
 

PROTOKÓŁ NR 3/2020 

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa  
w dniu 20.04.2020 r. 

  
 

Obecni: 
Według załączonej listy obecności. 
 
Porządek posiedzenia: 
1. Opiniowanie projektów uchwał. 
2. Sprawy bieżące.  
3. Przyjęcie Protokołu nr 2/2020 z posiedzenia komisji w dniu 17.02.2020 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. Przywitał zaproszonych Gości oraz członków komisji.  
Porządek posiedzenia komisji został przyjęty przez aklamację. 
 
 

Ad 1 
 
Komisja Bezpieczeństwa przystąpiła do zaopiniowania projektów uchwał: 
 

a) w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści Uchwały nr IV/1/2020 Rady 
Miejskiej w Bieruniu z dnia 30 marca 2020 r. 

 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła p.o. Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Odpadami. 
 
Przewodniczący komisji, przy braku głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie opinię w sprawie 
pozytywnego zaopiniowania ww. projektu uchwały. 
 
Przewodniczący komisji, w związku z problemami dotyczącymi przeprowadzenia głosowania, zgłosił 
wniosek formalny, aby  ogłosić 5-minutową przerwę techniczną w celu zweryfikowania możliwości 
działania systemu informatycznego eSesja.  
 

Członkowie komisji: Damian Gerycki, Walenty Bobla, Stanisław Jurecki, Walenty Magiera, Tomasz 
Pyda, Maria Sitko oraz Jarosław Mokry zaakceptowali wniosek formalny.  
 
W trakcie przerwy do posiedzenia komisji dołączył radny Dariusz Czapiewski. Od tej chwili 
w posiedzeniu uczestniczy 8 radnych.  
 
Przewodniczący komisji wznowił posiedzenie komisji po przerwie oraz poddał pod głosowanie 
opinię: 
  
Opinia 1 
Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie sprostowania oczywistej 
omyłki pisarskiej w treści Uchwały nr IV/1/2020 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30 marca 2020 r.  
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła opinię. 
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b) 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. 
 
Po przeprowadzeniu dyskusji, przewodniczący komisji poddał pod 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. 
 

Ad 2  
 
Burmistrz Miasta przedstawił informacje na temat sytuacji epidemiologicznej na terenie Bierunia 
i podejmowanych działań w tym zakresie. 
 
Przewodniczący komisji zapytał o aktualny etap spraw związanych z wyłonieniem wykonawcy 
zagospodarowania odpadów komunalnych. 
 
Zastępca Burmistrza udzielił odpowiedzi.  
 

Ad 3 
Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie Protokół nr 2/2020 z posiedzenia komisji w dniu 
17.02.2020 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 


