
 

PROTOKÓŁ NR 4/2020 

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa  
w dniu 18.05.2020 r. 

  
 
Obecni: 
Według załączonej listy obecności. 
 
Porządek posiedzenia: 
1. Opiniowanie wykonania budżetu za 2019 rok. 
2. Raport o stanie miasta. 
3. Realizacja wniosków komisji za I kwartał 2020 roku. 
4. Opiniowanie projektów uchwał. 
5. Sprawy bieżące. 
6. Przyjęcie Protokołu nr 3/2020 z posiedzenia komisji w dniu 20.04.2020 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.  
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 oraz zapytała czy wszyscy 
radni otrzymali zawiadomienie wraz z zaproponowanym porządkiem posiedzenia i czy wnoszą uwagi 
do porządku posiedzenia. 
Porządek posiedzenia komisji został przyjęty przez aklamację. 
 
 
Ad 1  
 
Skarbnik Miasta poinformowała, że zarządzenie dotyczące wykonania budżetu za 2019 rok wraz 
z informacją o stanie mienia komunalnego zostało przedłożone Radzie Miejskiej oraz przesłane do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w ustawowym terminie. 14 kwietnia 2020 r. wpłynęła do urzędu 
opinia o przedłożonym przez Burmistrza Miasta sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 r., która 
jest pozytywna bez uwag.  
Następnie omówiła wykonanie dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych będących 
w kompetencji komisji.  
 
Przewodniczący komisji zapytał o oszczędności w stosunku do poprzednich lat w związku ze 
zrealizowanymi przez gminę Bieruń inwestycjami dotyczącymi wymiany oświetlenia ulicznego.  
 
Naczelnik Wydziału GK Tomasz Pawlus poinformował, że w ubiegłym roku na oświetlenie uliczne 
zużyto 1 350 000 kWh, na koniec 2015 r. zużycie wynosiło 1 650 000 kWh. Przewiduje się, że po 
wymianie kolejnych 400 opraw zużycie będzie wynosiło około 1 000 000 kWh w ciągu roku.  
 
Skarbnik Miasta omówiła informację o stanie mienia komunalnego miasta Bierunia za 2019 rok.   
 
Przewodniczący komisji, wobec braku dalszych głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie opinię:  
 
Opinia 1 
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Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu miasta Bierunia za 2019 rok wraz 
z informacją o stanie mienia komunalnego za 2019 rok w zakresie kompetencji komisji. 
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła opinię. 
 
 
Ad 2 
 
Sekretarz Miasta omówili Raport o stanie miasta w zakresie będącym w kompetencji działania 
komisji. 
 
W czasie dyskusji, w której udział wzięli radni Jarosław Mokry, Krystyna Wróbel poruszono kwestie 
dotyczące m. in.: zgłoszenia się mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem o stanie miasta; 
etapu wykonania nowego Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Bierunia; przeprowadzenia 
inwentaryzacji kotłowni działających na terenie Bierunia; przekazania szerszych informacji 
dotyczących działalności BPIK Sp. z o.o. w zakresie: zakupionego samochodu ciężarowego, 
zmodernizowanego samochodu - śmieciarki, wykonanych prac w ramach rozbudowy kanalizacji 
sanitarnej na osiedlu Domy Polne. 
      
Burmistrz Miasta, Zastępca Burmistrza, p.o. Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Odpadami udzielili odpowiedzi oraz szczegółowych wyjaśnień na poruszone sprawy.   
 
Przewodniczący komisji, wobec braku dalszych głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie opinię:  
 
Opinia 2 
Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie opiniuje Raport o stanie miasta za 2019 rok pozostający 
w kompetencji komisji. 
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła opinię. 
 
 
Ad 3 
 
Przewodniczący komisji, wobec braku głosów w dyskusji w temacie realizacja wniosków komisji 
za I kwartał 2020 roku, poddał pod głosowanie opinię: 
 
Opinia 3 
Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie opiniuje realizację wniosków komisji za I kwartał 2020 roku. 
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła opinię. 
 
 
Ad 4 
 
Zastępca Burmistrza przekazał informacje dotyczące konieczności podjęcia uchwał związanych 
z gospodarką odpadami komunalnymi.  
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Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Barbara Skrobisz przedstawiła 
projekty uchwał dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi wraz z uzasadnieniami ich podjęcia. 
 
