
PROTOKÓŁ NR 1/2019 

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa  

w dniu 21.01.2019 r. 

  

 

Obecni: 

Według załączonej listy obecności. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Straż Miejska. 

2. Sprawy bieżące. 

3. Przyjęcie Protokołu nr 11/2018 z posiedzenia komisji w dniu 10.12.2018 r.  

 

 

Przewodniczący komisji Jarosław Mokry przywitał zaproszonych Gości oraz członków komisji. 

Stwierdził, że posiedzenie komisji zostało zwołane prawidłowo oraz obecnych jest ponad 50% 

członków komisji, wobec tego może ona podejmować wiążące wnioski. 

Następnie przedstawił wyżej podany porządek posiedzenia, który został przyjęty przez aklamację. 

 

 

Ad 1 

 

Burmistrz Miasta wprowadził do tematu Straż Miejska. Zwrócił uwagę, że temat ten wraca  

systematycznie przy okazji wyborów. Przypomniał o zmianach kadrowych na stanowisku komendanta 

oraz poinformował o wdrożonych działaniach porządkujących i wprowadzonych dodatkowych 

zadaniach, które przełożyły się na poprawę wizerunku Straży Miejskiej.   

 

Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej A. Kondla przedstawił wyniki konsultacji społecznych 

dotyczących opinii mieszkańców Bierunia na temat działalności Straży Miejskiej w Bieruniu.  

 

p.o. Komendant Straży Miejskiej A. Słomnicki odniósł się przedstawionych wyników ankiety oraz 

podzielił się spostrzeżeniami na temat pracy Straży Miejskiej od czasu powołania do chwili obecnej.  

 

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bieruniu G. Kocjan przekazał informacje dotyczące 

współpracy ze Strażą Miejską w Bieruniu, która w jego ocenie układa się bardzo dobrze. 

 

Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego W. Prietz poinformował, że 

formacja Straży Miejskiej, która powstała w latach 90-tych miała na celu wsparcie działań w zakresie 

ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Podzielił się spostrzeżeniami na temat współpracy 

ze Strażą Miejską w kontekście pełnienia obowiązków Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji 

w Bieruniu.  

 

Mieszkaniec Bierunia P. Galoch przekazał informacje dotyczące podejmowanych przez Straż Miejską 

interwencji co do Jego osoby oraz poinformował, że optuje za tym, aby Straż Miejska została 

rozwiązana a pracownicy, którzy nadają się znaleźli miejsce pracy w Urzędzie Miejskim.   
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Radny S. Jurecki poinformował, że nie słyszał, aby funkcjonariusze Straży Miejskiej odmówili 

komukolwiek pomocy. Stwierdził, że Straż Miejska jest potrzebna i jest za jej pozostawieniem. 

 

Radny P. Świerkosz zwrócił uwagę, że Straż Miejska, jak każda komórka wymaga pewnych działań, 

które powinny usprawnić jej pracę. Z perspektywy ostatnich 4 lat nigdy nie spotkał się z jakimkolwiek 

zaniedbaniem obowiązków strażników miejskich, ich praca jest nieoceniona, ponieważ w wielu 

przypadkach są łącznikiem pomiędzy radnym, mieszkańcem i komórkami urzędu. Wyniki ankiety 

pokazują, że problem funkcjonuje, ale w bardzo wąskim gronie mieszkańców. Przede wszystkim, 

w związku z tym, że gdzieś pewnie te uchybienia są, należy skupić się na usprawnieniu 

funkcjonowania tej jednostki. Wyjść z informacją do mieszkańców, aby mieli wiedzę o tym co Straż 

Miejska robi, w tym m. in. o: interwencjach, prowadzonych działaniach ze smogiem, pomocy 

bezdomnym zwierzętom. Wyraził opinię, że decyzje, które podejmie rada będą właściwymi, a Straż 

Miejska jako funkcjonująca jednostka wyjdzie z informacją do mieszkańców.  

