
 

PROTOKÓŁ NR 6/2019 

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa  
w dniu 17.06.2019 r. 

  
 
Obecni: 
Według załączonej listy obecności. 
 
Porządek posiedzenia: 
1. Gospodarka odpadami komunalnymi. 
2. Opiniowanie projektów uchwał. 
3. Sprawy bieżące. 
4. Przyjęcie Protokołu nr 5/2019 z posiedzenia komisji w dniu 21.05.2019 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 zaproponował 
zmianę porządku posiedzenia polegającą na omówieniu w pierwszej kolejności tematu związanego 
z opryskiem przeciwko komarom oraz kleszczom a temat wiodący jako drugi punkt.  
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła zmianę porządku posiedzenia. 
 
 
Ad 1  
 
Właściciel firmy dokonującej oprysku na terenie gminy Bieruń przekazał informacje dotyczące m. in. 
terminów i miejsc, na których były wykonane zabiegi odkomarzania oraz środków użytych do tego 
celu. 
 
W uzupełnieniu powyższej wypowiedzi Zastępca Burmistrza poinformował, że pracownicy urzędu na 
miejscu dokonywali weryfikacji w zakresie wykonania przez realizatora oprysków warunków 
zawartych w umowie. 
 
W czasie dyskusji, w której udział wzięli radni: Jarosław Mokry, Edward Andrejczuk, Stanisław Jurecki, 
Walenty Magiera, Piotr Świerkosz, Maria Sitko, Damian Gerycki, poruszono sprawy dotyczące m. in.: 
powodów, że środek nie zadziałał; czasu działania środka użytego do oprysków; powierzchni gminy 
jaka powinna być opryskana; najmniejszej skuteczności w br. od 2012 roku; okresu w jakim były 
wykonywane zeszłoroczne opryski; plagi komarów po dokonanym oprysku; braku naturalnych 
wrogów komarów; uodpornienia się komarów na użyte środki do prysków; zasadności wydatkowania 
środków w kontekście braku widocznych efektów; posiadania przez gminę środków finansowych na 
ponowne przeprowadzenie oprysków; prawdopodobieństwa wadliwości danej partii środka, 
zwrócenia się do starostwa powiatowego o wyasygnowanie środków finansowych na opryski; 
poinformowania wojewody o nieskuteczności oprysków na obszarze Bierunia oraz zwrócenie się 
o ewentualne uruchomienie środków rządowych na walkę z komarami w Bieruniu z uwagi na fakt 
wystąpienia podtopień w okresie majowych opadów.  
 
Właściciel firmy dokonującej oprysku na terenie gminy Bieruń oraz Zastępca Burmistrza udzielili 
szczegółowych wyjaśnień poruszone w czasie dyskusji sprawy.      
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Przewodniczący komisji, w podsumowaniu powyższego tematu, poddał pod głosowanie następujące 
stanowisko:   
 
Stanowisko 1 
Komisja Bezpieczeństwa zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania oprysków przeciwko komarom 

i kleszczom na terenie miasta Bierunia. 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła stanowisko. 
 

 

Przewodniczący komisji ogłosił 5-minutową przerwę w posiedzeniu komisji. 

Przewodniczący komisji wznowił posiedzenie komisji po przerwie. 

 

 
Ad 2  
 
Temat gospodarka odpadami komunalnymi przedstawiła Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska 
i Gospodarkami Odpadami.   
 
Przewodniczący komisji zrelacjonował przebieg prac oraz poinformował o propozycjach zespołu ds. 
gospodarowania odpadami komunalnymi mających na celu usprawnienie systemu. Zasygnalizował, 
że na posiedzeniu Komisji Gospodarki zostaną przedstawione projekty uchwał w tym zakresie. 
 
Zastępca Burmistrza poinformował o proponowanych zmianach regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy Bieruń, które realnie obniżą koszty gospodarowania odpadami 
komunalnymi i będą najmniej dotkliwe dla mieszkańców.     
 
Stanowisko 2 
Komisja Bezpieczeństwa zapoznała się z informacjami na temat gospodarowania odpadami 
komunalnymi na terenie gminy.   
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła stanowisko. 
 
 
Ad 4 
 
Radni nie otrzymali projektów uchwał do zaopiniowania. 
 
 
Ad 5 
 
Radna Maria Sitko zwróciła się o przesłanie radnym informacji jakimi tematami zajmują się 
poszczególne wydziały urzędu. 
 
Zastępca Burmistrza poinformował, że sprawdzi czy na stronie internetowej jest informacja czym 
dany wydział zajmuje się obszarowo. 
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Radny Tomasz Pyda zapytał kto ustala grafik koszenia na terenie gminy Bieruń. 
 
Zastępca Burmistrza poinformował, że grafik koszenia jest ustalany każdorazowo do przetargu przez 
Wydział Gospodarki Komunalnej, który jest odpowiedzialny za prowadzenie prac w tym zakresie. 
 
 
Ad 5 
 
Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie Protokół nr 5/2019 z posiedzenia komisji w dniu 
21.05.2019 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 


