
 

PROTOKÓŁ NR 4/2021 

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa  
w dniu 19.04 2021 r. 

 
 
Porządek posiedzenia: 
1. Czystość w mieście. 
2. Działania gminy związane z pandemią COVID 19. 
3. Opiniowanie projektów uchwał: 

3.1. w sprawie zmian w Uchwale Nr XII/5/2020 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 24 września 
2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
Bieruń, 

3.2. w sprawie zmian w Uchwale Nr XII/6/2020 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 24 września 
2020 r. w sprawie określenia szczegółowego i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów,   

3.3. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

4. Sprawy bieżące. 
5. Przyjęcie Protokołu nr 3/2021 z posiedzenia komisji w dniu 15.03.2021 r. 
 
Przewodniczący komisji Jarosław Mokry 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.  
Przywitał uczestniczących zdalnie w posiedzeniu komisji oraz zapytała czy wszyscy radni otrzymali 
zawiadomienie wraz z zaproponowanym porządkiem posiedzenia i czy wnoszą o jego poszerzenie lub 
ograniczenie. 
 
Nie zgłoszono uwag do porządku posiedzenia. 

 
Ad 1  
 
Temat czystość w mieście przedstawił Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Tomasz Pawlus. 
 
W czasie dyskusji, w której udział wzięli radni: Stanisław Jurecki, Damian Gerycki, Jarosław Mokry, 
poruszono sprawy dotyczące m. in.: wskazania terminu i miejsca likwidacji dzikiego wysypiska na 
osiedlu przy ul. Granitowej; wskazania różnicy pomiędzy oczyszczaniem pozimowym na drogach 
i chodnikach a mechanicznym oczyszczeniem ulic; częstotliwości opróżniania koszy na śmieci i psie 
odchody; potrzeby dostawienia na ul. Kościelnej kosza ponieważ znajdujący się tam kosz na psie 
odchody jest ciągle przepełniony odpadami komunalnymi; wyjaśnienia przekazanej informacji, że do 
kosza na psie odchody można wrzucać odpady komunalne; wyjazdów interwencyjnych realizowanych 

przez firmę utrzymującą czystość w gminie; zaśmiecania terenów zielonych; położenia większego 
nacisku patroli pieszych, rowerowych i samochodowych Straży Miejskiej na identyfikację 
miejsc zanieczyszczonych i przekazywania informacji do wydziału lub firmy o potrzebie ich 
posprzątania; możliwości stosowania foto pułapek na terenach zielonych.   
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Naczelnik Wydziału Gospodarki oraz Zastępca Burmistrza udzielili odpowiedzi oraz szczegółowych 
wyjaśnień na poruszone w czasie dyskusji sprawy. 
 
Przewodniczący komisji, w podsumowaniu powyższego tematu, poddał pod głosowanie: 
 
Opinia 1 
Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie opiniuje działania gminy w zakresie utrzymania czystości 
w mieście.  
 

za – 6 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 1 głos 
 

Opinia została przyjęta większością głosów. 
 
Wniosek 1 
Komisja Bezpieczeństwa wnioskuje do Burmistrza Miasta o zobowiązanie Komendanta Straży 
Miejskiej w Bieruniu do położenia większego nacisku patroli pieszych, rowerowych i samochodowych 
na identyfikację miejsc zanieczyszczonych i przekazywania informacji do wydziału lub firmy 
o potrzebie ich posprzątania. 
 

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

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
 
 
Ad 2  
 
Temat działania gminy związane z pandemią COVID 19 przedstawił Naczelnik Wydziału 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Waldemar Prietz. 
 
Przewodniczący komisji, wobec braku głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie: 
 
Wniosek 2 
Komisja Bezpieczeństwa zapoznała się z działaniami gminy podejmowanymi w związku z pandemią 
COVID 19 i pozytywnie je opiniuje. 
Z racji, że epidemia ma charakter dynamiczny i nieprzewidywalny Komisja Bezpieczeństwa wnioskuje 
do Burmistrza Miasta o bieżące informowanie Rady Miejskiej w Bieruniu o podejmowanych 
działaniach wspomagających i możliwych w tym zakresie do realizacji.   
 

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

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
 
 
Ad 3 
 
Komisja Bezpieczeństwa przystąpiła do zaopiniowania projektów uchwał: 
 

a) w sprawie zmian w Uchwale Nr XII/5/2020 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 24 września 
2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
Bieruń 

b) w sprawie zmian w Uchwale Nr XII/6/2020 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 24 września 
2020 r. w sprawie określenia szczegółowego i zakresu świadczenia usług w zakresie 
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odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów  

c) w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

 
Projekty uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Odpadami Agnieszka Sklorz.  
 

