
 

PROTOKÓŁ NR 3/2021 

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa  

w dniu 15.03 2021 r. 

 

 

Obecni: 

Według załączonej listy obecności, stanowiącej załącznik do protokołu.  

 
Porządek posiedzenia: 
1. Działalność Straży Miejskiej w 2020 r. 
2. Opiniowanie projektów uchwał: 

2.1. w sprawie wdrożenia „Programu ograniczania emisji na terenie miasta Bierunia” etap X, 
2.2. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie miasta Bierunia w 2021 roku”, 
2.3. w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Bieruń na 2021 r. oraz 

ustalenia sezonu kąpielowego.  
3. Sprawy bieżące. 
4. Przyjęcie Protokołu nr 2/2021 ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Komisji 

Gospodarki w dniu 15 i 16.02.2021 r. 
 
Wiceprzewodniczący komisji Damian Gerycki, z uwagi na chwilową nieobecność przewodniczącego 
komisji, otworzył i prowadził posiedzenie, 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.  
 
 
Ad 1  
 
Temat działalność Straży Miejskiej w 2020 roku przedstawił Komendant Straży Miejskiej Krzysztof 
Waligóra. 
 
Do posiedzenia komisji dołączył przewodniczący komisji Jarosław Mokry, który przejął jej 

prowadzenie. 

Od tej chwili w posiedzeniu komisji uczestniczy 8 radnych.   

W czasie dyskusji, w której udział wzięli radni: Damian Gerycki, Jarosław Mokry poruszono sprawy 
dotyczące m. in.: ważnego elementu bezpieczeństwa wewnętrznego gminy jakim jest dobrze 
funkcjonująca Straż Miejska; wzrostu statystyk, który nie powinien budzić obaw ponieważ świadczy 
o zwiększeniu wykrywalności przestępstw; ograniczeń ustawodawcy, które powodują, że nie 
wszędzie i pod każdym względem Straż Miejska może interweniować; pozytywnego odbioru 
wydłużenia czasu pracy patroli do godziny 24:00; pozytywnych efektów pracy Straży Miejskiej 
związanych z mniejszą liczbą osób parkujących samochody na terenach zielonych; powtarzających się 
zgłoszeń odnośnie nieprawidłowości na Skateparku; prowadzonych kontroli w budynku, który 
znajduje się w sąsiedztwie siedziby Straży Miejskiej pod kątem spalania.           
 



2 

 

Komendant Straży Miejskiej udzielił odpowiedzi oraz szczegółowych wyjaśnień na poruszone 
w czasie dyskusji sprawy. 
 
Przewodniczący komisji, w podsumowaniu powyższego tematu, poddał pod głosowanie wniosek: 
 
Wniosek 1 
Komisja Bezpieczeństwa zapoznała się z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Bieruniu i pozytywnie 
opiniuje działanie tej formacji. 
Komisja wnosi o podejmowanie działań planowanych do realizacji przez tą formację wskazanych 
w materiale pisanym opracowanym przez Komendanta Straży Miejskiej.                                                                                  
 

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

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
 
 
Ad 2 
 
Komisja Bezpieczeństwa przystąpiła do zaopiniowania projektów uchwał: 
 

a) w sprawie wdrożenia „Programu ograniczania emisji na terenie miasta Bierunia" etap X 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Odpadami.  

 

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

dotyczące m. in.: harmonogramu finansowania; możliwości powtórnego złożenia wniosku na dany 

roku realizacji programu o dofinansowanie wymiany kotła węglowego na gazowy w przypadku 

odmowy przyznania dofinansowania na wymianę kotła węglowego na nowoczesny kocioł węglowy; 

funkcjonowania gminnego programu ograniczenia emisji. 

 

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami oraz Zastępca Burmistrza udzielili 

wyjaśnień oraz odpowiedzi na poruszone w czasie dyskusji sprawy.  

 

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

 
Opinia 1 
Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie wdrożenia „Programu 
ograniczania emisji na terenie miasta Bierunia" etap X.  
 

za – 8 głosów  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 2021 roku 

 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Odpadami. Jednocześnie udzieliła odpowiedzi na pytanie radnego Jarosława 
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Mokrego dotyczące konsekwencji finansowych związanych z podjęciem tej uchwały oraz 

Stanisława Jureckiego dotyczące współpracy z mieszkańcem ul. Granitowej, który jest w kontakcie 

z pozostałymi osobami dokarmiającymi koty na terenie Bierunia.   

 

Przewodniczący komisji, wobec braku dalszych głosów w dyskusji, 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 2021 roku.                                            
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła opinię. 
 
 

c) w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Bieruń na 2021r. oraz 
ustalenia sezonu kąpielowego 

 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Odpadami. Jednocześnie udzieliła odpowiedzi na pytanie radnego Jarosława 

Mokrego, czy w związku z trwającą pandemią są wprowadzone do uchwały jakieś dodatkowe 

uwarunkowania, czy też będzie ona obowiązywać w powszechny sposób jak dotychczas.  

 

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

 
Opinia 3 
Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk 
zorganizowanych na terenie Gminy Bieruń na 2021r. oraz ustalenia sezonu kąpielowego.  
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła opinię. 
1 osoba nie głosowała. 
 
 
Ad 3 
 
Kierownik Biura Funduszy Zewnętrznych Małgorzata Knopik realizując wniosek komisji z dnia 
18 stycznia 2021 r. przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej informacje na temat możliwości 
ubiegania się o wsparcie w ramach programu STOP-SMOG. 
W uzupełnieniu Zastępca Burmistrza poinformował, że w związku z tym, iż dopuszczono ustawą 
możliwość aplikowania przez związki metropolitalne, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia 
zadeklarowała chęć wspólnej realizacji tego programu wskazując wstępnie, że pokryłaby część 
wkładu własnego. Dopóki nie będzie wiążących informacji z Metropolii gmina nie chce podejmować 
ostatecznej decyzji.     
 
Jednocześnie Kierownik Biura Funduszy Zewnętrznych oraz Zastępca Burmistrza udzielili odpowiedzi 
na pytania radnego Jarosława Mokrego dotyczące m. in.: wysokości dochodów mieszkańców, aby 
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mogli skorzystać z tego programu; osób w gminie spełniających warunki przystąpienia do programu; 
co w sytuacji, kiedy wartość projektu w danym budynku lub lokalu przekroczy kwotę 53.000,- zł.  
 
Przewodniczący komisji wobec braku dalszych głosów w dyskusji poddał pod głosowanie wniosek: 

Wniosek 2 
Komisja Bezpieczeństwa rekomenduje wstrzymanie się z decyzją związaną z ubieganiem się 
o dofinansowanie w ramach Programu STOP SMOG do czasu określenia się ze strony Górnośląsko-
Zagłębiowskiej Metropolii i wnioskuje o bieżące informowanie komisji o podjętych działaniach w tej 
sprawie. 
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek. 
 
 
Radny Jarosław Mokry zwrócił się o wzmożenie kontroli przez Straż Miejską Skateparku w Bieruniu 
Nowym. 
Zastępca Burmistrza poinformował, że do Straży Miejskiej zostanie przesłana informacja 
o wzmożenie patroli Skateparku mimo tego, że mają to w swoim zakresie i patrole tam są.  
 
Radny Damian Gerycki poruszył sprawę monitoringu, który w jego opinii powinien pełnić rolę 
prewencyjną, zakup droższych kamer spowoduje, że praca pracowników monitoringu będzie bardziej 
efektywna.   
 
 
Ad 4 
 
Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie Protokół nr 2/2021 z posiedzenia komisji w dniu  
15 i 16.02.2021 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 


