
 

PROTOKÓŁ NR 6/2020 

 

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa  

w dniu 17.08.2020 r. 

  

 

 

Obecni: 

Według załączonej listy obecności. 

 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Zieleń w mieście. 

2. Realizacja wniosków komisji za II kwartał 2020 roku. 

3. Sprawy bieżące. 

4. Przyjęcie Protokołu nr 5/2020 z posiedzenia komisji w dniu 15.06.2020 r. 

 

Przewodniczący komisji Jarosław Mokry przywitał wszystkich przybyłych na posiedzenie komisji. 

Stwierdził, że w posiedzeniu komisji biorą udział wszyscy członkowie komisji, wobec tego może ona 

podejmować wiążące wnioski, stanowiska i opinie. Radny D. Gerycki uczestniczył w posiedzeniu 

komisji w trybie zdalnym. 

 

Zastępca Burmistrza wniósł o poszerzenie porządku posiedzenia o opiniowanie projektów uchwał 

dotyczących deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie zmieniony porządek posiedzenia: 
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła zmieniony porządek posiedzenia. 

 

 

Ad 1 

 

Temat zieleń w mieście przedstawił Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej. 

 

W czasie dyskusji, w której udział wzięli radni Maria Sitko, Dariusz Czapiewski, Jarosław Mokry  

poruszono sprawy dotyczące m. in.: informowania radnych z danego rejonu o cięciach sanitarnych 

i wycince drzew; bardzo złego stanu klonu rosnącego przy przedszkolu w Ścierniach (zapytała 

o możliwość sprawdzenia, czy ktoś mu nie zaszkodził); koszenia pobocza tylko z jednej strony  

drogi – z czego wynika; kontynuacji nasadzeń oraz wykoszenia ronda przy ul. Wylotowej; klombów 

i kostki brukowej porośniętych chwastami i trawą; koszenia łąk i dużych powierzchni zielonych 

w dobie ocieplenia klimatu i okresowego występowania susz atmosferycznych. 
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Zastępca Burmistrza oraz Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej udzielili odpowiedzi oraz 

szczegółowych wyjaśnień na poruszone w czasie dyskusji sprawy.   

 

Przewodniczący komisji, wobec braku dalszych głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie wniosek: 

 

Wniosek 1 

Komisja Bezpieczeństwa wnioskuje do Burmistrza Miasta o zwiększenie kontroli nad zleconymi 

zadaniami utrzymania zieleni w mieście.  
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek. 

 

 

Ad 2 

 

Przewodniczący komisji, w temacie realizacji wniosków komisji za II kwartał 2020 roku poruszył 

sprawę zorganizowania spotkania z dyrekcją PGW Wody Polskie Zlewni w Katowicach, aby omówić 

w sposób roboczy sprawy poruszone na komisji i sesji w zakresie bezpieczeństwa 

przeciwpowodziowego Bierunia.  

 

Zastępca Burmistrza zadeklarował organizację takiego spotkania. 

 

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

 

Opinia 1 

Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie opiniuje realizację wniosków, opinii i stanowisk komisji 

za II kwartał 2020 r.  
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła opinię. 

 

 

Ad 3 

 

Komisja Bezpieczeństwa przystąpiła do zaopiniowania projektów uchwał: 

a) w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy 

Bieruń, 

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił Główny Specjalista Wydziału Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Odpadami. 
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W czasie dyskusji, w której udział wzięli radni: Jarosław Mokry, Maria Sitko poruszono sprawy 

dotyczące m. in.: ankietyzacji, która wśród mieszkańców miała być przeprowadzona w zakresie 

ewentualnego uszczelnienia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi; prowadzenia kontroli 

budynków wielorodzinnych. 

 

Zastępca Burmistrza udzielił odpowiedzi na poruszone w czasie dyskusji sprawy. 

 

Przewodniczący komisji, wobec braku dalszych głosów w dyskusji, poddał po głosowanie opinię: 

 

Opinia 2  

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. 

 

b) w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił Główny Specjalista Wydziału Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Odpadami. 

 

Przewodniczący komisji, wobec braku głosów w dyskusji, poddał po głosowanie opinię: 

 

Opinia 3 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła opinię. 

 

 

Ad 4 

 

1. Radny Stanisław Jurecki poruszył temat odkomarzania na terenie Bierunia oraz zapytał, ile 

razy był przeprowadzony oprysk przeciw komarom w rejonie ul. Granitowej, Działkowców. 

 

Zastępca Burmistrza poinformował, że oprysk został dokonany jednokrotnie na wszystkich terenach 

Bierunia i nie będzie powtarzany w bieżącym roku ze względu na koszty. 
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Główny Specjalista Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami przekazał ogólne 

informacje dotyczące oprysku przeciw komarom. Poinformował, że na odcinku pomiędzy 

ul. Działkowców a Granitową nie były prowadzone opryski z uwagi na pola uprawne. 

 

Radny Jarosław Mokry zapytał czy była rozważana możliwość przeprowadzenia oprysku 

równocześnie z ościennymi miejscowościami. 

 

Zastępca Burmistrza odpowiedział, że trudno byłoby skorelować te działania z gminami powiatu. 

 

 

2. Radna Maria Sitko zgłosiła problem wyjazdu z posesji przy ul. Warszawskiej oraz 

zaproponowała, aby wystąpić do GDDKiA o ograniczenie szybkości na tej drodze. 

 

Zastępca Burmistrza poinformował, że jest to droga krajowa i ograniczenie na niej obowiązuje takie 

jakie obowiązuje w Prawie o ruchu drogowym. Zostanie skierowane wystąpienie do Policji 

o sprawdzenie tego problemu. 

 

 

3. Radna Maria Sitko poinformowała o aktach wandalizmu na terenie plenerowej siłowni przy 

przedszkolu na ul. Kamiennej oraz zwróciła się o założenie monitoringu na tym terenie.  

 

Zastępca Burmistrza poinformował, że sprawa zostanie rozważona. Najważniejszy jest brak aprobaty 

na tego typu zachowania. 

 

 

4. Radny Jarosław Mokry poruszył sprawę programu „Moja Woda” oraz wsparcia mieszkańców 

w zakresie wypełniania wniosków w ramach tego programu. Zaproponował przyjęcie 

następującego wniosku: 

 

Wniosek 2 

Komisja Bezpieczeństwa wnioskuje do Burmistrza Miasta o wystąpienie do Bieruńskiej Fundacji 

Inicjatyw Gospodarczych w sprawie wsparcia mieszkańców w zakresie wypełniania wniosków 

w ramach programu "Moja Woda". 
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek. 

 

 

5. Zastępca Burmistrza przekazał informacje dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych: budowy 

chodnika z oświetleniem LED przy ul. Pszennej; przebudowy drogi wewnętrznej ul. Węglowej; 

przebudowy ul. Rubinowej; budowy bocznych dróg ul. Barańcowej – ul. Stanisława Ligonia 

i ul. Józefa Lompy. 
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Ad 5 

 

Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie Protokół nr 5/2020 z posiedzenia komisji w dniu 

15.06.2020 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 