W czasie dyskusji, w której głos zabrali radni Jarosław Mokry, Damian Gerycki, Walenty Magiera, 
Stanisław Jurecki, Marcin Nyga, Barbara Panek-Bryła, Maria Sitko, Krystyna Wróbel poruszono sprawy 
dotyczące m. in.: postępowania przetargowego na odbiór i zagospodarowania odpadów 
komunalnych; złożonych ilości deklaracji i faktycznej liczby mieszkańców w mieście; weryfikacji 
umieszczania odpadów niesegregowanych w pojemnikach lub workach przeznaczonych do 
selektywnej zbiórki odpadów; weryfikacji odpadów budowlanych oddawanych na PSZOK; 
wyposażenia samochodów-śmieciarek w system monitorowania; obecnie obowiązującej stawki za 
wywóz odpadów wielkogabarytowych na osiedlach wielorodzinnych oraz kosztu wywozu popiołu; 
zbyt daleko idącego i radykalnego rozwiązania polegającego na odbieraniu odpadów zielonych 
jedynie poprzez PSZOK-i; poszerzenia uchwał dotyczących zagospodarowania odpadów komunalnych   
o zapis umożliwiający w okresie jesiennym wywóz odpadów bio-zielonych (liści) z budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych, dwukrotnie – raz w miesiącu październiku i raz w miesiącu 
listopadzie; poszerzenia uchwał dotyczących zagospodarowania odpadów komunalnych o zapis 
wprowadzający wywóz odpadów bio-zielonych z budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz 
w miesiącu z ograniczeniem do 4 worków; braku elektronicznej rejestracji osób przywożących gruz na 
PSZOK; uszczelnienia systemu; przedstawienia mieszkańcom problemu; przygotowania mieszkańców 
do kompostowania bioodpadów we własnym zakresie; docelowo pozostawienia mieszkańcom 
wyboru albo zagospodarowują bioodpady na swoich działkach i nie ponoszą opłaty albo je oddają 
i płacą; utworzenia miejskiego kompostownika; ograniczenia a nie rezygnacji z odbioru odpadów 
zielonych od mieszkańców ponieważ nie każdy ma możliwość wywozu na PSZOK. 
 
Burmistrz Miasta, Zastępca Burmistrza, Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Odpadami Barbara Skrobisz udzielili odpowiedzi oraz szczegółowych wyjaśnień na poruszone 

w czasie dyskusji sprawy.   

Radny Marcin Nyga zaproponował przyjęcie następujących wniosków: 

Wniosek 1 

Komisja Bezpieczeństwa wnioskuje do Burmistrza Miasta, aby uchwały dotyczące zagospodarowania 

odpadów komunalnych poszerzyć o zapis umożliwiający w okresie jesiennym wywóz odpadów  

bio-zielonych (liści).  
 

za – 6 głosów  przeciw – 2 głosy  wstrzym. – 0 głosów 
 

(wniosek został przyjęty większością głosów, przy 6 głosach za, 2 przeciw) 

Wniosek 2 
Komisja Bezpieczeństwa wnioskuje do Burmistrza Miasta, aby uchwały dotyczące zagospodarowania 
odpadów komunalnych poszerzyć o zapis wprowadzający wywóz odpadów bio-zielonych raz 
w miesiącu z ograniczeniem do 4 worków.  
 

za – 3 głosów  przeciw – 4 głosy  wstrzym. – 1 głos 
 

(Za przyjęciem wniosku oddano: 3 głosy za, 4 przeciw, 1 wstrzymujący się)  
Wniosek nie uzyskał wymagającej większości głosów.   
 
Przewodniczący komisji, przy braku dalszych głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie następujące 
opinie:  
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Opinia 4 
Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bieruń, z uwzględnieniem wniosku 
przegłosowanego wcześniej.  
 

za – 6 głosów  przeciw – 2 głosy  wstrzym. – 0 głosów 
 

Komisja większością głosów przyjęła opinię. 
 
Opinia 5 
Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, z uwzględnieniem wniosku przegłosowanego 
wcześniej.  
 

za – 6 głosów  przeciw – 2 głosy  wstrzym. – 0 głosów 
 

Komisja większością głosów przyjęła opinię. 
 
Opinia 6 
Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości położonych na terenie gminy Bieruń.  
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła opinię. 
 
Opinia 7 
Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie warunków i trybu składania 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej.  
 

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

Komisja większością głosów przyjęła opinię. 
 
Opinia 8 
Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy.   
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła opinię. 
 
Opinia 9 
Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek 
opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie 
zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Bieruń.  
 

za – 7 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 1 głos 
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Komisja większością głosów przyjęła opinię. 
 
Opinia 10 
Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie określenia innych sposobów 
udokumentowania wykonania obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości 
odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych.  
 

za – 6 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 2 głosy 
 

Komisja większością głosów przyjęła opinię. 
 
