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PROTOKÓŁ NR 5/2022 
z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa 

w dniu 25.04.2022 r.  
 
 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Omówienie tematu związanego z dofinansowaniem zakupu radiowozu dla Komendy 
Powiatowej Policji. 

3. Opracowanie koncepcji budowy PSZOK – realizacja wniosku Komisji z dnia 17.01.2022 r. 

4. Analiza systemu Gospodarki Odpadami. 

5. Sprawy bieżące. 

6. Przyjęcie Protokołów: 

a) nr 3/2022 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa z dnia 07.03.2022 r.  
b) nr 4/2022 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa z dnia 21.03.2022 r. 

 
Ad 1 
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Jarosław Mokry otworzył posiedzenie komisji. 
Na podstawie listy obecności stwierdził, że zarówno ilość członków Komisji Bezpieczeństwa pozwala 
na prawomocne podejmowanie przez Komisję decyzji, wniosków i stanowisk. Zapytał czy wszyscy 
Radni otrzymali materiały wraz z zawiadomieniem i czy wnoszą uwagi. Radni nie zgłosili uwag do 
otrzymanego materiału. 
 
Przewodniczący Komisji zaproponował zmianę porządku posiedzenia i poddał ją pod głosowanie: 
 

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

Porządek posiedzenia wraz ze zmianą został przyjęty jednogłośnie, przy 8 głosach za. 
 
Przewodniczący Komisji przystąpił do pkt 2 posiedzenia. 
 
Ad 2 
Prezes Bieruńskiego Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej Krzysztof Wilk przedstawił temat 
opracowania koncepcji budowy PSZOK. 
 
Burmistrz Miasta Krystian Grzesica uzupełnił informacje oraz odniósł się do przedstawionego tematu. 
W czasie dyskusji głos zabrali Radni: Maria Sitko, Przewodniczący Komisji, Walenty Magiera, Damian 
Gerycki, którzy poruszyli m. in. kwestie: powstania jednego PSZOK-u pod warunkiem powstania 
kompostowni; doprecyzowania lokalizacji kompostowni; możliwości powstania w jednym miejscu 
kompostowni wraz z PSZOK-iem; efektywności kosztowej; kosztów utrzymania PSZOK-ów; możliwości 
ubiegania się o dotacje ze środków zewnętrznych; kosztów gruntów, pozyskania środków 
zewnętrznych; przepustowości PSZOK. 
Wyjaśnień w powyższych kwestiach udzielił Burmistrz Miasta oraz Prezes BPIK. 
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji przedstawił treść wniosku, który 
poddał pod głosowanie: 
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Wniosek 1 
Komisja Bezpieczeństwa wnioskuje do Burmistrza Miasta o kontynuowanie prac zmierzających do 
budowy jednego PSZOK w Bieruniu przy ul. Soleckiej  
 

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

Wniosek został przyjęty większością głosów, przy 7 głosach za, 1 wstrzymującym się. 
 
Ad 3  
Wprowadzenia do tematu związanego z dofinansowaniem zakupu radiowozu dla Komendy 
Powiatowej Policji przedstawił Komendant Powiatowy Policji nadkom. Krzysztof Waligóra. 
 
Przewodniczący Komisji zapytał czy na tą chwilę posiadają Państwo nieoznakowany wóz oraz jakie są 
argumenty potrzeby takiego wozu. Komendant Powiatowy Policji udzielił odpowiedzi. 
W trakcie dyskusji Radny Stanisław Jurecki przedstawił propozycje zamiany współfinansowania 
radiowozu następnie Przewodniczący Komisji, Radny Damian Gerycki odnieśli się do źródła zasilania 
samochodu, zakup samochodu typu Suv, możliwości zakupu samochodu w tym roku. 
Odpowiedzi oraz wyjaśnień udzielili Komendant Powiatowy Policji oraz Burmistrz Miasta. 
 
Z uwagi na brak dalszych głosów będących przedmiotem dyskusji Przewodniczący Komisji 
przedstawił treść wniosku, który poddał pod głosowanie: 
 
Wniosek 2 
Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie opiniuje zabezpieczenie w budżecie środków miasta, dołożenie ze 
strony Miasta Bieruń, kwoty 12 500 zł do zakupu radiowozu nieoznakowanego na zasadach 
określonych w piśmie, które zostało skierowane przez Pana Komendanta Powiatowego Policji  
w Bieruniu, z dnia 3 lutego 2022 roku. Komisja Bezpieczeństwa wnioskuje do Burmistrza Miasta  
o wprowadzenie w projekcie uchwały zmian do budżetu miasta na najbliższej Sesji Rady Miasta kwoty 
12 500 zł na zakup nieoznakowanego pojazdu zgodnie na zasadach określonych w piśmie z 3 lutego 
2022 od Pana Komendanta Powiatowego Policji w Bieruniu. 
 

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

Wniosek został przyjęty większością głosów, przy 7 głosach za, 1 wstrzymującym się. 
 
Zastępca Burmistrza realizując wniosek z Komisji Gospodarki z dnia 22.03.2022 r. przedstawił 
informacje z przeprowadzonego pomiaru natężenia ruchu na ul. Równoległej i ul. Skowronków. 
Komendant Powiatowy Policji odniósł się do przedstawionych informacji. 
 
