
 

PROTOKÓŁ NR 1/2021 

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa  

w dniu 18 stycznia 2021 r. 

  

 

Obecni: 
Według załączonej listy obecności. 
 
Porządek posiedzenia: 
1. Ochrona powietrza – Program Ograniczenia Emisji. 
2. Funkcjonowanie Bieruńskiej Spółki Wodnej. 
3. Opiniowanie projektu uchwały: 

-  w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi. 

4. Sprawy bieżące. 
5. Przyjęcie Protokołu nr 11/2020 r. z posiedzenia komisji w dniu 07.12.2020 r.  
 
 
Przewodniczący komisji Jarosław Mokry otworzył i prowadził posiedzenie komisji, które odbyło się 
w zdalnym trybie przy wsparciu systemów informatycznych eSesja oraz Microsoft Teams w związku 
z sytuacją związaną z wirusem COVID-19.  
Na podstawie informacji uzyskanej z systemu informatycznego eSesja stwierdził, że liczba 
zalogowanych do systemu radnych pozwala na prawomocne obradowanie oraz podejmowanie 
wniosków. Przywitała wszystkich uczestniczących zdalnie w posiedzeniu.  
Jednocześnie zaproponował zmianę porządku posiedzenia polegająca na omówieniu w pierwszej 
kolejności tematu związanego z Bieruńską Spółką Wodną i poddał ją pod głosowanie. 
 

za – 6 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 
 

Komisja jednogłośnie przyjęła zmieniony porządek posiedzenia. 
 
 
Ad 2  
 
Zastępca Burmistrza wprowadził do tematu funkcjonowanie Bieruńskiej Spółki Wodnej. 
 
Przewodnicząca Bieruńskiej Spółki Wodnej Jolanta Niesyto przekazała informacje dotyczące m.in. 
roku założenia spółki oraz zakresu jej działalności. Poinformowała o problemach związanych 
z brakiem możliwości aktualizowania danych o zmianie właścicieli gruntów oraz finansowaniem 
funkcjonowania biura. 
 
Naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Bieruniu Zofia Piętas 
poinformowała m.in. o: roli starosty w stosunku do spółki wodnej; podstawach prawnych 
finansowania spółek wodnych, utrzymaniu rowów. 
W czasie dyskusji, w której udział wzięli radni: Jarosław Mokry, Maria Sitko poruszono sprawy 
dotyczące m. in.: zakwestionowania sposobu partycypowania w kosztach administracyjnych spółek 
wodnych – dlaczego i na podstawie jakich przepisów; potrzeby przebudowania idei funkcjonowania 
spółki; uświadamiania mieszkańców o ich obowiązku utrzymania drożności rowów przebiegających 
przez ich działki; uzyskania opinii prawnej odnośnie możliwości wsparcia kosztów administracyjnych 
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funkcjonowania spółki; promowania działań spółki poprzez kolportaż ulotek; możliwości 
wnioskowania przez spółkę do powiatu o dotację.   
 
Zastępca Burmistrza, Naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego 
w Bieruniu, Główny Specjalista Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu 
Miejskiego w Bieruniu, Przewodnicząca Bieruńskiej Spółki Wodnej udzielili odpowiedzi oraz 
szczegółowych wyjaśnień na poruszone w czasie dyskusji sprawy. 
 
Przewodniczący komisji, w podsumowaniu powyższego tematu, poddał pod głosowanie wniosek: 
 
Wniosek 1 
Komisja Bezpieczeństwa wnioskuje do Burmistrza Miasta o przygotowanie opinii prawnej w zakresie 
wprowadzenia zapisów do umowy, które pozwoliłyby udzielić wsparcia kosztów administracyjnych 
funkcjonowania Bieruńskiej Spółki Wodnej. Jednocześnie Komisja Bezpieczeństwa wnioskuje do 
Burmistrza Miasta o przedstawienie na komisji możliwości roznoszenia informacji o działalności 
spółki. 
 

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

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 1 osoba nie głosowała. 
 
Przewodniczący komisji ogłosił 5-minutową przerwę w posiedzeniu komisji. 
 
Przewodniczący komisji wznowił posiedzenie komisji po przerwie. 
 
 
Ad 1 
 
Temat ochrona powietrza – Program Ograniczenia Emisji przedstawiła Naczelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Odpadami.  
Jednocześnie udzieliła odpowiedzi na pytanie radnego Jarosława Mokrego dotyczące struktury 
finansowej udzielanego wsparcia. 
 
Przewodniczący komisji, wobec braku głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie wniosek:   
 
Wniosek 2 

Komisja Bezpieczeństwa wnioskuje do Burmistrza Miasta o zaciągnięcie pożyczki w kwocie niezbędnej 
na udzielenie dotacji Inwestorom, których wnioski otrzymały 30 i więcej punktów.  

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

Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek. 
 
Radny Jarosław Mokry poruszył sprawę możliwość ubiegania się o dofinansowanie w ramach 
Programu STOP-SMOG.  
 
Zastępca Burmistrza przekazał informacje o projekcie, w tym dotyczące: grupy docelowej, zakresu 
wsparcia, kwoty dofinansowania. Poinformował, że zostanie przeprowadzone rozeznanie czy na 
terenie gminy jest zabudowa, której właściciele kwalifikują się do programu.  
 
Przewodniczący komisji wobec braku głosów w dyskusji poddał pod głosowanie wniosek: 
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Wniosek 3 
Komisja Bezpieczeństwa wnioskuje do Burmistrza Miasta o przygotowanie i przedstawienie informacji 
na temat możliwości ubiegania się o wsparcie w ramach Programu STOP-SMOG.  
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek. 
 
 
Ad 3 
 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami przedstawiła projekt uchwały 
w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich 
świadczenia oraz wysokości cen za te usługi. 
 
Przewodniczący komisji, wobec braku dalszych głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie opinię:   
 
Opinia 1 
Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów 
dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości 
cen za te usługi. 
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła opinię. 
 
 
Ad 4 
 
Radny Jarosław Mokry: 
- poinformował, że przez cały wczorajszy dzień świeciło się oświetlenie uliczne na ul. Barbórki 

i Bocianiej, 
Zastępca Burmistrza poinformował, że sprawa zostanie sprawdzona. 
 
- zapytał jak zakończyła się sprawa pokazu na komisji dronu przez firmę zewnętrzną. 
Zastępca Burmistrza poinformował, że sprawa zakończyła się pokazem. 
 
 
Ad 5 
 
Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie Protokół nr 11/2020 z posiedzenia komisji w dniu 
07.12.2020 r. 
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół. 
 
Przewodniczący komisji po zrealizowaniu porządku, zamknął posiedzenie komisji.  
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Integralną część protokołu stanowi nagranie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.  
 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
Protokołowała: 
Janina Berger 

 
 

 
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa 

 

JAROSŁAW MOKRY 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