 

Radny W. Magiera wyraził opinię, że Straż Miejska powinna funkcjonować, ponieważ jej zadania nie 

pokrywają się z zadaniami policji, musi mieć możliwość wyjaśnienia, dlaczego nie zareagowała i nie 

podjęła interwencji.   

 

Radny E. Andrejczuk zapytał Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Bieruniu G. Kocjana 

o praktyczną możliwość zakontraktowania przez gminę etatów w policji oraz zwrócił się 

o porównanie pracy policji w obszarach, gdzie współpracują ze Strażą Miejską i tam, gdzie jej nie ma.  

 

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bieruniu G. Kocjan przekazał informacje dotyczące 

obsady stanowiska dzielnicowego kontraktowego oraz poinformował, że w Imielinie nic się nie dzieje, 

aby powołać Straż Miejską. 

 

Burmistrz Miasta podał przykłady zadań Straży Miejskiej oraz zwrócił uwagę, że należy zastanowić się 

w jaki sposób komunikować to co robi Straż Miejska dlatego, że tylko niewielki procent tych działań 

i zachowań jest widoczny.     

 

Radny M. Nyga podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat funkcjonowania Straży Miejskiej. 

Zwrócił uwagę, że współczesne czasy wymagają innych form komunikowania się, Facebook Straży 

Miejskiej byłby dla niej narzędziem bardzo użytecznym, bo jest wiele tematów, które trzeba 

wyjaśniać mieszkańcom. Odniósł się do wyników konsultacji społecznych oraz stwierdził, że 

najważniejsze jest to co myśli większość mieszkańców, bo dla nich jest powołana Straż Miejska. 

Wyraził opinię, że powinno się iść w kierunku reformowania tej formacji tak, aby jak najlepiej służyła 

mieszkańcom. Jednym z pierwszych działań powinna być bieżąca, stała informacja o tym co Straż 

Miejska robi.    

 

Radny D. Gerycki wyraził opinię, że Straż Miejska jest potrzebna. Ważny jest zakup nowego 

samochodu oraz poprawa komfortu pracy tej formacji. Poruszył sprawy dotyczące m. in.: czasu 

reakcji Straży Miejskiej od zgłoszenia do podjęcia działań; systemu wspomagającego dyspozytora; 

weryfikacji wystawianych pouczeń. 
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p.o. Komendant Straży Miejskiej A. Słomnicki udzielił odpowiedzi na ww. pytania informując, że: 

czas reakcji od zgłoszenia do podjęcia interwencji jest zależny od wielu czynników i wynosi średnio 

15 minut; obecnie rejestr zgłoszeń jest prowadzony w formie papierowej, przy czym planuje się 

wprowadzić książkę elektroniczną; rejestr wykroczeń jest prowadzony w wersji papierowej. 

 

Radna B. Panek-Bryła poinformowała, że mieszkańcy chcą czuć się bezpiecznie oraz być informowani 

o działaniach prowadzonych przez Straż Miejską. Wyraziła opinię, aby nie likwidować Straży Miejskiej, 

ale wprowadzić systemy naprawcze.  

 

Radna M. Sitko poinformowała, że jest za pozostawieniem Straży Miejskiej oraz zaproponowała, aby 

część obowiązków Straży Miejskiej przejęła Policja. 

 

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bieruniu G. Kocjan poinformował o czynnikach, które 

decydują o tym czy daną interwencję załatwia Straż Miejska czy Policja.  

 

Przewodniczący komisji zwrócił uwagę na sprawy związane z finansowaniem Straży Miejskiej oraz 

wysoki koszt funkcjonowania tej formacji w Bieruniu. 

 

Burmistrz Miasta poinformował, że koszty są znane w budżecie i w jego wykonaniu oraz zwrócił 

uwagę na aspekty tego wyliczenia: pracownicy monitoringu są zakwalifikowani jako pracownicy 

Straży Miejskiej; koszty napraw radiowozu, które w ubiegłym roku niemal sięgnęły kwoty 20 000,- zł. 

