
 

 

PROTOKÓŁ NR 1/2020 

 

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa  

w dniu 20.01.2020 r. 

  

 

 

Obecni: 

Według załączonej listy obecności. 

 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Działalność Straży Miejskiej w Bieruniu. 

2. Bezpieczeństwo na drogach. 

3. Ocena wprowadzonych zmian w organizacji ruchu. 

4. Opiniowanie projektów uchwał: 

a) w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych drzewa 

z gatunku Lipa drobnolistna (Tilia cordata) o statusie pomnika przyrody. 

5. Sprawy bieżące.  

6. Przyjęcie protokołu nr 11/2019 z posiedzenia komisji w dniu 9.12.2019 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.  

Zaproponował zmianę porządku posiedzenia polegającą na omówieniu w pierwszej kolejności 

projektu uchwały, a następnie tematu dotyczącego bezpieczeństwa na drogach. Poddał pod 

głosowanie proponowaną zmianę porządku posiedzenia komisji. 
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła zmianę porządku posiedzenia. 

 

 

Ad 4 

 

p.o. Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Julia Guściora przedstawiła 

projekt uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych 

i konserwacyjnych drzewa z gatunku Lipa drobnolistna (Tilia cordata) o statusie pomnika przyrody 

wraz z uzasadnieniem jej podjęcia.  

 

W czasie dyskusji, w której udział wzięli radni Stanisław Jurecki, Maria Sitko zapytano m. in.: czy 

drzewo nie posiada jakiś szczelin; do kogo należą obowiązki utrzymania w należytym stanie pomnika 

przyrody; o zasady zgłaszania objęcia drzewa ochroną.   
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p.o. Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Julia Guściora udzieliła 

odpowiedzi na powyższe pytania. 

 

Przewodniczący komisji, przy braku dalszych głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie opinię:  

  

Opinia 1 

Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie uzgodnienia 

przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych drzewa z gatunku Lipa drobnolistna 

(Tilia cordata) o statusie pomnika przyrody.  
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła opinię. 

 

 

Ad 2 i 3 

 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej przedstawił temat dotyczący organizacji ruchu na 

drogach gminnych. 

 

Naczelnik WRD KPP Bieruń Paweł Bujak przekazał informacje o stanie bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym w okresie 2019 r. w odniesieniu do terenu Bierunia.  

 

W czasie dyskusji, w której udział wzięli radni Jarosław Mokry, Walenty Magiera, Stanisław Jurecki, 

Maria Sitko, Krystyna Wróbel, Dariusz Czapiewski poruszono sprawy dotyczące m. in.: zaznaczenia 

w krajowej mapie zagrożeń problemów występujących w Bieruniu; niebezpiecznych miejsc 

w Bieruniu, którymi poruszają się dzieci do szkoły (ul. Królowej Jadwigi-Węglowa, ul. Patriotów brak 

ciągu pieszego); braku bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Jagiełły-Bijasowicka; prowadzenie 

edukacji w zakresie bezpieczeństwa na drogach wśród dzieci i młodzieży bieruńskich szkół 

i przedszkoli; informowania mieszkańców o zamykaniu pewnych odcinków dróg w związku z pracami 

remontowymi; miejsc wypadków z udziałem pieszych i rowerzystów; separacji ruchu 

samochodowego od ruchu pieszego i rowerowego; przeprowadzenia remontu przejazdu kolejowego 

w ciągu ul. Wawelskiej; doświetlenia przejścia na ul. Chemików od ul. Kopcowej; doświetlenia 

przejścia dla pieszych w okolicy „Biedronki”, na którym nie ma sygnalizacji świetlnej; zwiększenia 

patroli i kontroli drogowych w miejscach niebezpiecznych na drogach gminnych. 

 

Naczelnik WRD KPP Bieruń, Zastępca Burmistrza, Przedstawiciel Starostwa Powiatowego 

w Bieruniu Biura Zarządzania Ruchem na Drogach udzielili odpowiedzi oraz szczegółowych 

wyjaśnień na poruszone w czasie dyskusji sprawy.   

Przewodniczący komisji odczytał pismo Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach 

dotyczące ilości kolizji drogowych oraz działań związanych z bieżącym utrzymaniem pasa drogowego 

i elementów organizacji ruchu na drogach wojewódzkich nr 931 i 934 na terenie Bierunia.  

 

Przewodniczący komisji ogłosił 5-minutową przerwę w posiedzeniu komisji. 
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Przewodniczący komisji wznowił posiedzenie komisji po przerwie.  

Jednocześnie zaproponował przyjęcie następującego wniosku: 

 

Wniosek 1 

Jednym z podstawowych zadań samorządu terytorialnego jest podejmowanie działań zmierzających 

do poprawy stanu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego. Mając na uwadze znaczną ilość 

czynników wpływających na stan bezpieczeństwa użytkowników dróg na terenie Bierunia Komisja 

Bezpieczeństwa zwraca uwagę na kilka z nich i wnioskuje do Burmistrza Miasta o: 

− zwrócenie się z wnioskiem do Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu o optymalizację 

rozmieszczenia oraz zwiększenia intensywności patroli i kontroli drogowych w miejscach 

szczególnie niebezpiecznych na drogach gminnych, 

− dążenie do podnoszenia standardów na drogach gminnych i odseparowywanie ruchu pieszego i 

rowerowego od ruchu samochodowego, 

− prowadzenie edukacji w zakresie bezpieczeństwa na drogach wśród dzieci i młodzieży bieruńskich 

szkół i przedszkoli. 

