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PROTOKÓŁ NR 11/2022 
z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, które odbyło się dnia 14.11.2022 r. 

w Sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu 
 
 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Budowa JRG Tychy w Bieruniu i infrastruktura OSP. 
3. Realizacja wniosków Komisji za III kwartał 2022. 
4. Plan Pracy Komisji Bezpieczeństwa na rok 2023. 
5. Sprawy bieżące. 
6. Przyjęcie Protokołu nr 10/2022 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa z dnia 17.10.2022 r.  

 
Ad 1 
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Jarosław Mokry otworzył posiedzenie komisji. Przywitał 
zaproszonych gości oraz wszystkich obecnych na Sali. Na podstawie listy obecności stwierdził 
prawomocność podejmowanych przez Komisję wniosków, opinii.  Poinformował o materiałach  
omawianych podczas posiedzenia Komisji. 
 
 
Ad 2 
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Tychach Piotr Szojda przedstawił temat związany  
z budową Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Tychy w Bieruniu oraz zaprezentował m. in. lokalizację 
usytuowania JRG; główne założenia projektowe; mapę z obszarem dojazdu „w czasie 15 minut” dla 
lokalizacji JRG Tychy oraz JRG Bieruń; wstępny układ zagospodarowania terenu. 
 
Dyskusję w obszarze budowy JRG Tychy w Bieruniu rozpoczął Przewodniczący Komisji 
Bezpieczeństwa następnie Prezes OSP Bieruń Nowy Sebastian Pasterak, Radny Damian Gerycki, 
Radny Walenty Magiera Zadane pytania odnosiły się m. in. do: składowych kwoty przeznaczonej na 
budowę JRG; wyposażenia w sprzęt specjalistyczny; przebudowy infrastruktury drogowej  
w zakresie budowy oświetlenia; możliwości połączenia budynku JRG z budynkiem OSP w Bieruniu 
Starym; kwot przekazywanych przez Miasto Tychy na Komendę JRG w Tychach; przejęcia kosztów  
w przypadku powstania JRG w Bieruniu; rodzaju, ilości i przeznaczenia pojazdów stacjonujących w 
nowej Jednostce; generowania obciążeń finansowych dla Miasta; zakupu drabiny. 
 
Odpowiedzi na zadane pytania udzielił Komendant Miejski PSP w Tychach oraz Prezes OSP Bieruń 
Stary Błażej Tomera. 
 
Dalszą część związaną z infrastrukturą OSP (m. in. stan i potrzeby) przedstawili w kolejności: Prezes 
OSP Czarnuchowice Przemysław Cecuga, Prezes OSP Bieruń Nowy Sebastian Pasterak oraz Prezes 
OSP Bieruń Stary Błażej Tomera. 
 
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Radny Damian Gerycki, Radny Stanisław Jurecki poruszyli 
zagadnienia związane m. in. z: potrzebą zasilania zewnętrznego; niebezpieczeństwem związanym ze 
złym stanem technicznym wieży OSP Bieruń Nowy; zapisami ekspertyzy, terminem  
i zakresem prac do wykonania na wieży OSP Bieruń Nowy, stanu wieży; kosztami interwencji OSP  
w Mieście Imielin. 
 
Odpowiedzi i wyjaśnienia na bieżąco udzielali Prezesi OSP oraz Komendant Miejski PSP w Tychach, 
Zastępca Burmistrza Sebastian Macioł. 
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Prezes OSP Bieruń Stary przekazał podziękowania Radnym Rady Miejskiej za podjęcie Uchwał oraz 
Burmistrzowi Miasta za zainicjowanie, przeprowadzenie i nadzorowanie procesu zmierzającego do 
budowy Remizy Strażackiej w Bieruniu Starym. 
Burmistrz Miasta odniósł się do wypowiedzi Prezesa OSP Bieruń Stary. 
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa przedstawił 
stanowisko wraz z Wnioskiem Komisji, które poddał pod głosowanie: 
 
Stanowisko 1 
Komisja Bezpieczeństwa zapoznała się ze stanem przygotowania zadania związanego  
z budową Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Bieruniu. 
 
Wniosek 1  
W celu dalszej poprawy funkcjonowania bieruńskich Jednostek OSP Komisja Bezpieczeństwa 
wnioskuje do Burmistrza Miasta o kontynuowanie działań w zakresie: 

− rozbudowy Remizy OSP w Bieruniu Starym, 

− bieżącego utrzymania budynku OSP w Bieruniu Nowym w szczególności w zakresie remontu 

wieży budynku lub budową nowej wieży, 

− budowy garaży metalowych na sprzęt OSP w Bieruniu Nowym, 

− bieżących robót utrzymaniowych OSP w Czarnuchowicach, 

− stałego uzupełnienia niezbędnego i uzasadnionego potrzebami, sprzętu i wyposażenia, 

− optymalizowania realnych potrzeb operacyjnych w zakresie posiadanych pojazdów i sprzętów 

będących w dyspozycji OSP. 

 
Wymieniony powyżej zakres działań, powinien uwzględniać planowaną na terenie Miasta budowę 
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. 
 

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

Stanowisko wraz z wnioskiem zostało przyjęte jednogłośnie, przy 8 głosach za. 
 