Opinia 11 
Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie 
przejęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy 
Bieruń, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.  
 

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

Komisja większością głosów przyjęła opinię. 
 
Opinia 12 
Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie 
ustalenia stawki opłaty za pojemniki o określonej pojemności.  
 

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

Komisja większością głosów przyjęła opinię. 
 
Opinia 13 
Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie 
ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 
nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.  
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła opinię. 
 

Komisja Bezpieczeństwa przystąpiła do zaopiniowania kolejnych projektów uchwał: 
 

− w sprawie wdrożenia „Programu ograniczania emisji na terenie miasta Bierunia" etap IX, 
 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła p.o. Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Odpadami Julia Guściora. 
 
W czasie dyskusji, w której udział wzięli radni Jarosław Mokry, Damian Gerycki, Stanisław Jurecki 
poruszono sprawy dotyczące m. in.: objęcia programem osób z tzw. ubóstwem energetycznym; 
dofinansowania pomp ciepła; zaangażowania starostwa powiatowego w realizację programu. 
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p.o. Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Julia Guściora oraz Zastępca 

Burmistrza udzielili odpowiedzi oraz szczegółowych wyjaśnień na poruszone w czasie dyskusji 

sprawy.  

 

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

 
Opinia 14 
Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie wdrożenia „Programu 
ograniczania emisji na terenie miasta Bierunia" etap IX. 
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła opinię. 
 

− w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Bieruń na 2020 r. oraz 
ustalenia sezonu kąpielowego  

 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła p.o. Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Odpadami Julia Guściora. 
 
Burmistrz Miasta p.o. Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Julia 
Guściora oraz udzielili odpowiedzi na pytania radnego Jarosława Mokrego dotyczące uwzględnienia 
w uchwale sytuacji związanej z COVID-19; zasad zachowania reżimu sanitarnego.   
 
Przewodniczący komisji wobec braku dalszych głosów w dyskusji, poddał pod glosowanie opinię:  

 
Opinia 15 
Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk 
zorganizowanych na terenie Gminy Bieruń na 2020 r. oraz ustalenia sezonu kąpielowego. 
 

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

Komisja większością głosów przyjęła opinię. 
 
 
Ad 5 
 
Przewodniczący komisji zaproponował przyjęcie wniosków do Burmistrza Miasta o: 
- podjęcie działań zmierzających do uszczelnienia systemu poboru opłat w celu zlikwidowania liczby 

osób, które nie płacą za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych i przedstawienie 
w tym zakresie pierwszych wyników podjętych działań na Komisji Bezpieczeństwa we wrześniu 
br., 

- zabezpieczenie w budżecie miasta na 2021 rok środków finansowych na przeprowadzenie analizy 
w zakresie opłacalności wprowadzenia w gminie Bieruń modelu świadczenia usług w zakresie 
gospodarowania odpadami komunalnymi w formule in-house oraz oceny i wskazanie rozwiązań 
umożliwiających usprawnienie funkcjonowania obecnie działającego systemu wraz z kosztami 
jego wdrożenia.   

 
Po przeprowadzeniu dyskusji oraz uzyskaniu dodatkowych informacji przekazanych przez Burmistrza 
Miasta w tym zakresie Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie wniosek:  
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Wniosek 3 
Komisja Bezpieczeństwa wnioskuje do Burmistrza Miasta o podjęcie działań zmierzających do 
uszczelnienia systemu poboru opłat w celu zlikwidowania liczby osób, które nie płacą za odbiór 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz przedstawienie pierwszych wniosków i wyników 
podjętych działań w tym zakresie na Komisji Bezpieczeństwa we wrześniu bieżącego roku.  
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek.  

 

Przewodniczący komisji poruszył sprawę związaną z ograniczeniem skutków suszy. Zaproponował, 

aby temat ten przeanalizować i przedstawić na kolejnym posiedzeniu komisji propozycje rozwiązań 

w tym zakresie. 

 

Zastępca Burmistrza poinformował, że na dzień dzisiejszy gmina nie ma propozycji w tym zakresie. 

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami rozpozna jakie działania są podejmowane 

w innych gminach i być może zostanie przedstawione jakieś rozwiązanie do dyskusji na najbliższej 

komisji.  

Burmistrz Miasta w uzupełnieniu poinformował, że w urzędzie są podejmowane prace w tym 

zakresie, działania muszą być przemyślane i racjonalne. W przyszłym miesiącu na komisji zostaną 

przedstawione pewne propozycje.  

 

 
Ad 6 
 
Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie Protokół nr 3/2020 z posiedzenia komisji w dniu 
20.04.2020 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 