Jeżeli decyzja docelowa Rady Miejskiej będzie taka, że Straż Miejska powinna funkcjonować 

to kolejną decyzją będzie zakup nowego samochodu. 

 

Przewodniczący komisji ogłosił 5-minutową przerwę w posiedzeniu komisji 

 

Przewodniczący komisji wznowił posiedzenie komisji po przerwie oraz poddał pod głosowanie 

następujące stanowisko:  

   

Stanowisko 

Komisja Bezpieczeństwa po zapoznaniu się z wynikami przeprowadzonej ankiety wśród mieszkańców 

Bierunia oraz uwzględniając bezpieczeństwo mieszkańców i porządek publiczny na terenie gminy stoi 

na stanowisku, że formacja ta powinna nadal funkcjonować w gminie Bieruń. Jednocześnie komisja 

wnioskuje do burmistrza o przeprowadzenie reorganizacji formacji poprzez:  

1) jasne określenie zadań za realizację, których odpowiadać będzie Straż Miejska, 

2) optymalizację zatrudnienia i kosztów jej funkcjonowania, 

3) wyposażenie w niezbędny sprzęt dla prawidłowej działalności Straży Miejskiej.   

za – 8 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 

 

Stanowisko zostało podjęte jednogłośnie. 

W głosowaniu brało udział 8 radnych. 
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Ad 2 

 

Przewodniczący komisji poinformował, że zarządzeniem Burmistrza Miasta powołany został zespół 

ds. ochrony przed powodzią oraz przedstawił jego skład osobowy.   

 

Radny W. Magiera: 

- zgłosił problem zbyt wczesnego wyłączania się lamp oświetlenia Plant Karola oraz zwrócił się                   

o zamianę czujników czasowych na czujniki zmierzchowe na tym oświetleniu, 

- poruszył sprawę poprawienia bezpieczeństwa w okolicy skrzyżowania ul. Jagiełły z ul. Bijasowicką 

oraz zaproponował przyjęcie wniosku w tej sprawie, 

- zasugerował, aby odpowiednie służby zainteresowały się częstymi awariami lampy oświetlającej 

przejście dla pieszych w ciągu DK44 pomiędzy probostwem a kościołem Najświętszego Serca Pana 

Jezusa. 

 

Posiedzenie komisji opuściła radna M. Sitko. 

Od tej chwili w posiedzeniu bierze udział 7 radnych. 

 

Zastępca Burmistrza w odpowiedzi na zgłoszone sprawy poinformował, że: 

- oświetlenie na Plantach Karola zostanie przesterowane, 

- zwrócono się do TAURON-a o przeczyszczenie linii zasilającej lampę nad przejściem dla pieszych, 

jeżeli to nie będzie powodem będą czynione dalsze kroki w celu zdiagnozowania problemu. 

 

Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie wniosek radnego W. Magiery: 

 

Wniosek 

Komisja Bezpieczeństwa wnioskuje do Burmistrza Miasta o wystąpienie do Starosty Powiatu 

Bieruńsko-Lędzińskiego w sprawie podjęcia działań mających na celu poprawienie bezpieczeństwa 

w okolicy skrzyżowaniu ul. Jagiełły z ul. Bijasowicką poprzez wykonanie części chodnika i przejścia dla 

pieszych, jak również budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

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

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

W głosowaniu brało udział 7 radnych. 

 

Radny D. Gerycki zgłosił, że na ul. Granitowej w rejonie parkingu strzeżonego firmy prywatnej nie 

świeci 7 lamp oświetlenia ulicznego. 

 

 

Ad 4 

Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie Protokół nr 11/2018 z posiedzenia komisji w dniu 

10.12.2018 r. 

za – 7 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 
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Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

W głosowaniu brało udział 7 radnych. 

 

 

 

Przewodniczący komisji po zrealizowaniu porządku, zamknął posiedzenie komisji.  

 

 

Integralną część protokołu stanowi nagranie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.  
 

 

 

 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała: 

Janina Berger 

 

Przewodniczący  

Komisji Bezpieczeństwa 

 

JAROSŁAW MOKRY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


