
 

PROTOKÓŁ NR 3/2019 

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa  

w dniu 18.03.2019 r. 

  

 

Obecni: 

Według załączonej listy obecności. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Gospodarka wodno-ściekowa w mieście. 

2. Urządzenia melioracji wodnej. 

3. Sprawy bieżące. 

4. Przyjęcie Protokołu nr 2/2019 z posiedzenia komisji w dniu 18.02.2019 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. 

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

 

 

Ad 1 i 2 

 

Temat gospodarka wodno-ściekowa w mieście oraz urządzenia melioracji wodnej przedstawili 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Piotr Buchta i Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Odpadami Anna Baron-Urban. 

Prezes BPiK Sp. z o.o. Tadeusz Kowali przekazał informacje dotyczące działalności spółki oraz 

udzielonych dotacji do budowy przyłączy kanalizacyjnych. 

Z kolei Prezes Bieruńskiej Spółki Wodnej Jolanta Niesyto poinformowała m. in. o pracach 

wykonanych przez spółkę w ramach prowadzonej działalności,  składkach członkowskich  oraz 

pozyskiwaniu nowych członków.  

 

W powyższych tematach przeprowadzono dyskusję, w której udział wzięli radni Stanisław Jurecki, 

Jarosław Mokry, Maria Sitko, Walenty Magiera, Damian Gerycki oraz Burmistrz Miasta i Zastępca 

Burmistrza. 

 

Przewodniczący komisji ogłosił 5-minutową przerwę w posiedzeniu komisji 

 

Przewodniczący komisji wznowił posiedzenie komisji po przerwie. Po przeprowadzonej dalszej 

dyskusji, w której udział wzięli radni: Maria Sitko, Stanisław Jurecki, Tomasz Pyda, Walenty Magiera, 

członkowie komisji przyjęli następującą opinię oraz wnioski:    

   

Opinia 1 

Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie opiniuje działania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na 

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

 

Komisja jednogłośnie przyjęła opinię. 

 

Wniosek 1 

Komisja Bezpieczeństwa wnioskuje o przeprowadzenie wizji w terenie w celu objęcia ochroną dębu  

w Czarnuchowicach i przedstawienie odpowiednich działań zmierzających do jego ochrony. 

 

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

 

Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek. 

 

Wniosek 2 

Komisja Bezpieczeństwa wnioskuje do Burmistrza Miasta o podjęcie działań promujących prace 

Bieruńskiej Spółki Wodnej w celu zwiększenia ilości członków spółki.  

 

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

 

Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek. 

 

 

Ad 3 

 

1. Komisja Bezpieczeństwa przystąpiła do zaopiniowania następujących projektów uchwał: 

a) w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia „Gminnego programu ograniczenia niskiej 

emisji”, 

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem jej podjęcia przedstawił Zastępca Burmistrza. 

 

Członkowie komisji przyjęli następującą opinię:   

 

Opinia 2 

Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

przyjęcia „Gminnego programu ograniczenia niskiej emisji”.  

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

 

Komisja jednogłośnie przyjęła opinię. 

 

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

bezdomności zwierząt na terenie miasta Bierunia w 2019 roku”. 
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Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem jej podjęcia przedstawiła Naczelnik Wydziału Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Odpadami Anna Baron-Urban. 

Członkowie komisji przyjęli następującą opinię:   

 

Opinia 3 

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

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Bierunia     

w 2019 roku”. 

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

 

Komisja jednogłośnie przyjęła opinię. 

 

 

2. Przewodniczący komisji przedstawił propozycję stanowiska Rady Miejskiej w sprawie budowy 

tunelu pod przejazdem kolejowym w ciągu ul. Wawelskiej oraz przebudowy DW nr 934 od 

Imielina do DK nr 44. Poinformował, że temat ten skonsultował z radnym sejmiku województwa 

śląskiego Panem  P. Czarnynogą, który zadeklarował pełne wsparcie w tej sprawie. Przekazał, że 

projekt stanowiska zostanie przesłany radnym a jego ostateczna treść zostanie przyjęta na sesji 

Rady Miejskiej w dniu 28 marca 2019 r. 

 

 

3. Radny Stanisław Jurecki zaproponował, aby wzorem roku ubiegłego wyczyścić po zimie kratki 

ściekowe na ul. Granitowej. 

 

 

4. Radna Maria Sitko zapytała o regulacje prawne dotyczące nadsypywania gruntów przez 

prywatnych właścicieli. 

 

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Anna Baron-Urban 

poinformowała, że rozezna sprawę i udzieli odpowiedzi. 

 

 

5. Radny Damian Gerycki poinformował o niskim ciśnieniu wody na wyższych kondygnacjach             

w blokach na osiedlu przy ul. Granitowej. 

 

 

6. Radna Maria Sitko poruszyła sprawę częstego wyłączania zasilania elektrycznego na terenie 

Bierunia. 

 

 

7. Radny Jarosław Mokry zwrócił się o przeprowadzenie pozimowego czyszczenia miasta. 
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Burmistrz Miasta poinformował, że musi zmienić się podejście społeczeństwa do kwestii czystości.                     

W najbliższym wydaniu Rodni ukaże się artykuł dotyczący tej sprawy. Ze strony miasta dodatkowo 

będą intensyfikowane działania Straży Miejskiej mające na celu obligowanie właścicieli 

nieruchomości, na których znajdują się śmieci żeby tą czystość utrzymali bo to należy do ich 

obowiązku. 

 

 

Ad 4 

Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie Protokół nr 2/2019 z posiedzenia komisji w dniu 

18.02.2019 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


