
 

PROTOKÓŁ NR 5/2020 

 

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa  

w dniu 15.06.2020 r. 

  

 

 

Obecni: 

Według załączonej listy obecności. 

 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Bezpieczeństwo p/powodziowe. 

2. Podsumowanie prac Zespołu ds. zagrożenia powodziowego. 

3. Alarmowanie i ostrzeganie mieszkańców w sytuacjach kryzysowych. 

4. Opiniowanie projektów uchwał. 

5. Sprawy bieżące. 

6. Przyjęcie Protokołu nr 4/2020 z posiedzenia komisji w dniu 18.05.2020 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.  

Porządek posiedzenia komisji został przyjęty przez aklamację. 

 

Ad 1, 2 i 3 

 

Tematy: bezpieczeństwo p/powodziowe, podsumowanie prac Zespołu ds. zagrożenia powodziowego, 

alarmowanie i ostrzeganie mieszkańców w sytuacjach kryzysowych przedstawił Naczelnik Wydziału 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. 

 

Przedstawiciele PGW WP ZZ Katowice Adrianna Kręt oraz Jan Grygier poinformowali m. in. o: 

etapach realizacji inwestycji określonych w Programie Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym, 

rozstrzygniętych postępowaniach w zakresie wyboru wykonawcy koszenia wałów 

przeciwpowodziowych z uwzględnieniem konserwacji urządzeń wałowych, regulacji spraw 

związanych z odszkodowaniami w zakresie wałów rzek Gostynki i Mlecznej, braku informacji na 

temat planowanego dokumentu dotyczącego budowy polderu zalewowego w Bieruniu (sprawa 

zostanie rozeznana i przedstawiona pisemna informacja w  tym zakresie), realizacji projektu 

aktualizacji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowy. 

 

Przedstawiciel PSP w Tychach Sebastian Łukowicz poinformował, że w zakresie bezpieczeństwa 

przeciwpowodziowego i ochrony przeciwpożarowej główne działania polegają na usuwaniu skutków 

po wystąpieniu zagrożenia. Dyżurni na bieżąco monitorują stan wód przy opadach. Ocenił stan 

wyszkolenia i wyposażenia jednostek OSP w Bieruniu jako bardzo dobry. 
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W czasie dyskusji, w której udział wzięli Zastępca Burmistrza oraz radni Walenty Magiera, Damian 

Gerycki, Stanisław Jurecki, Maria Sitko poruszono sprawy dotyczące m. in.: ważności pozwolenia na 

realizację inwestycji na podstawie specustawy przeciwpowodziowej; potrzeby wyremontowania 

wałów rzeki Gostynki, kontroli i czyszczenia przepustów wałowych; modernizacji i nadbudowy 

lewostronnego obwałowania rzeki Wisły w Bieruniu-Czarnuchowicach, od ujścia rzeki Przemszy do 

mostu ul. Warszawskiej; uzupełnienia braku obwałowania rzeki Przemszy od Chełmu Małego do 

Bierunia-Czarnuchowic w śladzie ul. Rolniczej w Chełmie Śląskim; uregulowania przez kopalnię 

Potoku Bijasowickiego  do ul. Starowiślanej i przekazania jego utrzymania do PGW Wody Polskie; 

zawarcia ugody z kopalnią w sprawie wykonania projektu i przebudowy przepustu na Potoku 

Bijasowickim w międzywalu rzeki Wisły; realizacji przez Wody Polskie zgłoszeń ze strony urzędu, 

realizacji zadań przez Wody Polskie na terenie Bierunia oprócz wypłat odszkodowań za grunty; 

przywrócenia funkcji wałowego np. przy współpracy z urzędem; wzajemnej współpracy w zakresie 

zgłaszania nieprawidłowości;   

 

Przedstawiciele PGW WP ZZ Katowice Adrianna Kręty, Jan Grygier i Marek Sygut  udzielili 

odpowiedzi oraz szczegółowych wyjaśnień na poruszone w czasie dyskusji sprawy.   

 

Przewodniczący komisji ogłosił 5-minutową przerwę w posiedzeniu komisji. 

 

Przewodniczący komisji wznowił posiedzenie komisji po przerwie oraz zaproponował, 

w podsumowaniu tematu bezpieczeństwa powodziowego, przegłosowanie następującego 

stanowiska oraz wniosku: 

 

Stanowisko 

Komisja Bezpieczeństwa mając na uwadze stan infrastruktury przeciwpowodziowej zwraca uwagę na 

pilną realizację nadal oczekujących zadań określonych w planie zarządzania ryzykiem powodziowym:                                                                           

1. Modernizacja i nadbudowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisły w Bieruniu-Czarnuchowicach, 

od ujścia rzeki Przemszy do mostu ul. Warszawskiej (do wykonania pozostało jeszcze 1,78 km 

obwałowania).                                                                   

2. Przebudowa i odbudowa obustronnych wałów przeciwpowodziowych rzeki Gostynki w km 3+000-

4+200. 

