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PROTOKÓŁ NR 2/2022 
z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa przeprowadzonego w trybie zdalnym 

w dniu 21.02.2022 r. 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Czyste powietrze w Mieście Bieruń. 

2. Realizacja wniosków Komisji za IV kwartał 2021. 

3. Opiniowanie projektu uchwały: 

a) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie miasta Bierunia w 2022 roku”. 

4. Sprawy bieżące. 

5. Przyjęcie Protokołu nr 1/2022 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa z dnia 17.01.2022 r.  

 
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Jarosław Mokry otworzył i prowadził posiedzenie komisji, 

które w związku ze stanem epidemii oraz stosownie do zapisów art. 15 zzx ust. 3 ustawy z dnia  

31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, odbyło się w zdalnym trybie przy wsparciu systemów 

informatycznych eSesja oraz Microsoft Teams.  

Przywitał wszystkich uczestniczących zdalnie w posiedzeniu. Radni nie wnieśli uwag do otrzymanego 

materiału. Na podstawie informacji uzyskanej z systemu informatycznego eSesja stwierdził, że liczba 

zalogowanych do systemu radnych pozwala na prawomocne obradowanie oraz podejmowanie 

wniosków i stanowisk.  

 

Ad 1 

 

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Agnieszka Szklorz oraz Komendant 

Straży Miejskiej Krzysztof Waligóra przedstawili temat czystego powietrza w Mieście.  

 

Podczas dyskusji głos zabrał Przewodniczący Komisji, który poprosił o doprecyzowanie, czy kwoty 

dotyczące programu STOP SMOG są kwotami brutto czy netto oraz zapytał ile zidentyfikowano źródeł 

ciepła, które nie spełniają kryteriów uchwały antysmogowej. 

Odpowiedzi udzielił Komendant Straży Miejskiej Krzysztof Waligóra. 

 

Następnie głos zabrał Doradca Energetyczny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Katowicach Michał Bugiel, który omówił zakres działań, pomocy i wsparcia  

z jakich może korzystać Gmina Bieruń. 

Podczas dyskusji głos zabrał Przewodniczący Komisji, który zapytał czy aby przystąpić do programu 

szkoleniowego, jaki oferuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska trzeba być pracownikiem 

jednostki samorządu terytorialnego oraz o możliwość dofinansowania samochodu dla Straży Miejskiej 

wykorzystywanego do przeprowadzania zielonych kontroli.  

Odpowiedzi na poruszone kwestie udzielił Doradca Energetyczny Michał Bugiel.  

Do dyskusji włączył się Zastępca Burmistrza Sebastian Macioł, który obiecał przeanalizować potrzeby 

naszej gminy związane z ofertą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
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Następnie Przewodniczący Komisji zapytał czy gmina będzie przystępować do aktualizacji programu 

ochrony środowiska, który skończył się w 2021 roku oraz czy są informacje, jak wygląda łączenie 

pozyskiwanego dofinansowania z gminnego programu w ramach środków z budżetu, z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska oraz z programu Czyste Powietrze, czyli środków z Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

W powyższych kwestiach wyjaśnień udzielili Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Odpadami oraz Zastępca Burmistrza. 

 

Dalsza dyskusja dotyczyła Gminnego Programu Adaptacji do Zmian Klimatu. Głos zabrali Zastępca 

Burmistrza, Pan Michał Bugiel, oraz Przewodniczący Komisji. 

 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie: 
 
Wniosek 1 
Czyste Powietrze jest dla Władz Gminy Bieruń priorytetem. Gmina Bieruń od lat realizuje szereg działań 

na rzecz poprawy jakości powietrza w Mieście, do których należą m. in.: wspieranie mieszkańców  

w wymianie źródeł ciepła na ekologiczne, prowadzenie akcji edukacyjnych np. w ramach zielonych 

kontroli, ale również przystępuje do wielu projektów realizowanych przez Gminę mających na celu 

poprawę efektywności energetycznej sieci oświetleniowej w Mieście i budynków użyteczności 

publicznej. Komisja Bezpieczeństwa dostrzega konieczność dalszych działań związanych z poprawą 

stanu środowiska w Gminie oraz ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko i mieszkańców 

źródeł zanieczyszczeń, co przełożyć się też powinno na spadek bieżących kosztów funkcjonowania 

gminy. Wobec powyższego Komisja Bezpieczeństwa wnioskuje do Burmistrza Miasta o dalsze działania 

dążące do poprawy stanu środowiska w Gminie oraz ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko 

i ludzi w szczególności o: 

