
 

PROTOKÓŁ NR 4/2019 

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa  

w dniu 15.04.2019 r. 

  

 

Obecni: 

Według załączonej listy obecności. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Zieleń w mieście. 

2. Utrzymanie czystości w mieście. 

3. Opiniowanie projektów uchwał. 

4. Sprawy bieżące. 

5. Przyjęcie Protokołu nr 3/2019 z posiedzenia komisji w dniu 18.03.2019 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 pismo Burmistrza Miasta w sprawie wprowadzenia do porządku posiedzenia 

komisji, opiniowania projektu chwały w sprawie wdrożenia „Programu ograniczenia emisji na terenie 

miasta Bierunia” etap VIII. Poddał pod głosowanie porządek posiedzenia z uwzględnieniem 

poszerzenia go o wprowadzenie ww. projektu uchwały.  

 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia ze zmianą. 

 

 

Ad 1 i 2 

 

Temat zieleń w mieście oraz utrzymanie czystości w mieście przedstawili Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Komunalnej Piotr Buchta i Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Odpadami Anna Baron-Urban. 

 

W czasie dyskusji, w której głos zabrali radni Edward Andrejczuk, Maria Sitko, Stanisław Jurecki, 

Jarosław Mokry poruszono sprawy dotyczące m. in.: struktury własności lasów na terenie Bierunia, 

nadzorowania przez gminę gospodarki leśnej, przeprowadzenia oprysków przeciw komarom,  

kosztów zagospodarowania skoszonej trawy, wybory wykonawcy obsady kwiatowej, partycypowania 

kopalni w kosztach odnowy lasów zdegradowanych w wyniku prowadzonej działalności górniczej na 

terenie gminy, rozważenia powołania w gminie miejskiego zakładu utrzymania  zieleni, rozpoznania 

tematu utworzenia zakładu usług komunalnych i przedstawienia informacji na jednym z posiedzeń 

komisji.     
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Burmistrz Miasta, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Naczelnik Wydziału Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Odpadami udzielili odpowiedzi oraz szczegółowych wyjaśnień na 

poruszone w czasie dyskusji sprawy. 

   

Członkowie komisji przyjęli następującą opinię: 

 

Opinia 1 

Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie opiniuje utrzymanie zieleni w mieście Bieruń i utrzymanie 

czystości.  

 

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

 

Komisja jednogłośnie przyjęła opinię. 

 

 

Ad 3 

 

Komisja Bezpieczeństwa przystąpiła do zaopiniowania następujących projektów uchwał: 

a) w sprawie wdrożenia „Programu ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia” etap VIII, 

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem jej podjęcia przedstawił Prezes BFIG Henryk Skupień. 

 

W czasie dyskusji, w której głos zabrali radni Jarosław Mokry, Edward Andrejczuk poruszono sprawy 

dotyczące m. in.: rozważenia możliwości wprowadzenia w przyszłorocznym programie pomp ciepła, 

promowania w latach następnych zamiany kotłów węglowych na gazowe, udziału w programie po raz 

drugi przez zainteresowane osoby, ilości wniosków odnośnie zamiany kotłów z węgla na węgiel, 

z węgla na gaz, z gazu na gaz.   

 

Burmistrz Miasta, Prezes BFIG oraz Wiceprezes BFIG udzielili odpowiedzi oraz wyjaśnień na 

poruszone w czasie dyskusji sprawy. 

   

Członkowie komisji przyjęli następującą opinię: 

  

Opinia 2 

Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie wdrożenia ‘Programu 

ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia” etap VIII. 

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

 

Komisja jednogłośnie przyjęła opinię. 

 

 

b) w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
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c) w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. 

 

Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem ich podjęcia przedstawiła Naczelnik Wydziału Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Odpadami Anna Baron-Urban. 

 

W czasie dyskusji, w której głos zabrali radni Edward Andrejczuk, Damian Gerycki, Jarosław Mokry 

poruszono sprawy dotyczące m. in.: częstotliwości oraz opłat za odbiór odpadów z nieruchomości 

niezamieszkałych, problemu porzucania i podrzucania śmieci w różne miejsca, finansowania szeregu 

wydatków ponoszonych ze strony gminy, które powinny być finansowane w ramach systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi i jako przykład podano usuwanie dzikich wysypisk śmieci.  