W dalszej części dyskusji, w której udział wzięli m. in. Przewodniczący Komisji oraz Radni: Stanisław 
Jurecki, Walenty Magiera, Maria Sitko poruszono kwestie: ciągłości pracy, liczby pojazdów na drodze; 
wykrytych sprawców z monitoringu oraz podjętych działań; podziękowań za interwencję i działania 
podjęte na ul. Jagiełły, ul. Groblanej; trudności włączenia się do ruchu z ul. Borowinowej na  
ul. Turystyczną oraz ograniczenia prędkości w tamtym rejonie. Komendant Powiatowy Policji oraz 
Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji kom. Dariusz Kasperek udzielili odpowiedzi 
oraz wyjaśnień w poruszonych kwestiach. 
 
Przewodniczący Komisji ogłosił krótką przerwę.  
W trakcie przerwy obrady opuściła Radna Maria Sitko. Od tej w posiedzeniu uczestniczy 7 Radnych.  
Po przerwie Przewodniczący Komisji wznowił posiedzenie i przystąpił do pkt. 4 porządku 
posiedzenia. 
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Ad 4 

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Agnieszka Sklorz omówiła temat 
analizy systemu gospodarki odpadami. 

Podczas dyskusji głos zabrali Radni: Damian Gerycki, Stanisław Jurecki, Przewodniczący Komisji, 
którzy poruszyli m. in. kwestie: umieszczenia zbiorników na oleje, ilości osób zarejestrowanych  
w systemie i usprawnieniem poboru opłat w związku z zamieszkaniem obywateli Ukrainy, podjętych 
działań związanych z uszczelnieniem systemu poboru opłat, ilości odebranych odpadów, 
przygotowań do nowego postępowania przetargowego; oszczędności z gabarytów osiedli 
wielorodzinnych. 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami oraz Prezes BPIK udzielili 
odpowiedzi. 
Do posiedzenia dołączyła Radna Maria Sitko. Od tej pory obecni są wszyscy Radni. 
Po przeprowadzonej dyskusji Przewodniczący Komisji przedstawił treść stanowiska, które poddał 
pod głosowanie: 
 
Stanowisko 1 
Odbiór i gospodarowanie odpadami w mieście był przedmiotem wielokrotnych dyskusji komisji 
branżowych Rady Miejskiej w Bieruniu, które wskazały szereg zastrzeżeń, podejmując konkretne 
wnioski konieczne do realizacji w tym obszarze działalności. Komisja Bezpieczeństwa dostrzega 
podejmowane działania w zakresie usprawnienia funkcjonowania systemu odbierania  
i zagospodarowanie odpadów w mieście. Za przykład niech posłuży wprowadzenie kart 
identyfikacyjnych umożliwiających korzystanie z Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych, a także działania w zakresie uszczelnienia działalności PSZOK. 

Niemniej jednak Komisja Bezpieczeństwa wnioskuje o podjęcie dalszych działań mających na celu 
optymalizację systemu gospodarowania odpadami w mieście, do których w szczególności należą:  

1. Kontynuacja działań zmierzających do uszczelnienia systemu poboru opłat za odbiór  

i gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jednocześnie mając na uwadze spadek 

procentowego pokrycia wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 

dochodami, Komisja Bezpieczeństwa wnioskuje o przedstawienie podejmowanych  

i możliwych do podjęcia działań związanych z optymalizacją i uszczelnieniem funkcjonowania 

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście. 

2. Kontynuowanie prac zmierzających do budowy jednego PSZOK w Bieruniu. 

3. Kontynuacja działań związanych z utworzeniem kompostowni miejskiej. Działania określone 

w pkt. 2 i 3 powinny być realizowane w oparciu o szczegółowe analizy efektywności kosztowej 

przedsięwzięć, będące podstawą ubiegania się dofinansowanie środkami zewnętrznymi.  

4. Intensyfikacja już prowadzonych akcji edukacyjnych i kontrolnych zarówno wśród właścicieli 

nieruchomości – pod względem wywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania 

odpadów jak i firm realizujących na zlecenia miast odbiór i zagospodarowanie odpadami. 

5. Prowadzenie dalszych analiz i prac zmierzających do optymalizacji funkcjonowania systemu 

odbioru i gospodarowania odpadów w mieście, w tym możliwości świadczenia przez miejską 

spółkę usług odbioru odpadów komunalnych w formule In-house. 

 
Z uwagi na zbliżający się termin przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie 
wykonawcy odbioru i gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście, proszę o przedstawienie 
założeń zamówień w najbliższym możliwym terminie. Informacje nt. podjętych działań i ich efektów  
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w pozostałym zakresie należy przedstawić na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa nie później niż  
w IV kwartale bieżącego roku. 
 

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

Stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie, przy 8 głosach za. 
 
 
Ad 5  
Radny Damian Gerycki przywołał temat poruszony podczas posiedzenia Komisji Gospodarki z dnia 
19.04.2022 r. w zakresie wycinki drzew między ul. Majową a ul. Turystyczną oraz poinformował  
o planie urządzenia lasów dla Gminy Bieruń. Burmistrz Miasta przedstawił uzyskane informacje  
w tym temacie. 
  
 
Ad 6 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie protokół nr 3/2022 z posiedzenia Komisji 
Bezpieczeństwa z dnia 07.03.2022 r.  

 

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

Protokół nr 3/2022 został przyjęty jednogłośnie, przy 8 głosach za 
 

Następnie Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie protokół nr 4/2022 z posiedzenia Komisji 
Bezpieczeństwa z dnia 21.03.2022 r. 

 

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

Protokół nr 4/2022 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 
 
 

  