1. przygotowanie i sukcesywną realizację zadań wynikających z projektowanego obecnie 

miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Bierunia do roku 2030. Inwestycje 

powinny być w jak największym stopniu oparte o analizę techniczną  

i ekonomiczną wskazującą na rozwiązania zmierzające do ich samowystarczalności 

energetycznej np. w ramach planowanych działań dotyczących poprawy efektywności 

energetycznej i odnawialnych źródeł energii, budynków użyteczności publicznej. Działania 

Gminy mają realizować zamierzenia europejskiego Zielonego Ładu, który ma pomóc 

przekształcić Unię Europejską w nowoczesną, zasobo-oszczędną  

i konkurencyjną gospodarkę, która według założeń w 2050 roku osiągnąć powinna zerowy 

poziom emisji gazów cieplarnianych netto; 

2. poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania w celu poprawy efektywności energetycznej 

wśród zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej w gminie; 

3. udział w pracach prowadzonych w ramach klastru energetycznego w celu zaplanowania 

inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii, realizowanych w perspektywie 

finansowej 2021-2027 (chodzi o klaster efektywności energetycznych, o którym była mowa  

w materiale pisanym, którego członkiem jest Gmina Bieruń); 

4. realizacja przez Gminę działań edukacyjno-kontrolnych zmierzających do realizacji wymogów 

wynikających z uchwały antysmogowej województwa śląskiego i poprawy jakości powietrza  

w Mieście; 
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5. informowanie mieszkańców za pośrednictwem strony internetowej  

o prognozowanym wystąpieniu drugiego lub trzeciego alertu dotyczącego jakości powietrza na 

terenie gminy Bieruń (na wzór alertów związanych z poziomu krajowego np. o silnych wiatrach, 

o innych zagrożeniach); 

6. nawiązać mimo wszystko współpracę z Doradcą energetycznego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (Pan Michał Bugiel); 

w tym zakresie Komisja rekomenduje przedstawienie raz w roku wniosków z spraw nad powyższymi 

zagadnieniami, a najbliższą informację w tym zakresie należy przedstawić na posiedzeniu Komisji do 

końca IV kwartału bieżącego roku. 

Za – 8 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głos 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, przy 8 głosach za.  
 
Ad 2 
 
Radna Maria Sitko, Zastępca Burmistrza oraz Główny Specjalista w Wydziale Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Odpadami Marek Wach poruszyli kwestie dotyczące odpowiedzi udzielonej przez Polską 

Grupę Górniczą Oddział KWK Piast-Ziemowit. 

W dalszej części Przewodniczący Komisji poprosił o rozwinięcie realizacji wniosku dotyczącego 

kontynuacji ścisłej współpracy z przedstawicielami Zakładu Górniczego w zakresie bezpieczeństwa 

przeciwpowodziowego miasta Bieruń i kontynuowania rozmów w zakresie modernizacji przepustu 

wałowego w Potoku Bijasowickim. Do tematu odniósł się Zastępca Burmistrza. 

Przewodniczący Komisji zaproponował, aby wrócić do tematu podczas posiedzenia Komisji 

Bezpieczeństwa w miesiącu kwietniu oraz poddał pod głosowanie: 

 
Wniosek 2 
Komisja Bezpieczeństwa wnioskuje o wrócenie do tematu analizy odpowiedzi ze strony Polskiej Grupy 

Górniczej Oddział KWK Piast-Ziemowit na Komisji Bezpieczeństwa w miesiącu marcu oraz pkt 3 ppkt 8) 

realizacji wniosku za IV kwartał 2021 r. 

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

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, przy 8 głosach za.  
 
Wobec braku dalszych głosów, Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie: 
 
Opinia 1 
Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie opiniuje realizację pozostałych wniosków za IV kwartał 2021 r. 

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

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, przy 8 głosach za.  
 
Ad 3 
 
Komisja Bezpieczeństwa przystąpiła do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

miasta Bierunia w 2022 roku” 

Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami.  

 

W czasie dyskusji głos zabrał Przewodniczący Komisji, który zapytał czy kwota przeznaczona na 

realizację zadań wynikających z Programu została zwiększona. 
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Odpowiedzi na zadane pytanie udzieliła Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Odpadami.  

 

Wobec dalszych głosów, Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie: 

 
Opinia 2 
Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Bierunia  

w 2022 roku”. 

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

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, przy 8 głosach za.  
 
Ad 4 

W tym punkcie posiedzenia nie zgłoszono żadnych spraw bieżących. 

Ad 5 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie Protokół nr 1/2022 z posiedzenia Komisji 

Bezpieczeństwa z dnia 17.01.2022 roku. 

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

Protokół został przyjęty jednogłośnie, przy 8 głosach za.  
 
Przewodniczący Komisji 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 


