
 

PROTOKÓŁ NR 7/2020 

 

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa  

w dniu 14.09.2020 r. 

  

 

 

Obecni: 

Według załączonej listy obecności. 

 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Program ochrony środowiska dla Gminy Bieruń. 

2. Gospodarka odpadami komunalnymi 

3. Opiniowanie projektów uchwał. 

4. Sprawy bieżące: 

a) przedstawienie przez Zastępcę Burmistrza zagadnienia dotyczącego prośby mieszkańców 

w sprawie Panattoni, 

b) prezentacja monitorowania niskiej emisji dronem. 

5. Przyjęcie Protokołu nr 6/2020 z posiedzenia komisji w dniu 17.08.2020 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.  

 

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 „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bieruń na lata 2020-2024 z perspektywą do roku 

2030” przedstawiła Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami. 

 

W czasie dyskusji, w której udział wzięli radni K. Wróbel, W. Magiera, poruszono sprawy dotyczące 

m. in.: złożonych deklaracji w związku z prowadzonymi zielonymi kontrolami; uwzględnienia 

w złożonych deklaracjach osób czasowo zamieszkujących w Bieruniu.  

 

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami oraz  Zastępca Burmistrza udzielili 

odpowiedzi na poruszone w czasie dyskusji sprawy.   
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Przewodniczący komisji, wobec braku dalszych głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie 

stanowisko: 

 

Stanowisko 

Komisja Bezpieczeństwa zapoznała się z realizacją Programu ochrony środowiska dla Gminy Bieruń.   
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła stanowisko. 

 

 

Ad 2 

 

Temat gospodarka odpadami komunalnymi przedstawiła Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Odpadami. 

  

Prezes BPIK Sp. z o.o. przedstawił informacje w zakresie: usprawnienia funkcjonowania Punktów 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, świadczenia usługi odbioru lub odbioru 

i zagospodarowania odpadów komunalnych w formule in-house, kompostowni miejskiej. 

Jednocześnie udzielił odpowiedzi na pytanie przewodniczącego komisji dotyczące doposażenia 

w sprzęt, zwiększenia zatrudnienia, spełnienia wymogów socjalnych dla pracowników w przypadku 

świadczenia usługi w formule in-house. 

 

Przewodniczący komisji ogłosił 15-minutową przerwę. 

 

Przewodniczący komisji wznowił posiedzenie komisji po przerwie.  

 

Przygotowane materiały na posiedzenie komisji przez BPIK Sp. z o.o. nie spełniają oczekiwań 

członków komisji. Materiały dotyczące świadczenia usług w formule in-house, miejskiej kompostowni 

i usprawnienia funkcjonowania Punktów Selektywnego  Zbierania Odpadów wymagają uzupełniania. 

Wstępny zakres oczekiwanych informacji został przygotowany i będzie przekazany członkom komisji 

w celu ich doprecyzowania i uzupełnienia. 

Komisja zbierze się przed sesją rady w celu przyjęcia wypracowanego stanowiska w tej sprawie. 

Przedstawiony sposób postępowania został przegłosowany i przyjęty przez członków komisji 

jednogłośnie, przy 8 głosach za. 

 

 

Ad 4b 

 

Przedstawiciele firmy FLYTRONIC S.A. przedstawili w formie prezentacji multimedialnej 

monitorowanie niskiej emisji z wykorzystaniem drona. Jednocześnie udzielili odpowiedzi na pytania 

radnych J. Mokrego i D. Geryckiego dotyczące m. in.: kosztu zakupu urządzenia; wynajmu usługi; 

potrzeby zgłoszenia każdego lotu; posiadania homologacji przez urządzenie do pomiaru 

zanieczyszczeń co pozwoliłoby na podstawie zebranych danych ewentualnie ukarać mieszkańca.  
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Następnie przedstawiciele firmy FLYTRONIC S.A. zaprezentowali w terenie wykorzystanie w sposób 

praktyczny drona do analizy jakości powietrza pod kątem zanieczyszczeń.  

 

 

Ad 3 

 

Komisja Bezpieczeństwa przystąpiła do zaopiniowania: 

a) projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników 

bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Bieruń                                                                                                                                                                

 

Zastępca Burmistrza  przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem oraz podał proponowane 

stawki. Poinformował, że na sesji zostanie przedstawiony pełny tekst ww. uchwały. 

 

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

 

Opinia 1  

Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek 

opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie 

zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Bieruń 

z uwzględnieniem górnych stawek opłat przedstawionych przez Zastępcę Burmistrza.   
                                                                                                                                                                         

za – 7 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 1 głos 
 

Komisja większością głosów przyjęła opinię. 

 

 

b) projektu uchwały 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 przedstawiła Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Odpadami. 

 

Przewodniczący komisji, wobec braku 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. 
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c) projektu uchwały w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Naczelnik 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. 