Jednocześnie radny Edward Andrejczuk wyraził chęć uczestniczenia w pracach zespołu, którego 

zadaniem będzie weryfikacja opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz przygotowanie 

założeń do nowego przetargu.     

 

Burmistrz Miasta oraz Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami udzielili 

odpowiedzi oraz wyjaśnień na poruszone w czasie dyskusji sprawy. 

 

Członkowie komisji zaakceptowali kwoty stawek zaproponowane przez zespół ds. gospodarowania 

odpadami i przyjęli następujące opinie:   

 

Opinia 3 

Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

za – 7głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 1 głos 

 

Komisja większością głosów przyjęła opinię. 

 

Opinia 4 

Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za 

pojemnik o określonej pojemności.  

za – 7głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 1 głos 

 

Komisja większością głosów przyjęła opinię. 

 

 

W toku dalszej dyskusji: 

Radny Stanisław Jurecki zaproponował uzupełnienie składu osobowego zespołu, którego zadaniem 

będzie weryfikacja opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz przygotowanie założeń do 

nowego przetargu o radnego Damiana Geryckiego, który wyraził zgodę. 

 

Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie następujące wnioski: 
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Wniosek 1 

Komisja Bezpieczeństwa wnioskuje, aby radny Edward Andrejczuk uczestniczył w pracach zespołu, 

którego zadaniem będzie weryfikacja opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

przygotowanie założeń do nowego przetargu.  

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

 

Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek. 

 

Wniosek 2 

Komisja Bezpieczeństwa wnioskuje, aby radny Damian Gerycki uczestniczył w pracach zespołu, 

którego zadaniem będzie weryfikacja opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

przygotowanie założeń do nowego przetargu.  

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

 

Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek. 

 

 

 

Ad 4 

 

1. Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Piotr Buchta przedstawił oraz szczegółowo 

omówił temat utworzenia targowiska na terenie Bierunia. 

 

W czasie dyskusji, w której głos zabrali radni Jarosław Mokry, Maria Sitko, Stanisław Jurecki, Edward 

Andrejczuk poruszono sprawy dotyczące m. in.: podjęcia działań zmierzających do utworzenia 

targowiska przy ul. Licealnej w sposób jak najmniej kosztowy, ewentualnej kolizji utworzenia 

targowiska z rozbudową Galenu, zamieszczenia w „Rodni” oraz internecie informacji o możliwości 

utworzenia targowiska w Bieruniu. 

 

Członkowie komisji przyjęli następujący wniosek:    

 

Wniosek 2 

Komisja Bezpieczeństwa wnioskuje o podjęcie działań zmierzających do odtworzenia placu targowego 

przy ul. Licealnej w Bieruniu. 

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

 

Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek. 

 

 

2. Przewodniczący Komisji przedstawił propozycje Przewodniczącego Komisji Gospodarki 

w sprawie zamiany terminów posiedzeń komisji.  
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Członkowie komisji przyjęli następujące stanowisko: 

 

Stanowisko 

Komisja Bezpieczeństwa wyraża zgodę, aby w miesiącu maju br. zamienić posiedzenia komisji, 

tj., aby Komisja Bezpieczeństwa odbyła się 21.05.2019 r. (wtorek) natomiast Komisja Gospodarki 

20.05.2019 r. (poniedziałek).  

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

 

Komisja jednogłośnie przyjęła stanowisko. 

 

 

3. Radny Stanisław Jurecki zwrócił się o wystąpienie z wnioskiem do kopalni w sprawie 

oczyszczenia terenów kopalnianych oraz przekazanych pod parking na osiedlu przy 

ul. Granitowej.  

  

 

4. Radny Edward Andrejczuk, w związku z planowaną przebudową i rozbudową składowiska 

odpadów MASTER, zwrócił się o wystosowanie pisma do miasta Tychy o poszerzenie strefy 

buforowej na granicy z Bieruniem. 

 

Burmistrz Miasta poinformował, że Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami 

Anna Baron-Urban przygotuje stosowne pismo w tej sprawie.    

                                                                                                                                                                    

 

Ad 5 

Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie Protokół nr 3/2019 z posiedzenia komisji w dniu 

18.03.2019 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 

 


