
 

PROTOKÓŁ NR 9/2020 

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa  
w dniu 19.10.2020 r. 

 
  

 
Obecni: 
Według załączonej listy obecności. 
 
 
1. Podsumowanie zimowego utrzymania miasta 2019/2020. 
2. Stan przygotowania do zimowego utrzymania miasta 2020/2021. 
3. Sprawy bieżące. 
4. Przyjęcie Protokołu nr 7/2020 r. z posiedzenia komisji w dniu 14.09.2020 r. oraz Protokołu 

nr 8/2020 z posiedzenia komisji w dniu 24.09.2020 r. 
 
 
Przewodniczący komisji Jarosław Mokry otworzył i prowadził posiedzenie komisji, które odbyło się 
w zdalnym trybie przy wsparciu systemów informatycznych eSesja oraz Microsoft Teams w związku 
z sytuacją związaną z wirusem COVID-19.  
Na podstawie informacji uzyskanej z systemu informatycznego eSesja stwierdził, że liczba 
zalogowanych do systemu radnych pozwala na prawomocne obradowanie oraz podejmowanie 
wniosków. Przywitała wszystkich uczestniczących zdalnie w posiedzeniu oraz zapytała czy wszyscy 
radni otrzymali zawiadomienie wraz z zaproponowanym porządkiem posiedzenia i czy wnoszą uwagi 
do porządku posiedzenia. 
Porządek posiedzenia komisji został przyjęty przez aklamację. 
 
 
Ad 1 i 2 
 
Temat podsumowanie zimowego utrzymania miasta 2019/2020 oraz stan przygotowania 
do zimowego utrzymania miasta 2020/2021 przedstawił Naczelnik Wydziału Gospodarki 
Komunalnej.  
 
W czasie dyskusji, w której udział wzięli radni: Jarosław Mokry, Stanisław Jurecki, Maria Sitko 
poruszono sprawy dotyczące m. in.: zweryfikowania, czy były skargi pisemne na zimowe utrzymanie 
dróg w sezonie 2019/2020 i przedstawienia informacji radnym drogą elektroniczną; braku udziału 
BPIK Sp. z o.o. w postępowaniu przetargowy na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2020/2021;  
sprzętu jakim dysponowało BPIK Sp. z o.o. i co wnosiło w świadczone usługi w poprzednim sezonie 
zimowym; ujęcia w zimowym utrzymaniu dróg w sezonie 2020/2021 odśnieżania tzw. Plant Karola 
i terenu wzdłuż Hali Sportowej; wystosowania pisma do GDDKiA w sprawie odpowiedniego 
ustawienia urządzeń do wyrzutu piasku i soli aby nie były niszczone samochody; odśnieżania 
chodnika w ciągu ul. Turystycznej. 
 
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 
następujące opinie:   
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Opinia 1 
Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie opiniuje informację podsumowującą zimowe utrzymanie miasta 
2019/2020. 
 

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

Komisja większością głosów przyjęła opinię. 
 
 
Opinia 2 
Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie opiniuje stan przygotowania do zimowego otrzymania miasta 
2020/2021. 
 

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

Komisja większością głosów przyjęła opinię. 
 
 
Ad 3 
 
Radny Walenty Bobla: 
- zwrócił się w imieniu mieszkańców ul. Bojszowskiej o wystosowanie pisma do starosty bieruńsko-

lędzińskiego w sprawie spowolnienia ruchu na tej ulicy, 
- poinformował o zagrażającym bezpieczeństwu drzewie przy posesji 72 na ul. Gołysowej, 
- zapytał o godziny pracy Straży Miejskiej w weekendy oraz zwrócił uwagę, że wybierając numer do 

dyżurnego Straży Miejskiej rozmowa jest przełączana na numer 112. 
Zastępca Burmistrza poinformował, że Straż Miejska w weekendy pracuje do 21.00, w tygodniu do 
22.00, dyżur telefoniczny jest całodobowy. Sprawdzi przełączanie rozmów na numer 112. 
 
Radny Damian Gerycki zwrócił uwagę, że dzwoniąc do dyżurnego Straży Miejskiej rozmowa jest 
przełączana do pracownika monitoringu. Powinno ujednolicić się komunikat przy odbieraniu 
telefonów, bo raz jest to Straż Miejska a innym razem pracownik monitoringu odpowiada. 
Zastępca Burmistrza poinformował, że pracownik monitoringu jest poinformowany, gdzie kierować 
dane zgłoszenie. Zostanie zwrócona uwaga osobom odpowiedzialnym na potrzebę ujednolicenia 
komunikatu przy odbieraniu zgłoszeń przez Straż Miejską i monitoring. 
 
Radny Jarosław Mokry: 
- zapytał o podejmowane działania ze strony miasta w związku z sytuacją epidemiczną kraju, 
Zastępca Burmistrza poinformował, że podejmowane są działania zgodnie z odgórnymi dyrektywami 
w tym zakresie. Szczegółowa informacja zostanie przedstawiona na sesji. 
 
- zapytał czy były nieprawidłowości w systemie ochrony miasta przed powodzią w związku 

z podniesionymi poziomami wód w rzekach. 
Zastępca Burmistrza poinformował, że przy tej ilości opadów, które wystąpiły nie było żadnego 
zagrożenia. Sytuacja niczym innym nie różniła się od podobnych sytuacji w ciągu roku, kiedy silne 
opady kilkudniowe powodują wzrosty poziomu rzek. Oczekuje się na przegląd wałów, który miał 
odbyć się jesienią, ale został odwołany przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Nowy 
termin nie został ustalony. 
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Ad 4 
 
Przewodniczący komisji poddał kolejno pod głosowanie: 
 
Protokół nr 7/2020 z posiedzenia komisji w dniu 14.09.2020 r. 
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół. 
 
Protokół nr 8/2020 z posiedzenia komisji w dniu 24.09.2020 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 

 

 

 


