
PROTOKÓŁ NR 11/2019 

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa  

w dniu 9 grudnia 2019 r. 

  

 

Obecni: 

Według załączonej listy obecności. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Opiniowanie projektu budżetu na 2020 rok. 

2. Plan pracy komisji na 2020 rok. 

3. Sprawy bieżące. 

4. Przyjęcie Protokołu nr 10/2019 z posiedzenia komisji w dniu 18.11.2019 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 wyżej podany porządek posiedzenia, który został przyjęty przez aklamację. 

 

 

Ad 1 

 

Skarbnik Miasta poinformowała, że projekt uchwały budżetowej został przesłany do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej oraz Rady Miejskiej celem zaopiniowania.  

Następnie omówiła dochody i wydatki projektu budżetu na 2020 rok w zakresie kompetencji komisji.  

 

W czasie dyskusji, w której głos zabrali radni: Jarosław Mokry, Damian Gerycki, Maria Sitko, Krystyna 

Wróbel poruszono kwestie dotyczące m. in.: 

- wskazania zadań, w których zostały poczynione największe oszczędności, 

- zaplanowanych środków finansowych w WPF-ie w kwocie 150 000,00 zł na wzmocnienie 

potencjału bieruńskich jednostek OSP poprzez dotacje na zakup samochodów pożarniczych (OSP 

Czarnuchowice oraz OSP Bieruń Nowy) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta – czy 

dotacja dotyczy tych jednostek oraz czy jest to pełna kwota na zakup samochodu, 

- zaplanowanych wydatków na dożynki i dni Bierunia, 

- kosztów związanych z utrzymaniem mini arboretum i skweru Powstańców Śląskich,  

- wykorzystania w całości środków zaplanowanych na schroniska dla zwierząt, 

- gospodarki odpadami, w tym wzrostu stawek za odbiór odpadów, 

- utrzymania oświetlenia ulicznego w gminie, w tym przewidywanego wzrostu cen energii 

elektrycznej, 

- ujęcia w wydatkach na 2020 rok świątecznego oświetlenia tzw. Hamrowizny, 

- partycypowania powiatu w kosztach oświetlenia świątecznego w Ścierniach, 

- kosztów funkcjonowania Straży Miejskiej. 
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Skarbnik Miasta, Burmistrz Miasta, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, p.o. Naczelnik 

Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami oraz Komendant Straży Miejskiej udzielili 

szczegółowych odpowiedzi oraz wyjaśnień na poruszone sprawy przez radnych w czasie dyskusji. 

 

Komisja Bezpieczeństwa w podsumowaniu powyższego tematu przyjęła następującą opinię:  

 

Opinia 1 

Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie opiniuje projekt uchwały budżetowej i Wieloletniej Prognozy 

Finansowej w zakresie pozostającym w kompetencji komisji, tj. działów dochodów: 752, 754, 756, 900 

i działów wydatków: 010, 752, 754, 900 oraz zadań inwestycyjnych.   

za – 3 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 3 głosy 

 

Opinia została podjęta większością głosów. 

 

 

Ad 2 

 

W temacie dotyczącym planu pracy komisji na 2020 rok, przewodniczący komisji zaproponował 

zmiany w stosunku do propozycji, które radni otrzymali. 

 

Komisja Bezpieczeństwa przyjęła następującą opinię: 

  

Opinia 2 

Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie opiniuje plan pracy komisji na 2020 rok ze zmianami. 

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

 

Opinia została przyjęta jednogłośnie. 

 

 

Ad 3 

 

Radna Maria Sitko zwróciła się o postawienie przy zjeździe z ul. Kamiennej znaku informującego 

o dojeździe do budynków o numerach 24 i 26 znajdujących się przy tej ulicy. 

 

Burmistrz Miasta poinformował, że sprawa zostanie przekazana do wydziału. 

 

Radny Jarosław Mokry, w związku z zamontowaniem nowego oświetlenia ulicznego LED od 

skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Wawelską w stronę mostu na rzece Wiśle zapytał, kiedy zostanie 

wyłączone oświetlenie TAURON-owskie. 

 

Burmistrz Miasta poinformował, że nie zależy to od gminy, będziemy apelować, aby to stało się jak 

najszybciej. 
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Ad 4 

Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie Protokół nr 10/2019 z posiedzenia komisji w dniu 

18.11.2019 r. 

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

 

Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 