3. Odbudowa i przebudowa obwałowań przeciwpowodziowych rzeki Mlecznej na terenie Bierunia 

Starego w km 1+900-4+350. 

4. Przebudowa i odbudowa obustronnych wałów przeciwpowodziowych rzeki Gostynki w km wał 

lewy 4+200-10+620, wał prawy 4+200-11+450.                                                                                                                                                                  
 

Jednocześnie Komisja Bezpieczeństwa zwraca uwagę na konieczność bezzwłocznych działań 

w zakresie: 

1. Uzupełnienia braku obwałowania rzeki Przemszy od Chełmu Małego do Bierunia-Czarnuchowic – 

w śladzie ul. Rolniczej w Chełmie Śląskim. 

2. Zamknięcia ujścia Potoku Stawowego, które spowoduje brak możliwości tzw. cofania się wody 

Potokiem w przypadku podwyższonych stanów rzeki Mlecznej. 

3. Powrót do działań związanych z opracowaniem Programu zarządzania międzywalem rzeki Małej 

Wisły od zbiornika Goczałkowice do ujścia rzeki Przemszy, w ramach którego powinna zostać 
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rozstrzygnięta kwestia budowy polderu zalewowego w celu ochrony Bierunia (np. polder zalewowy 

w Bijasowicach). 
 

Znaczący wpływ na sytuację powodziową miasta mają także skutki eksploatacji górniczej.  

Komisja oczekuje aktywnych stałych działań ze strony Polskiej Grupy Górniczej S.A. w zakresie 

zabezpieczania przeciwpowodziowego terenów zdegradowanych w skutek eksploatacji górniczej i ich 

bieżącego utrzymania i zabezpieczenia. 

Kolejną kwestią jest zabudowa terenów zagrożonych powodzią, która w planowaniu przestrzennym 

powinna zostać ograniczona do niezbędnego minimum. 
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła stanowisko. 

 

Wniosek 

Komisja Bezpieczeństwa wnioskuje do Burmistrza Miasta o wznowienie rozmów dotyczących 

przebudowy przepustu wałowego na rzece Wiśle w okolicy ul. Starowiślanej pomiędzy  Państwowym 

Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie a Polską Grupą Górniczą S.A.  
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek. 

  

Ad 4  

 

Koordynator  Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bieruń Sebastian Kulikowski omówił 

projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Bieruń na lata 

2022024 z perspektywą do roku 2030” wraz z uzasadnieniem jej podjęcia. 

 

W czasie dyskusji, w której glos zabrali radni Damian Gerycki, Stanisław Jurecki, Jarosław Mokry 

poruszono sprawy dotyczące m. in.: niespójności pomiędzy rysunkiem nr 15 a tekstem dotyczącym 

budowy instalacji geotermalnych w Gminie Bieruń; wyciszenia DK44 – ekrany czy zielone nasadzenia; 

uzupełnienia programu o zapisy związane z drganiami w budynkach; ujęcia w dokumencie 

uciążliwości związane z hałasem i zapyleniem na ul. Granitowej i Mieszka I; wyników pomiarów 

zanieczyszczenia na terenie Bierunia mierzonego na terenie miasta w kontekście wyników 

podawanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach; określenia efektu 

ekologicznego w związku z wprowadzonymi działaniami. 

 

Koordynator  Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bieruń Sebastian Kulikowski oraz Zastępca 

Burmistrza udzielili odpowiedzi oraz szczegółowych wyjaśnień na poruszone w czasie dyskusji 

sprawy. 

 

Przewodniczący komisji poinformował, że nie będzie poddawał projektu uchwały pod głosowanie 

z uwagi na fakt, że informacje ujęte w programie zostaną uzupełnione, a dokument będzie jeszcze 

omówiony na sesji Rady Miejskiej.  
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Ad 5 

 

Radny Walenty Magiera zapytał czy na terenie Bierunia jest prowadzony monitoring związany 

z wylęganiem komarów. 

Zastępca Burmistrza poinformował, że sprawdzi i udzieli odpowiedzi. 

 

Radny Walenty Magiera w imieniu mieszkańców ul. Bohaterów Westerplatte  zwrócił się o podjęcie 

interwencji w związku z bardzo dużym ruchem spowodowanym prawdopodobnie wprowadzonym 

objazdem w związku z prowadzonymi pracami drogowymi na wysokości Chełmka lub Libiąża. 

 

Przewodniczący komisji opuścił posiedzenie komisji. Od tej chwili posiedzenie prowadził 
Wiceprzewodniczący komisji Damian Gerycki. 
 

Radny Tomasz Pyda poinformował o wzmożonym ruchu samochodowym na ul. Równoległej. 

 

Zastępca Burmistrza poinformował, że sprawdzi gdzie są prowadzone prace remontowe i jak GPS 

prowadzi objazd. 

 

Ad 6 

 

Wiceprzewodniczący komisji poddał pod głosowanie Protokół nr 4/2020 z posiedzenia komisji 

w dniu 18.05.2020 r. 
 

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

Komisja większością głosów przyjęła protokół. 

 

 

Wiceprzewodniczący 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 