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa ogłosił 2 minuty przerwy oraz podziękował za udział  
w Komisji i przedstawienie informacji na temat Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. 
 
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa wznowił posiedzenie Komisji po przerwie. W obradach 
uczestniczy 6 Radnych. 
 
Ad 3  
Wobec braku zapytań w zakresie realizacji wniosków Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa 
poddał pod głosowanie: 
 
Stanowisko 2 
Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie opiniuje realizację wniosków z Komisji Bezpieczeństwa za III 
kwartał 2022 r. 
 

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

Stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie, przy 6 glosach za.  
 
Do posiedzenia dołączyła Radna Maria Sitko oraz Radny Tomasz Pyda. Od tej pory w obradach 
uczestniczy 8 Radnych. 
 
 



 

3 

 

Ad 4 
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa nawiązał do propozycji Planu Pracy Komisji Bezpieczeństwa 
na rok 2023. Sekretarz Miasta przedstawiła wyjaśnienia w zakresie przedstawionego planu. 
 
Radny Damian Gerycki zaproponował dodanie tematu „Monitoring w Mieście” w miesiącu marcu 
oraz tematu „Budowa JRG oraz OSP Gminy Bieruń infrastruktura oraz wyposażenie” w miesiącu 
wrześniu. 
 
Burmistrz Miasta odniósł się do propozycji i poprosił, aby w danym miesiącu wskazać jeden temat. 
 
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa przychylił się do propozycji dodania tematu „Monitoring  
w Mieście” w miesiącu marcu następnie zaproponował pozostawienie tematu „Bezpieczeństwo 
powodziowe” we wrześniu poszerzając go o część wyjazdową celem zapoznania się z infrastrukturą 
melioracji szczegółowej. W dalszej części dyskusji dotyczącej uzgodnień przedstawianych propozycji 
tematów głos zabrali: Radny Damian Gerycki, Burmistrz Miasta, Radna Maria Sitko, Radny Walenty 
Magiera, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Sekretarza Miasta, Radny Stanisław Jurecki. 
 
Po wysłuchaniu propozycji tematów i uzgodnionych zmian Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa 
przedstawił ostateczną propozycję Planu Pracy Komisji na 2023 rok tj.: 

− Styczeń – Leśnictwo i Łowiectwo 

− Luty – Działalność Ekodoradcy oraz Realizacja wniosków Komisji za IV kwartał 2022 r. 

− Marzec – Bezpieczeństwo obywateli i porządek publiczny oraz Monitoring w Mieście, 

− Kwiecień – Budowa Kompostowni i PSZOK – stan zaawansowania prac, 

− Maj – Raport o stanie miasta, Opiniowanie wykonania budżetu za 2022 r., Realizacja 
wniosków Komisji za I kwartał 2023 r., 

− Czerwiec – Przyszłość systemu gospodarowania odpadami w Mieście – inhouse czy przetarg, 

− Sierpień – Gospodarka ściekowa w Mieście, Realizacja wniosków Komisji za II kwartał 2023, 

− Wrzesień – Bezpieczeństwo powodziowe (Komisja wyjazdowa - zapoznanie z infrastrukturą 
melioracji szczegółowej), 

− Październik – Transformacja górnicza, 

− Listopad – OSP w Gminie Bieruń, Plan pracy komisji na 2024 rok, Realizacja wniosków Komisji 
za III kwartał 2023 r., 

− Grudzień – Opiniowanie projektu budżetu na 2024 rok 
 
Posiedzenie Komisji opuścił Radny Dariusz Czapiewski. Od tej pory w obradach uczestniczy 7 Radnych. 
 
Wobec braku dalszych uwag do planu pracy Komisji Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa poddał 
następujące stanowisko pod głosowanie: 
 
Stanowisko 3 
Komisja Bezpieczeństwa przyjęła propozycję Planu Pracy Komisji Bezpieczeństwa na 2023 rok  
z uwzględnieniem wprowadzonych zmian 
 

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

Stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie, przy 7 głosach za. 
 
Ad 5 
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa przekazał, że informacje w zakresie stopnia realizacji 
podjętych w 2022 r. wniosków Komisji dot.  wniosku w zakresie PSZOK zostanie przedstawiony  
w miesiącu Kwietniu, natomiast wniosek w zakresie Czystego powietrza zostanie przedstawiony  
w miesiącu Lutym.   



 

4 

 

 
W dalszej części tego punktu głos zabrał Radny Damian Gerycki, który zwrócił się z wnioskiem do 
Burmistrza Miasta w zakresie sposobu wyboru firmy dokonującej przeglądu budynku OSP, wykonania 
tego przeglądu i uniknięcia w przyszłości podobnych sytuacji. 
 
Ad 5 
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa poddał pod głosowanie protokół nr 10/2022 z posiedzenia 
Komisji Bezpieczeństwa z dnia 17.10.2022 r.  
 

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

Protokół nr 10/2022 został przyjęty jednogłośnie, przy 7 głosach za. 
 
 
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa po zrealizowaniu porządku, zamknął posiedzenie komisji. 
 
Integralną część protokołu stanowi nagranie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.  
 
 
Na tym protokół zakończono.       
Protokołowała:   
Arleta Urbańczyk 
      
 

Przewodniczący  
Komisji Bezpieczeństwa  

 
 
 Jarosław Mokry 
 
 

  


