
 

PROTOKÓŁ NR 2/2020 

 

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa  

w dniu 17.02.2020 r. 

  

 

 

Obecni: 

Według załączonej listy obecności. 

 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Czystość w mieście. 

2. Realizacja wniosków komisji za 2019 rok. 

3. Podsumowanie pracy komisji za 2019 rok. 

4. Sprawy bieżące.  

5. Przyjęcie protokołu nr 1/2020 z posiedzenia komisji w dniu 20.01.2020 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.  

Porządek posiedzenia komisji został przyjęty przez aklamację. 

 

 

Ad 1 

 

Przewodniczący komisji przypomniał, że kwestie czystości w mieście reguluje ustawa o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach oraz przytoczył zapisy rozdziału II określającego zadania gminy w tym 

zakresie.   

  

Temat czystość w mieście przedstawił Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Piotr Buchta. 

 

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

Maria Sitko poruszono sprawy dotyczące m. in.: sprzątania tablic ogłoszeniowych; przekazania Spółce 

„Honorata” harmonogramu mechanicznego oczyszczania miasta w bieżącym roku; skorelowania 

mechanicznego czyszczenia ulic z koszeniem poboczy; obowiązku zabierania wszystkich odpadów po 

koszeniu; kontroli ze strony Urzędu Miejskiego wykonania zadania pod kątem prawidłowości; 

zgłoszeń ze strony mieszkańców odnośnie dzikich wysypisk śmieci; przygotowania gminy do zmiany 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.   

 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, p.o. Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Odpadami, Zastępca Burmistrza udzielili odpowiedzi oraz szczegółowych wyjaśnień na 

poruszone w czasie dyskusji sprawy.   
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Przewodniczący komisji, przy braku dalszych głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie opinię:  

  

Opinia 1 

Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie opiniuje przygotowanie miasta do działań w zakresie czystości. 
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła opinię. 

 

 

Ad 2  

 

Przewodniczący komisji otworzył dyskusję w temacie realizacji wniosków komisji za 2019 rok.  

 

W czasie dyskusji, w której udział wzięli radni Walenty Magiera, Maria Sitko, Stanisław Jurecki, 

Jarosław Mokry poruszono sprawy dotyczące m. in.: wpisania w sposobie wykonania wniosku komisji 

z dnia 21.01.2019 r. dotyczącego poprawy bezpieczeństwa w okolicy skrzyżowania ul. Jagiełły 

z ul. Bijasowicką nie tego miejsca i nie tej realizacji; braku podjętych działań w kwestii zalewania łąk 

w rejonie Derówki; utrzymania czystości na osiedlu Granitowa przez kopalnię; wystosowania pisma 

do właściciela sklepu PEPCO o utrzymanie w czystości i porządku swojego terenu, w tym parkingu 

przed sklepem; potrzeby reagowania przez Policję i Straż Miejską w kwestii niewłaściwego 

parkowania samochodów na osiedlu Granitowa; zweryfikowania i przedstawienia komisji pisemnej 

informacji na jakim jest etapie i kiedy zostanie zrealizowane poszerzenie Potoku Bijasowickiego od 

ul. Budzyńskiej do ul. Starowiślanej. 

 

p.o. Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, Zastępca Burmistrza udzielili 

szczegółowych wyjaśnień na poruszone w czasie dyskusji sprawy.   

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

  

Stanowisko 1 

Komisja Bezpieczeństwa zapoznała się z realizacją wniosków za 2019 rok. 
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła stanowisko. 

     

 

Ad 4 

 

Komisja przystąpiła do zaopiniowania projektów uchwał:  

a) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie miasta Bierunia w 2020 roku”,   

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła p.o. Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Odpadami. 
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Zastępca Burmistrza poinformował, że w bieżącym roku jest rozważany zakup kilku domków dla 

jerzyków (ptaków). 

 

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

- zaproponowano, aby wystosować pismo do ZUH "Honorata Sp. z o.o. w sprawie zabudowy 

domków dla jerzyków (ptaków) zakupionych i przekazanych przez gminę oraz zabudować domki 

dla tych ptaków na drzewach rosnących na parkingach przy ul. Granitowej i Węglowej;  

- poruszono sprawy dotyczące: wykorzystania w 2019 roku środków finansowych na realizację 

programu; czipowania psów; 

- zwrócono się o przekazanie małej tablicy „posprzątaj po swoim psie”, która zostanie umieszczona 

przy nowym boisku do gry w bule na osiedlu Granitowa.  

