
 

PROTOKÓŁ NR 7/2019 

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa  
w dniu 19.08.2019 r. 

  
 
Obecni: 
Według załączonej listy obecności. 
 
Porządek posiedzenia: 
1. Rolnictwo w mieście. Działalność kół łowieckich. 
2. Stan przygotowania do zimowego utrzymania miasta 2019/2020. 
3. Realizacja wniosków za II kwartał 2019 r. 
4. Opiniowanie projektów uchwał. 
5. Sprawy bieżące.  
6. Przyjęcie protokołu nr 6/2019 z posiedzenia komisji w dniu 17.06.2019 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 przedstawił ww. 
porządek posiedzenia, który został przyjęty przez aklamację. 
 
 
Ad 1  
 
Temat rolnictwo w mieście, działalność kół łowieckich kolejno przedstawili: Naczelnik Wydziału 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Anna Baron, Prezes Bieruńskiej Spółki Wodnej Jolanta 
Niesyto, przedstawicieli Koła Łowickiego „Przepiórka” w Bojszowach Andrzej Hachuła, 
przedstawiciel rolników Sylwester Krawczyk.   
 
W czasie dyskusji, w której udział wzięli radni: Jarosław Mokry, D. Gerycki, M. Sitko oraz 
przedstawiciel rolników S. Krawczyk poruszono sprawy dotyczące m. in.: braku wypłat odszkodowań 
przez Koło Łowieckie „Łabędź” w Bieruniu za szkody wyrządzone przez zwierzynę leśną oraz 
zwrócono się o wystosowanie pisma do koła w tym zakresie; potrzeby poszerzenia dróg dojazdowych 
do pól; stosowania ulg w podatkach dla rolników;  zgłaszania przez rolników szkód spowodowanych 
suszą oraz procedury postępowania w tym zakresie; wizji lokalnej terenu zdegradowanego na skutek 
prowadzonej eksploatacji górniczej znajdującego się po prawej i lewej stronie ul. Turystycznej 
(poniżej ul. Borowinowej) przed wrześniowym posiedzeniem komisji. 
 
Burmistrz Miasta oraz Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami udzielili 
odpowiedzi oraz szczegółowych wyjaśnień na poruszone w czasie dyskusji sprawy.      
 
  
Przewodniczący komisji, w podsumowaniu powyższego tematu, zaproponował przyjęcie wniosku 
oraz opinii:  
 
Wniosek  
Komisja Bezpieczeństwa wnioskuje do Burmistrza Miasta o wizję lokalną terenów zdegradowanych po 
eksploatacji górniczej znajdujących się po prawej i lewej stronie ul. Turystycznej (poniżej 
ul. Borowinowej) przed wrześniowym posiedzeniem komisji oraz wytypowała do udziału w wizji 
radnych: Marię Sitko i Walentego Magierę.  
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za – 7 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 
 

Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek. 
 
Opinia 1 
Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie opiniuje realizację działań w zakresie rolnictwa w mieście 
i działalności kół łowieckich.  
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła opinię. 
 
 
Ad 2 
 
Temat przygotowanie do zimowego utrzymania miasta 2019/2020 przedstawił Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Komunalnej Piotr Buchta. 
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Piotr Buchta oraz Burmistrz Miasta udzielili odpowiedzi 
na sprawy poruszone przez radnych: J. Mokrego, S. Jureckiego, D. Geryckiego dotyczące m. in.: oceny 
potrzeby sypania materiałem uszorstniającym, planowanego postępowania – jedno czy wieloroczne, 
podejmowania działań, aby powiat zwiększył dotację na zimowe utrzymanie, zobowiązania kopalni 
do odśnieżania własnych dróg.  
 
Przewodniczący komisji, wobec braku dalszych głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie: 
 
Opinia 2 
Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie opiniuje przygotowanie do zimowego utrzymania miasta 
2019/2020.                                          
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła opinię. 
 
 
Ad 3 
 
Komisja Bezpieczeństwa otrzymała realizację wniosków za I i II kwartał 2019 r.  
 
Radny J. Mokry zapytał o planowaną regulację prawną w zakresie przeprowadzenia inwentaryzacji 
kotłowni na terenie gminy. 
 
Zastępca Burmistrza poinformował, że rząd planuje wprowadzenie regulacji prawnej w zakresie 
inwentaryzacji źródeł ciepła na poziomie całego kraju. Informacja o aktach prawnych zostanie 
przekazana członkom komisji. Jeżeli będą jakieś opóźnienia w tym zakresie gmina wróci do tematu 
inwentaryzacji za pośrednictwem BFIG.  
 
Przewodniczący komisji, wobec braku dalszych głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie opinię: 
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Opinia 3 
Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie opiniuje realizację wniosków, opinii i stanowisk komisji za I i II 
kwartał 2019 r. 
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła opinię. 
 
 
Ad 4 
 
Komisja Bezpieczeństwa nie otrzymała projektów uchwał do zaopiniowania. 
 
 
Ad 5  
 
Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego W. Prietz przedstawił sprawę 
związaną z incydentem zanieczyszczenia rzeki Wisły w dniu 6 lipca br. 
 
Prezes BPIK Sp. z o.o. T. Kowalik poinformował jakie czynności zostały podjęte, aby w przyszłości 
taka sytuacja nie miała miejsca. 
 
Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego W. Prietz przekazał informacje 
dotyczące incydentu w dniu 23 lipca br. dotyczącego zanieczyszczenia rzeki Mlecznej. Sprawa w toku 
postępowania.   
 
Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie stanowisko:  
 
Stanowisko 
Komisja Bezpieczeństwa zapoznała się z informacjami na temat podjętych czynności i wyjaśnień 
przyczyn i skutków związanych z zanieczyszczeniem rzek Wisły i Mlecznej na terenie Bierunia, które 
miały miejsce w lipcu br. 
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła stanowisko. 
 
 
Radna M. Sitko zwróciła się o wykonanie rowu zamiast korytek, aby ograniczyć napływ górnej 
warstwy nawierzchni drogi w czasie dużych opadów deszczu na niższe tereny w rejonie ul. Szybowej. 
 
Burmistrz Miasta poinformował, że zgodnie z decyzjami podkomisji ds. dróg, zaakceptowanymi przez 
komisję i radę korytka będą wykonane. Gmina nie ma w planach realizacji większych inwestycji 
dlatego, że nie jest właścicielem gruntu przy drodze oraz tego typu działania wymagałyby już 
wprowadzenia inwestycji polegającej na opracowaniu projektu i uzyskaniu niezbędnych zgód 
a następnie jej realizacji.    
 
 
Radny S. Jurecki zwrócił się o wystosowanie pisma do GDDKiA w sprawie usunięcia ubytków 
w nawierzchni jezdni na ul. Warszawskiej w rejonie sygnalizacji świetlnej przy skręcie 
w ul. Granitową.  
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Ad 6 
 
Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie Protokół nr 6/2019 z posiedzenia komisji w dniu 
17.06.2019 r. 
 

za – 7 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 