W czasie dyskusji, w której udział wzięli radni Stanisław Jurecki, Krystyna Wróbel, Damian Gerycki, 
Jarosław Mokry, Maria Sitko poruszono sprawy dotyczące m. in.: potrzeby odbioru odpadów 
zielonych w styczniu (wywóz choinek); rozważenia możliwości odbioru odpadów zielonych 2 razy 
w miesiącu po 2 worki od kwietnia br.; zamieszczenia w "Rodni" oraz na tablicach ogłoszeń czytelnej 
informacji dla mieszkańców żeby wystawianie odpadów odbywało się w dzień poprzedzający ich 
odbiór; potrzeby odbierania na osiedlach 2 razy w miesiącu odpadów wielkogabarytowych; 
ostatecznego terminu podjęcia uchwały dotyczącej regulaminu Utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy Bieruń; wstrzymania się z ww. pakietem uchwał, przedyskutowania pewnych spraw na 
roboczo i podjęcia ich w maju br. 
 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami oraz Zastępca Burmistrza udzielili 
wyjaśnień oraz odpowiedzi na poruszone w czasie dyskusji sprawy.  
 
Radny Damian Gerycki zwrócił się o przegłosowanie wniosków dotyczących projektu uchwały 
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bieruń, tj.: 
- obradowanie nad projektem uchwały w kolejnym miesiącu, 
lub jeżeli z dyskusji będzie wynikać, że uchwała ma być podjęta w kwietniu br. 
- wnioskowanie do Burmistrza Miasta o wprowadzenie do projektu uchwały zmian polegających na 

zwiększeniu do 2 razy w miesiącu wywozu odpadów wielkogabarytowych z budynków 
wielolokalowych. 

Zastępca Burmistrza zaproponował, aby te uchwały procedować na sesji i na sesji wrócić do dyskusji 
odnośnie ewentualnych zmian bądź nie dotyczących odpadów wielkogabarytowych. Zostaną 
przygotowane dane, które pozwolą podjąć uchwały w obecnym lub zmienionym brzmieniu.   
 
Po przeprowadzeniu dalszej dyskusji w temacie przewodniczący komisji poddał pod głosowanie 
wniosek zaproponowany przez radnego Damiana Geryckiego:  
 
Komisja Bezpieczeństwa wnioskuje do Burmistrza Miasta o zwiększenie do 2 razy w miesiącu odbioru 
odpadów wielkogabarytowych w budynkach wielolokalowych w Regulaminie utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Bieruń. 
 

za – 2 głosy  przeciw – 4 głosy  wstrzym. – 1 głos 
 

Wniosek nie uzyskał wymaganej większości głosów. 
 
Radny Stanisław Jurecki zwrócił się do przewodniczącego komisji, aby poddał pod głosowanie 
wniosek Zastępcy Burmistrza. 
 
Przewodniczący komisji poinformował, że dalej idącym wnioskiem był wniosek radnego Damiana 
Geryckiego. 
 
Radny Damian Gerycki poinformował, że wycofuje swój drugi wniosek. 
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Przewodniczący komisji ogłosił 5-minutową przerwę w posiedzeniu komisji z uwagi na ustalenie 
dalszego sposobu postępowania, ponieważ nie do końca są zrozumiałe intencje radnego Damiana 
Geryckiego.   
 
Przewodniczący komisji wznosił posiedzenie komisji po przerwie oraz poinformował, że nadal 
kontynuowany jest punkt porządku posiedzenia dotyczący opiniowania projektów uchwał.  
 
Przewodniczący komisji, wobec braku głosów w dyskusji, poddał kolejno pod głosowanie:   
 
Opinia 2 
Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmian w Uchwale 
Nr XII/5/2020 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bieruń,  
 

za – 5 głosów  przeciw – 2 głosy  wstrzym. – 0 głosów 
 

Komisja większością głosów przyjęła opinię. 
 
Opinia 3 
Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmian w Uchwale 
Nr XII/6/2020 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie określenia 
szczegółowego i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.  
 

za – 5 głosów  przeciw – 2 głosy  wstrzym. – 0 głosów 
 

Komisja większością głosów przyjęła opinię. 
 
Opinia 4 
Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne.  
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła opinię. 
 
 
Ad 4 
 
W tym punkcie posiedzenia nie zgłoszono żadnych spraw bieżących. 
 
 
Ad 5 
 
Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie Protokół nr 3/2021 z posiedzenia komisji w dniu 
15.03.2021 r. 
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół. 
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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 
 
 

 
 


