
PROTOKÓŁ NR 5/2021 

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa  
w dniu 17.05 2021 r. 

 
 
Porządek posiedzenia: 
1. Raport o stanie miasta. 
2. Opiniowanie wykonania budżetu za 2020 r. 
3. Realizacja wniosków komisji za I kwartał 2021 r. 
4. Sprawy bieżące. 
5. Przyjęcie Protokołu nr 4/2021 z posiedzenia komisji w dniu 19.04.2021 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  
 
Burmistrz Miasta poinformował, że Raport o stanie miasta jest obowiązkowym dokumentem, który 
merytorycznie przedstawia to co zostało zrealizowane w poprzednim roku budżetowym.  
Raport o stanie miasta i wykonanie budżetu miasta za rok poprzedni dają pełny obraz tego co się 
działo w naszym mieście. 
 
Sekretarz Miasta przytoczyła zapisy ustawy o samorządzie gminnym dotyczące opracowania 
i przeprowadzenia debaty nad Raportem o stanie miasta.  
 
W czasie dyskusji, w której udział wzięli radni Jarosław Mokry, Maria Sitko poruszono kwestie 
dotyczące m. in.: przygotowania się do zmian związanych z zaprzestaniem funkcjonowania kopalni na 
terenie miasta; odpadów komunalnych; zagrożenia powodziowego; wykonania odwodnienia oraz 
dokończenia budowy kanalizacji sanitarnej w Ścierniach; budowy zbiornika retencyjnego przy 
ul. Hodowlanej;    
      
Burmistrz Miasta udzielił odpowiedzi oraz szczegółowych wyjaśnień na poruszone sprawy.   
 
Przewodniczący komisji, wobec braku dalszych głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie opinię:  
 
Opinia 1 
Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie opiniuje Raport o stanie miasta za 2020 rok w zakresie będącym 
w kompetencji komisji. 
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła opinię. 
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Ad 2  
 
Skarbnik Miasta poinformowała o pozytywnych opiniach Regionalnej Izby Obrachunkowej 
o przedłożonym przez Burmistrza Miasta sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok oraz 
w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bieruniu w sprawie udzielenia 
absolutorium Burmistrzowi Miasta Bierunia za 2020 rok. 
Następnie omówiła wykonanie dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych będących 
w kompetencji komisji.  
 
Skarbnik Miasta oraz Burmistrza Miasta udzielili odpowiedzi na pytania radnego Jarosława Mokrego 
dotyczące: powodu niewykonania dotacji dla OSP w planowanej kwocie; wykorzystania przez Megrez 
Sp. z o.o.  dotacji udzielonej przez gminę Bieruń.   
 
Przewodniczący komisji, wobec braku dalszych głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie opinię:  
 
Opinia 2 
Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu miasta Bierunia za 2020 rok 
w zakresie kompetencji komisji. 
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła opinię. 
 
 
Ad 3 
 
Przewodniczący komisji poruszył sprawy dotyczące m. in.: aktualnego etapu rozmów z Górnośląsko-
Zagłębiowską Metropolią odnośnie Programu STOP SMOG; przekazania informacji mieszkańcom 
o możliwości przystąpienia do Bieruńskiej Spółki Wodnej.  
 
Burmistrz Miasta oraz Zastępca Burmistrza udzielili szczegółowych wyjaśnień na poruszone sprawy. 
 
Przewodniczący komisji, wobec braku dalszych głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie opinię: 
 
Opinia 3 
Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie opiniuje realizację wniosków komisji za I kwartał 2021 roku. 
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła opinię. 
 
 
Ad 4 
 
Radny Damian Gerycki: 
- zapytał, kiedy zostanie uprzątnięte rozsypane szkło na boisku asfaltowym na osiedlu przy 

ul. Granitowej (sprawa została zgłoszona do wydziału GK w ubiegłym tygodniu), zlokalizowanym 
w okolicy przejścia podziemnego pod DK44 wraz z usunięciem przerostu trawy i spękań 
nawierzchni tego boiska, 

Zastępca Burmistrza poinformował, że niezwłocznie zostanie zlecone uprzątnięcie. 
 
- poruszył sprawę błędów w aplikacji e-harmonogram w zakresie segregacji odpadów, 
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Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami poinformowała, że błędy 
w aplikacji zostaną usunięte. Niezależnie od tego mieszkańcom zostanie przekazana broszura 
dotycząca segregacji odpadów. 
 
- zapytał, czy gmina posiada informacje dotyczące zakresu prac naprawczych w związku 

z powstałymi szkodami górniczymi w ciągu DK44 pomiędzy sygnalizacją świetlną a zabudową 
wielomieszkaniową, tj.   uszkodzenie nawierzchni dróg, chodników oraz studzienek i krawężników, 

Burmistrz Miasta poinformował, że przedsiębiorca górniczy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
jest zobowiązany do usuwania skutków swojej działalności. 
 
- zapytał czy została wyjaśniona sprawa wrzucania odpadów komunalnych do kosza na psie odchody. 
Zastępca Burmistrza poinformował, że zarówno w jedną jak i w drugą stronę można stosować kosze 
na odpady, czyli psie odchody można wrzucać do koszy na odpady komunalne a odpady komunalne 
do koszy na psie odchody. 
 
Radna Maria Sitko w związku z licznymi pytaniami mieszkańców ul. Bazaltowej zapytała, czy będzie 
kontynuowana budowa kanalizacji sanitarnej w tej ulicy.   
Zastępca Burmistrza poinformował, że realizacja tego zadania w latach 2021-2022 nie będzie 
możliwa z powodu nieotrzymania dofinansowania. Kiedy będzie możliwa okaże się po złożeniu przez 
BPIK Sp. o.o. projektu aktualizacji koncepcji przestrzennej rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej 
w gminie oraz zmodernizowanego planu urządzeń kanalizacyjnych. 
 
Radny Jarosław Mokry poruszył sprawę szkód górniczych powstałych w ciągu DK44 oraz zwrócił się 
o podjęcie interwencji przez służby urzędu w tej sprawie. 
Burmistrz Miasta poinformował, że wszelkie zgłoszenia, które trafiają do gminy na bieżąco są 
przesyłane do GDDKiA, która jest odpowiedzialna za utrzymanie drogi we właściwy sposób. 
 
 
Ad 5 
 
Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie Protokół nr 4/2021 z posiedzenia komisji w dniu 
19.04.2021 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 