 

Przewodniczący komisji wobec braku dalszych głosów w dyskusji poddał pod głosowanie głosowanie 

opinię: 

 

Opinia 2 

Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Bierunia 

w 2020 roku".   
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła opinię. 

 

 

b) w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych   

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła p.o. Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Odpadami. 

 

W czasie dyskusji, w której udział wzięli radni Damian Gerycki, Maria Sitko, Jarosław Mokry, 

poruszono sprawy dotyczące m. in.: ograniczenia kręgu osób, którym dotacja zostanie udzielona; 

dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przy nowych budynkach; 

wystarczającej wysokości środków finansowych w 2019 r. na dofinansowanie budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków przy starszych budynkach; udzielenie dofinansowania w formie pomocy 

publicznej.  

 

p.o. Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, Zastępca Burmistrza udzielili 

odpowiedzi oraz szczegółowych wyjaśnień na poruszone w czasie dyskusji sprawy.   

Przewodniczący komisji wobec braku dalszych głosów w dyskusji poddał pod głosowanie opinię: 
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Opinia 3 

Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji 

celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy 

kanalizacyjnych. 
 

za – 5 głosów  przeciw – 1 głos  wstrzym. – 2 głosy 
 

Komisja większością głosów przyjęła opinię. 

 

 

Ad 5 

 

1. Przewodniczący komisji zapoznał z treścią pisma Zastępcy Burmistrza w sprawie wytypowania 

przedstawiciela komisji do prac w Zespole ds. poprawy jakości powietrza na terenie miasta 

Bierunia. 

Radny Stanisław Jurecki zaproponował kandydaturę Jarosława Mokrego, który wyraził zgody.  

Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie stanowisko: 

Stanowisko 2 

Komisja Bezpieczeństwa wyznaczyła radnego Jarosława Mokrego do prac w Zespole ds. poprawy 

jakości powietrza na terenie miasta Bierunia. 
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła stanowisko. 

 

2. Radna Maria Sitko:  

a) zwróciła się o zweryfikowanie przez Straż Miejską zgodności podnoszenia terenu przy 

ul. Turystycznej, od skrzyżowania z ul. Borowinową jadąc w kierunku Ścierni, z udzielonym 

pozwoleniem, 

 

b) zwróciła się o wystąpienie do kopalni o podanie przyczyn i możliwości zapobiegania 

tworzenia się niecek bezodpływowych po obu stronach ul. Turystycznej od skrzyżowania 

z ul. Borowinową, jadąc w kierunku Ścierni,  

Zastępca Burmistrza poinformował, że zostanie wystosowane pismo do kopalni w tej sprawie. 

 

c) w imieniu mieszkańców ul. Dolomitowej zwróciła się o wystąpienie do kopalni w sprawie 

odtworzenia rowu do torów kolejowych.  

Zastępca Burmistrza poinformował, że zostanie wystosowane pismo do kopalni w tej sprawie. 

 

3. Radny Stanisław Jurecki: 

a) poinformował o potrzebie reagowania Straży Miejskiej na utrzymanie czystości i porządku na 

parkingu sklepu PEPCO, 
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b)  zapytał o stan realizacji sprawy dotyczącej domontowania do dużej tablicy informacyjnej, przy 

kościele św. Barbary, małej z napisem klepsydry.  

Zastępca Burmistrza poinformował, że sprawa zostanie zweryfikowana. 

 

4. Radny Damian Gerycki zasygnalizował problem blokowania miejsc parkingowych na osiedlu przy 

ul. Granitowej przez samochody stojące długo w jednym miejscu i częściowo zarośnięte trawą. 

Zastępca Burmistrza zaproponował, aby tego typu sytuacje zgłaszać bezpośrednio do Straży 

Miejskiej.   

 

5. Radny Dariusz Czapiewski poinformował, że po opadach atmosferycznych przy wejściu do wiat 

śmietnikowych na osiedlu Homera zbiera się woda.   

Zastępca Burmistrza poinformował, że wykonawca zostanie zobligowany do rozwiązania problemu. 

 

 

Ad 6 

 

Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie Protokół nr 1/2020 z posiedzenia komisji w dniu 

20.01.2020 r. 
 

za – 8 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 