 

d) wprowadzenia zmian do uchwał w sprawie: 

− Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bieruń, 

− określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

 

Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami poinformowała, że w związku 

z uwagami Nadzoru Prawnego do obowiązujących zapisów oraz ze zmieniającym się orzecznictwem 

w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach konieczne jest wprowadzenie zmian do 

ww. uchwał. Przedstawiła oraz omówiła zmiany do przedmiotowych uchwał. 

 

Posiedzenie komisji opuściła radna Maria Sitko. 

Od tej chwili w posiedzeniu bierze udział 7 radnych.   

 

Zastępca Burmistrza w uzupełnieniu powyższej wypowiedzi poinformował, że na sesji zostaną 

przedstawione teksty jednolite ww. uchwał. Ponadto poinformował, że w związku ze zbliżającym się 

okresem jesiennym i wnioskiem komisji rady dotyczącym zwiększenia odbioru odpadów zielonych 

propozycja na dzień dzisiejszy ze strony gminy jest taka, że w okresie październik-listopad zostanie 

zwiększona ilość odbioru worków z 4 do 6. Natomiast w styczniu, mając już dane za kolejne miesiące, 

przeanalizuje się czy nie powinno się jednak dokonać zwiększenia częstotliwości odbioru worków 

z odpadem zielonym (trawa, liście, gałęzie) przy jednoczesnym być może zwiększeniu ilości.  

 

Radna Agnieszka Demska-Furgał, w nawiązaniu do pism przedstawicieli Wspólnot Mieszkaniowych 

nieruchomości przy ul. Granitowej, Węglowej oraz Warszawskiej, zwróciła się z wnioskiem o zmianę 

podjętych przez Radę Miejską w Bieruniu w czerwcu br. uchwał nr VIII/1/2020 i VII/2/2020 w taki 

sposób, aby wywóz mebli i odpadów wielkogabarytowych odbywał się nie rzadziej niż dwa razy 

w miesiącu.  

Po przeprowadzeniu dyskusji, przewodniczący komisji poddał pod głosowanie wniosek radnej 

Agnieszki Demskiej-Furgał:  
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„Komisja Bezpieczeństwa wnioskuje do Burmistrza Miasta o zmianę Uchwały Nr VII/1/2020 Rady 

Miejskiej w Bieruniu z dnia 04.06.2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie gminy Bieruń oraz Uchwały Nr VII/2/2020 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 

04.06.2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie  

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

w taki sposób aby odwóz mebli i odpadów wielkogabarytowych odbywał się nie rzadziej niż dwa razy 

w miesiącu.”  
 

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

Wniosek nie uzyskał wymaganej większości głosów. 

   

W czasie dalszej dyskusji, w której udział wzięli radni K. Wróbel, S. Jurecki, W. Magiera poruszono 

sprawy dotyczące m. in.: możliwości zorganizowania na dzień dzisiejszy odbioru odpadów w taki 

sposób, aby mieszkaniec mógł zgłosić komercyjny odbiór odpadu zielonego; wystąpienia do 

starostwa powiatowego o utrzymanie chodnika i pasa dróg powiatowych w czystości (pograbienie, 

uprzątnięcie worków z liśćmi); wyboru pomiędzy podwyżką stawek opłat a ilością i częstotliwością 

odbioru odpadów. 

 

Posiedzenie komisji opuścił radny Walenty Bobla. 

Od tej chwili w posiedzeniu bierze udział 6 radnych.   

 

Prezes BPIK Sp. z o.o. oraz Zastępca Burmistrza udzielili odpowiedzi na poruszone w czasie dyskusji 

sprawy.   

 

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

 

Opinia 4 

Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie opiniuje proponowane zmiany do Uchwały nr VII/1/2020 Rady 

Miejskiej w Bieruniu z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie gminy Bieruń.   
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła opinię. 

 

Opinia 5 

Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie opiniuje proponowane zmiany w zakresie Uchwały nr VII/2/2020 

Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu 

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.                                  
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła opinię. 
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Ad 4a 

 

Zastępca Burmistrza przedstawił zagadnienia wynikające z pisma mieszkańców ul. Oświęcimskiej 

dotyczące problemów związanych z funkcjonowaniem hal logistycznych firmy Panattoni, które 

sąsiadują z zabudową mieszkaniową. Poinformował, że zostanie skierowane pisemne wystąpienie do 

przedsiębiorcy o weryfikację i poprawę pewnych zachowań jeżeli rzeczywiście dochodzi do problemu. 

 

Przewodniczący komisji zaproponował aby przedstawić radnym sposób rozwiązania tej sprawy.  

 

 

Ad 5 

 

Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie Protokół nr 6/2020 z posiedzenia komisji w dniu 

17.08.2020 r. 
 

za – 6 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 


