
 

 

PROTOKÓŁ NR 10/2019 

 

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa  

w dniu 18.11.2019 r. 

  

 

 

Obecni: 

Według załączonej listy obecności. 

 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Ochrona przyrody w mieście oraz ocena stanów realizacji dokumentów strategicznych i planów 

w zakresie ochrony środowiska. 

2. Realizacja wniosków za III kwartał 2019 r. 

3. Sprawy bieżące.  

4. Przyjęcie protokołu nr 9/2019 z posiedzenia komisji w dniu 21.10.2019 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  

 

p.o. Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Julia Guściora kolejno 

przedstawiła zagadnienia dotyczące: 

❖ ochrony przyrody w mieście, w tym: metody i formy ochrony przyrody; stan zieleni w mieście, 

 

W czasie dyskusji, w której udział wzięli radni Maria Sitko, Stanisław Jurecki poruszono sprawy 

dotyczące m.in.: ponoszenia przez gminę kosztów schroniska dla zwierząt leśnych; objęcia Góry 

Chełmeczki prawną ochroną przez zabudową; obszaru lasów komunalnych; rozpropagowania 

informacji o wolontariuszach dokarmiających dzikie koty na terenie Bierunia,    

 

p.o. Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Julia Guściora udzieliła 

odpowiedzi oraz szczegółowych wyjaśnień na poruszone w czasie dyskusji sprawy.  

 

❖ oceny realizacji dokumentów strategicznych i planów w zakresie ochrony środowiska, w tym: 

ochrona środowiska; program ochrony środowiska; plan gospodarki niskoemisyjnej; program 

usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bieruń; zarządzanie gospodarką 

odpadami; ochrona zasobów wodnych. 
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Zastępca Burmistrza w uzupełnieniu powyższej wypowiedzi przekazał, że gmina Bieruń, w celu 

monitorowania stanu powietrza zamontowała sieć czujników, które w cyklu ciągłym mierzą w czasie 

rzeczywistym stężenie pyłów zawieszonych i najważniejsze parametry pogodowe dając informację 

o jakości powietrza w lokalizacji, w której są umieszczone. Ich lokalizacja umożliwia monitoring 

całego miasta. 

  

W czasie dyskusji, w której udział wzięli radni Maria Sitko, Jarosław Mokry poruszono sprawy 

dotyczące m.in.: złej jakości powietrza nie tylko z winy pieców; możliwości weryfikowania stanu 

powietrza przez mieszkańców w związku z zamontowaniem sieci czujników; kosztów utrzymania 

systemu do pomiaru jakości powietrza;  możliwości sprawdzenia jak podjęte działania przekładają się 

na jakość powietrza; planowanych działań mających na celu przeciwdziałanie obniżania się 

zwierciadła wody w zbiorniku Łysina; ilości wymienionych kotłów w bieżącym roku w ramach 

programu ograniczenia emisji i wysokości dopłaty do wymiany kotła. 

 

p.o. Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Julia Guściora oraz Zastępca 

Burmistrza udzielili odpowiedzi oraz szczegółowych wyjaśnień na poruszone w czasie dyskusji 

sprawy.  

   

Komisja Bezpieczeństwa, w podsumowaniu powyższego tematu, przyjęła: 

 

Wniosek 

Komisja Bezpieczeństwa wnioskuje do Burmistrza Miasta o rozpoznanie rynku w zakresie 

opracowania dokumentacji, która pozwoli określić możliwości utrzymania wody w zbiorniku Łysina na 

kolejne lata. 

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

 

Komisja większością głosów przyjęła wniosek. 

 

Opinia 1 

Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie opiniuje działania w zakresie ochrony przyrody w mieście oraz 

ocenę stanu realizacji dokumentów strategicznych i planów w zakresie ochrony środowiska.   

 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła opinię. 

 

 

Ad 2 

 

Komisja Bezpieczeństwa otrzymała realizację wniosków za III kwartał 2019 r.  

 

W czasie dyskusji, w której udział wzięli radni Maria Sitko, Jarosław Mokry, Stanisław Jurecki 

poruszono sprawy: odwodnienia ulic; terminu zakończenia regulacji potoku Bijasowickiego przez 
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kopalnię na odcinku od ul. Budzyńskiej do ul. Starowiślanej, braku utrzymania porządku przez 

kopalnię na osiedlu Granitowa. 

 

Zastępca Burmistrza oraz p.o. Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami 

Julia Guściora udzielili odpowiedzi oraz szczegółowych wyjaśnień na poruszone w czasie dyskusji 

sprawy.  

 

Komisja Bezpieczeństwa przyjęła następującą opinię: 

 

Opinia 2 

Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie opiniuje realizację wniosków za III kwartał 2019 r.  

 

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

Komisja większością głosów przyjęła opinię. 

 

 

Ad 3 

 

Radny Walenty Magiera:  

- zapytał na jakim etapie jest sprawa wycięcia drzew wokół tzw. dworu, które zagrażają 

bezpieczeństwu, 

- w imieniu mieszkańców zwrócił się o podjęcie interwencji w sprawie zlikwidowania uciążliwości 

związanej z hałasem szczególnie nocą w rejonie ul. Logistycznej, 

- poinformował, że ekran dźwiękochłonny w rejonie ul. Logistycznej nie spełnia swojej roli.   

 

Zastępca Burmistrza odpowiednio poinformował, że:  

- pracownicy gminy kwalifikowali te drzewa do wycinki. Następnie odbyła się wizja z uczestnictwem 

pracowników starostwa i to oni wydają decyzję o wycince.  Zostanie zweryfikowany stan tych 

drzew i jeżeli będzie potrzeba ponowienia wniosku do starostwa to taki wniosek będzie 

ponowiony., 

- zostanie sprawdzone jak to ma się do decyzji środowiskowej, z której wynika, że załadunek po 

godzinie 22.00 ma się odbywać przy wyłączonych silnikach. Jeżeli dochodzi do załadunku przy 

włączonych silnikach to firma zostanie zobligowana do zaprzestania tego typu działań 

bezwzględnie, jeżeli nie to będą wyciągane odpowiednie konsekwencje w stosunku do niej,    

- ekranów będzie tylko tyle ile wynika z decyzji środowiskowej, która stanowi, że ekrany mają się 

pojawić w miejscach, gdzie nie będzie zapewniony 5-metrowy pas zieleni izolacyjnej. 

 

Radna Maria Sitko poinformowała, że jest utrudniony przejazd przez ul. Krzemową (skarpa na 

wysokości działkowców wchodzi w prywatny teren). 

Zastępca Burmistrza poinformował, że sprawa zostanie zweryfikowana. 

 

Radny Tomasz Pyda zwrócił się o wykoszenie wikliny wzdłuż ul. Mielęckiego. 
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Zastępca Burmistrza poinformował, że Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami 

skontaktuje się z Panem Małkiem i zobowiąże go do wykoszenia pasa wikliny, który umożliwi 

bezpieczeństwo poruszającym się ul. Mielęckiego. 

 

 

Ad 4 

 

Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie Protokół nr 9/2019 z posiedzenia komisji w dniu 

21.10.2019 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 


