
PROTOKÓŁ NR 4/2022 
z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa 

w dniu 21.03.2022 r. 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Monitoring miejski. 
2. Opiniowanie projektów uchwał: 

a) w sprawie wdrożenia „Programu ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia” 
etap XI, 

b) w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Bieruń na 2022 r. oraz 
ustalenia sezonu kąpielowego.  

3. Sprawy bieżące. 
4. Przyjęcie Protokołu nr 2/2022 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa z dnia 21.02.2022 r.  

 
 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Jarosław Mokry otworzył posiedzenie komisji. Na podstawie 
listy obecności stwierdził, że ilość członków Komisji Bezpieczeństwa pozwala na prawomocne 
podejmowanie decyzji, wniosków i stanowisk. Zapytał czy wszyscy Radni otrzymali materiały wraz  
z zawiadomieniem i czy wnoszą uwagi. 
Radni nie zgłosili uwag do otrzymanego materiału i porządku posiedzenia. 
W związku z brakiem zgłoszeń Przewodniczący Komisji przystąpił do punktu pierwszego prosząc  
o wprowadzenie do tematu Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
Waldemara Prietza. 
 
Ad 1 
Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przedstawił temat Monitoringu  
miejskiego. 
W czasie dyskusji głos zabrali Radna Agnieszka Demska-Furgał oraz Przewodniczący Komisji 
Bezpieczeństwa, którzy dopytali o kwestie związane m. in. z: monitoringiem na Skateparku; 
zwiększenia bezpieczeństwa na Skateparku; ilości kamer na Skateparku i ich zasięgu; skierowanych 
spraw do Służb egzekwujących działania związane z łamaniem przepisów prawa, które rejestrują 
kamery naszego miasta; powodów radykalnego spadku w zakresie rozstrzygnięć mandatów karnych. 
Odpowiedzi udzielił Naczelnik Wydziały Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Burmistrz 
Miasta Krystian Grzesica. 
 
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa odniósł się do wypowiedzi Burmistrza Miasta oraz dopytał 
m. in. o procedurę w zakresie kierowania wykroczeń do Organów Ścigania pod względem 
zakwalifikowania i oceny przez osoby monitorujące; uznaniowości oceniającego. Burmistrz Miasta 
oraz Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego udzielili wyjaśnień.  
 
W dalszej części dyskusji głos zabrał Radny Stanisław Jurecki, który zgodził się z wypowiedzią 
Burmistrza Miasta oraz wspomniał o wykrytym sprawcy zdewastowania mienia na Bulodromie,  
a także o ponoszeniu konsekwencji za wyrządzone czyny. Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa  
i Zarządzania Kryzysowego przedstawił m. in. przytoczoną sprawę. 
 
W następnej kolejności Radna Agnieszka Demska-Furgał oraz Przewodniczący Komisji 
Bezpieczeństwa dopytali m. in., jaki jest koszt umieszczenia dodatkowej kamery w newralgicznym 
punkcie; o przepisy prawa związane z komunikatem „obszar monitorowany”, a także o kamerę 
znajdującą się na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej z ul. Wawelską, gdzie nagminnie jest łamane prawo 
poprzez wjazd na zielonym świetle od strony Mysłowic; jakie są potrzeby w zakresie rozbudowy 
monitoringu, czy zostały one zidentyfikowane oraz w jakim kierunku powinna zmierzać Gmina. 



Odpowiedzi na powyższe zagadnienia udzielił Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego oraz Burmistrz Miasta. 
 
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa odniósł się do przedstawionego materiału i poddał poniższe 
stanowisko pod głosowanie: 
 
Stanowisko 1 
Komisja Bezpieczeństwa zapoznała się z informacją o funkcjonującym w Mieście monitoringu  
i pozytywnie opiniuje jego działanie. Komisja Bezpieczeństwa wnioskuje do Burmistrza Miasta  
o przedstawienie informacji w momencie pojawienia się istotnych zmian dotyczących modyfikacji 
systemu monitoringu.  
 

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

Stanowisko przyjęto jednogłośnie, przy 7 głosach za. 
 
 
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa ogłosił 3 minutową przerwę. 
 
Po przerwie Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa wznowił posiedzenie Komisji i przystąpił do 
kolejnego punktu posiedzenia związanego z opiniowaniem projektów uchwał. 
 
Ad 2 
Komisja przystąpiła do zaopiniowania projektów uchwał: 
 

a) w sprawie wdrożenia „Programu ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia” 
etap XI 

 
Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami 
Agnieszka Szklorz. 
 
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa poruszył m. in. kwestię zrównania kwoty dotacji dla zakupu  
i montażu kotła gazowego z kotłem na paliwo stałe do 3 000,00 zł, sposobu przeprowadzenia naboru. 
Odpowiedzi udzieliła Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami oraz Burmistrz 
Miasta 
 
Radna Agnieszka Demska-Furgał oraz Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa odnieśli się m. in. do 
listy rezerwowej; większego zainteresowania; wskazanej liczby osób; przekazania informacji osobom, 
które otrzymały mandat, o możliwości skorzystania z dotacji w programie; możliwości otrzymania 
dotacji na wymianę kotła na paliwa stałe z programu Czyste Powietrze, możliwości skorzystania z kwoty 
3 000,00 zł dofinansowania. Naczelnik Wydziału Ochrony środowiska i Gospodarki Odpadami oraz 
Burmistrz Miasta udzielili odpowiedzi. 
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa poddał projekt 
uchwały pod głosowanie: 
 
Opinia 1 
Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie opiniuje projekt uchwały ws. wdrożenia „Programu ograniczenia 
emisji na terenie miasta Bierunia” etap XI. 
 

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

Opinia została przyjęta jednogłośnie, przy 7 głosach za. 



b) w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Bieruń na 2022 r. oraz ustalenia 
sezonu kąpielowego 
 

Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami 
Agnieszka Szklorz. 
 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami przedstawiła projekt uchwały. 
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa zapytał o wprowadzone zmiany w stosunku do poprzednich 
lat. Radna Maria Sitko zapytała o wskazany odcinek kąpieliska oraz pozostały teren stanowiący zakaz 
kąpieli, własności terenu kąpieliska Łysina. Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Odpadami oraz Burmistrz Miasta udzielili odpowiedzi. 
 
Opinia 2 
Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie opiniuje projekt uchwały ws. wykazu kąpielisk zorganizowanych 
na terenie Gminy Bieruń na 2022 r. oraz ustalenia sezonu kąpielowego. 
 

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

Opinia została przyjęta jednogłośnie, przy 7 głosach za. 
 
Ad 3 
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa odniósł się do pisma Polskiej Grupy Górniczej, 
przedstawienia jego analizy i wniosków. Burmistrz Miasta przedstawił informacje w tym zakresie  
a pisma wraz z otrzymaną odpowiedzią zostaną przekazane Komisji. 
 
Ad 4 
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa poddał pod głosowanie Protokół nr 2/2022 z posiedzenia 
Komisji Bezpieczeństwa z dnia 21.02.2022 r. 
 

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

Protokół 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 


