
 

 

PROTOKÓŁ NR 9/2019 
 

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa  
w dniu 21.10.2019 r. 

  
 
 
Obecni: 
Według załączonej listy obecności. 
 
 
Porządek posiedzenia: 
1. Omówienie prac zespołu ds. zagrożeń przeciwpowodziowych. 
2. Analiza zapisów studium i planów miejscowych pod kątem ochrony przed powodzią. 
3. Sprawy bieżące.  
4. Przyjęcie protokołu nr 8/2019 z posiedzenia komisji w dniu 16.09.2019 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  
 
Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Waldemar Prietz omówił prace 
Zespołu ds. zagrożeń przeciwpowodziowych.  
 
W czasie dyskusji, w której udział wzięli radni Maria Sitko, Jarosław Mokry, Damian Gerycki 
poruszono sprawy dotyczące m. in.: znajdujących się na terenie gminy zbiorników retencyjnych oraz 
planowanej budowy nowych zbiorników; budowy obustronnych wałów przeciwpowodziowych rzeki 
Gostynki na terenie Jajost; zdeponowanego sprzętu w magazynach przeciwpowodziowych; braku 
w jednostce OSP Bieruń Nowy wykazu co i w jakich magazynach się znajduje; źle oznakowanego 
magazynu przeciwpowodziowego na ul. Królikowskiego; sposobu i okresu w jakim odbywają się 
inwentaryzacje magazynów oraz osób za to odpowiedzialnych; zasad dostępu do powiatowych 
magazynów przeciwpowodziowych.   
 
Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzowego, Naczelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Odpadami oraz Zastępca Burmistrza udzielili odpowiedzi oraz 
szczegółowych wyjaśnień na poruszone w czasie dyskusji sprawy. 
 
Komisja Bezpieczeństwa, w podsumowaniu powyższego tematu, przyjęła następującą opinię: 
 
Opinia 
Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie opiniuje działania Zespołu ds. zagrożeń przeciwpowodziowego.    
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła opinię. 
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Ad 2 
 
Analizę zapisów studium i planów miejscowych pod kątem ochrony przed powodzią przedstawił 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Łukasz Odelga. 
 
W czasie dyskusji, w której udział wzięli radni Jarosław Mokry, Maria Sitko, Damian Gerycki 
poruszono sprawy dotyczące m. in.: niespójności studium z mapami ryzyka powodziowego; dużej roli 
rady miejskiej w zakresie zmiany studium; niecek bezodpływowych powstałych w wyniku osiadania 
terenu na skutek prowadzonej eksploatacji górniczej, na terenie których budowane są domy; 
dzielenia terenów rolniczych na działki; uregulowania sprawy nadsypywania terenów co powoduje 
zmianę stosunków wodnych w odniesieniu do gruntów sąsiednich; kontekstu w jakim zostaną 
przedstawione tereny ujęte w mapach ryzyka powodziowego w studium metropolitalnym.    
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości oraz Zastępca Burmistrza udzielili 
odpowiedzi oraz szczegółowych wyjaśnień na poruszone w czasie dyskusji sprawy. 
 
Komisja Bezpieczeństwa, w podsumowaniu powyższego tematu, przyjęła następujące stanowisko: 
 
Stanowisko 
Komisja Bezpieczeństwa zapoznała się z zapisami studium i planów miejscowych pod kątem ochrony 
przed powodzią.    
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła stanowisko. 
 
 
Ad 3 
 
Radna Maria Sitko ponownie poinformowała o zarośniętej lampie oświetlenia ulicznego na 
ul. Szybowej. 

Zastępca Burmistrza poinformował, że w razie możliwości zostanie to wykonane. 
 
 
Radny Damian Gerycki zgłosił w imieniu mieszkańca ul. Ofiar Oświęcimskich, że przed wjazdem do 
jego posesji nadmiernie gromadzi się woda. Mieszkaniec zgłosił ten problem w czasie odbioru robót 
na tej ulicy. 

Zastępca Burmistrza zaproponował, aby mieszkaniec zwrócił się w tej sprawie bezpośrednio do 
Powiatowego Zarządu Dróg. 
 
 
Radny Jarosław Mokry zwrócił się o zweryfikowanie, czy do końca października br. zostanie 
wykonana melioracja potoku Bijasowickiego od ul. J. Budzyńskiej do ul. Wiślanej, zgodnie z deklaracją 
przedstawiciela kopalni na posiedzeniu komisji we wrześniu br. 

Zastępca Burmistrza poinformował, że zostanie zweryfikowane jaki jest rzeczywisty termin 
zakończenia tych prac.   
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Ad 4 
 
Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie Protokół nr 8/2019 z posiedzenia komisji w dniu 
16.09.2019 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 