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

 

Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek. 

 

 

Ad 1 

 

Temat działalność Straży Miejskiej w Bieruniu przedstawił Komendant Straży Miejskiej.  

 

W czasie dyskusji, w której udział wzięli radni Jarosław Mokry, Walenty Magiera, Stanisław Jurecki, 

Krystyna Wróbel, Damian Gerycki, Dariusz Czapiewski poruszono sprawy dotyczące m. in.: 

przyjmowania przez dyżurnego Straży Miejskiej zgłoszeń mieszkańców dotyczących różnych spraw 

związanych z funkcjonowaniem miasta; sposobu dokonywania kontroli spalania złej jakości paliwa; 

zgłaszania przez mieszkańców podejrzenie nieprawidłowości spalania; wprowadzenia narzędzia 

online, które pozwoli w sposób anonimowy zgłaszanie nieprawidłowości odnośnie spalania; 

poważnego traktowania przez Straż Miejską spraw zgłoszonych przez osoby zainteresowane; praw 

Straży Miejskiej w zakresie ruchu drogowego; możliwości zobligowania właścicieli prywatnych posesji 

do utrzymania ogrodzeń w należytym stanie technicznym; wytyczenia stałej ilości palenisk do kontroli 

w danym miesiącu niezależnie od sytuacji pogodowej; poruszania się samochodów w godzinach 

szczytu ścieżką rowerową na odcinku od Powiatowego Zarządu Dróg do ul. Kościelnej; możliwości 

zawierania umów lojalnościowych; prowadzonych działań mających na celu ograniczenie 

nielegalnych wysypisk śmieci; stosowania fotopułapek.       

 

Komendant Straży Miejskiej oraz Zastępca Burmistrza udzielili odpowiedzi oraz szczegółowych 

wyjaśnień na poruszone w czasie dyskusji sprawy.  
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Przewodniczący komisji przed ogłoszeniem 5-minutowej przerwy w posiedzeniu komisji 

zaproponował treść wniosku jako podsumowanie powyższego tematu. 

 

Przewodniczący komisji wznowił posiedzenie komisji po przerwie oraz poddał pod głosowanie 

wniosek zaproponowany przed przerwą: 

 

Wniosek 2 

Komisja Bezpieczeństwa po zapoznaniu się z informacją dotyczącą działalności Straży Miejskiej 

w 2019 r. oraz uwzględniając bezpieczeństwo mieszkańców i porządek publiczny na terenie gminy, 

pozytywnie opiniuje działalność Straży Miejskiej w Bieruniu. Jednocześnie Komisja wnioskuje do 

Burmistrza Miasta o zobowiązanie Komendanta Straży Miejskiej do wzmożonego działania 

w zakresie: 

1. Kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów, nie tylko w dni o przekroczonych poziomach 

jakości powietrza. Kontrole powinny mieć również aspekt edukacyjno-informacyjny, służący 

kształtowaniu odpowiednich postaw społecznych służących ochronie powietrza. 

2. Przedstawienia Komisji Bezpieczeństwa kosztów zakupu dronu oraz innych rozwiązań, które mogą 

być stosowane przez Straż Miejską w celu kontrolowania przestrzegania zakazu spalania 

odpadów. 

3. Cyklicznego przedstawiania wyników pracy powołanego przez Burmistrza Miasta Zespołu do 

spraw poprawy jakości powierza. 

4. Przedstawienia kosztów utworzenia narzędzia online do anonimowego zgłaszania przez 

mieszkańców spalania śmieci w domowych paleniskach. 

5. Bieżącego monitorowania nielegalnych wysypisk śmieci. 

6. Poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez bezwzględne reagowanie na wykroczenia 

związane z niewłaściwym parkowaniem pojazdów.   

 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek. 

 

 

Ad 5 

Radny Dariusz Czapiewski zwrócił się częstsze patrole Straży Miejskiej placu zabaw na osiedlu 

Homera szczególnie w godzinach nocnych. 

 

Radna Maria Sitko zwróciła się o podjęcie interwencji w sprawie kolein na ul. Turystycznej w rejonie 

skrzyżowania z ul. Warszawską.  

 

Radny Walenty Magiera:  

- zwrócił się naprawienie urządzenia „Tarzan” znajdującego się na terenie mini-arboretum, 

- poinformował, że na ul. Jagiełły przed skrzyżowaniem z ul. Bijasowicką ciągle miga lampa 

oświetlenia ulicznego.    
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Ad 6 

 

Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie Protokół nr 11/2019 z posiedzenia komisji w dniu 

9.12.2019 r. 
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół. 

 

 

 

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 


