprostowanie liczby przebywających 
mieszkańców Ukrainy w Polsce, do czego odniósł się Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa  
i Zarządzania Kryzysowego oraz Skarbnik Miasta. 

Opinia 1 
Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie opiniuje zmiany planu wydatków będących  

w kompetencji Burmistrza Miasta na 2022 rok w zakresie uruchomienia rezerwy celowej  

w wysokości 100 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.  

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

 
Opinia została przyjęta jednogłośnie, przy 7 głosach za.  
 
 



Następnie Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa przedstawił treść wniosku, który poddał pod 
głosowanie: 
 
Wniosek 1  
Komisja Bezpieczeństwa wnioskuje do Burmistrza Miasta o przedstawianie na Komisjach 
Bezpieczeństwa kwartalnych sprawozdań z wydatkowanych środków na realizację zadań  
w przypadku uruchomienia środków z rezerwy. Pierwsze sprawozdanie na koniec II kwartału. 
 

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

 
Wniosek został przyjęty jednogłośnie, przy 7 głosach za.  
 

Ad 3 
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa 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 


