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PROTOKÓŁ NR 6/2022 
z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa 

w dniu 16.05.2022 r.  
 
 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Raport o stanie Miasta. 

3. Opiniowanie wykonania budżetu za 2021 r. 

4. Realizacja wniosków Komisji za I kwartał 2022 r. 

5. Sprawy bieżące. 

6. Przyjęcie Protokołu nr 5/2022 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa z dnia 25.04.2022 r.  

 
Ad 1 
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Jarosław Mokry otworzył posiedzenie komisji. Zapytał czy 
wszyscy Radni otrzymali materiały wraz z zawiadomieniem i czy wnoszą uwagi. Radni nie zgłosili 
uwag do otrzymanego materiału. Na podstawie kworum stwierdził, że na Komisji Bezpieczeństwa 
obecni są wszyscy członkowie. 
 
Przewodniczący Komisji przystąpił do pkt 2 posiedzenia. 
 
Ad 2 
Raport o stanie Miasta przedstawiła Sekretarz Miasta Jolanta Sałęga. 
Do obrad dołączyła Radna Agnieszka Demska-Furgał. 
 
W czasie dyskusji głos zabrał Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, który poruszył kwestie 
dotyczące m.in.: bezpieczeństwa i ochrony przeciwpowodziowej na rzece Wiśle i Gostyńce, zespołu 
do spraw bezpieczeństwa powodziowego, prac związanych z zaistniałym stanem epidemiologicznym 
w 2021 r., harmonogramu prac ochrony przeciwpowodziowej. 
Odpowiedzi udzielił Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Waldemar 
Prietz.  
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa przedstawił treść 
stanowiska, który poddał pod głosowanie:  
 
Opinia 1 
Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie opiniuje Raport o stanie Miasta za 2021 rok będący  
w kompetencji Komisji Bezpieczeństwa. 
 

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

Opinia została przyjęte jednogłośnie, przy 8 głosach za. 
 
Ad 3  
Skarbnik Miasta Dorota Przybyła omówiła wykonanie budżetu w zakresie będącej w kompetencji 
Komisji Bezpieczeństwa. 
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Podczas dyskusji Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa poruszył kwestie dotyczące wydatków 
związanych z pandemią oraz otrzymanych środków finansowych z tytułu nagrody dla najlepiej 
wyszczepionej gminy. 
Odpowiedzi udzielili Skarbnik Miasta oraz Burmistrz Miasta Krystian Grzesica. 
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa przedstawił treść 
stanowiska, który poddał pod głosowanie:  
 
Opinia 2 
Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu Miasta Bierunia za 2021 rok 
pozostający w kompetencji Komisji Bezpieczeństwa. 
 

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

Opinia została przyjęty jednogłośnie, przy 8 głosach za. 
 
Ad 4 
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa poinformował o realizacji wniosków Komisji za I kwartał 
2022 r. i zwrócił się z prośbą o przedstawienie informacji związanych z Tyskim Klastrem Energii  
w zakresie projektów, pomysłów, roli Gminy. 
Odpowiedzi udzielił Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Tomasz Pawlus.  
 
Opinia 3 
Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie opiniuje realizację wniosków z Komisji Bezpieczeństwa za  
I kwartał 2022 roku. 
 

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

Opinia została przyjęty jednogłośnie, przy 8 głosach za. 
 
Ad 5  
W tym punkcie posiedzenia głos zabrał Komendant Straży Miejskiej Krzysztof Waligóra, który 
poinformował, że od czerwca br. w weekendy oraz dni świąteczne nastąpi zmiana godzin pracy 
patrolu. 
W dalszej dyskusji głos zabrali: Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami 
Agnieszka Sklorz, Radna Maria Sitko, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Radny Walenty 
Magiera, Radny Stanisław Jurecki, Burmistrz Miasta, którzy wypowiedzieli się w kwestii dotyczącej 
zakresu oprysków przeciw komarom. 
 
Opinia 4 
Komisja Bezpieczeństwa wyraża opinię do Burmistrza Miasta, aby zabezpieczyć środki na realizację 
oprysku na terenach zabudowy i rekreacyjne w ten sam sposób, w jaki to było realizowane  
w ubiegłym roku. Jednocześnie Komisja Bezpieczeństwa wnioskuje do Burmistrza Miasta, aby na 
Komisji Finansów rozważyć możliwość zwiększenia środków na ten cel a Komisja Bezpieczeństwa 
rekomenduje tego typu rozwiązania. 
 

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

Opinia została przyjęty większością głosów, przy 7 głosach za, 1 osobie wstrzymującej się. 
 
 
W dalszej części spraw bieżących Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami. 
przedstawiła kwestie dotyczące przygotowywań do kolejnego przetargu na odpady, w szczególności 
pozostawienia w systemie odbierania i gospodarowania odpadami nieruchomości niezamieszkałych 
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(przedsiębiorców). Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa dopytał o termin przygotowań 
postępowania. Radna Maria Sitko zapytała o możliwość oddawania odpadów do innych odbiorców.  
Odpowiedzi udzieliła Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami. 
 
Wniosek 1 
Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie rekomenduje pozostawienie nieruchomości niezamieszkałych 
 w systemie odbierania i gospodarowania odpadów. 
 
Z przyczyn technicznych, głosowanie odbyło się przez podniesienie ręki.  
 

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

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, przy 8 głosach za. 
 
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa poprosił o przedstawienie etapu, podejmowanych działań 
rozwiązujących sprawę (przepustu wałowego), mostka znajdującego się w drodze gminnej.  
Burmistrz Miasta udzielił odpowiedzi. 
 
Ad 6 
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa poddał pod głosowanie protokół nr 5/2022 z posiedzenia 
Komisji Bezpieczeństwa z dnia25.04.2022 r.  
 
Z przyczyn technicznych, głosowanie odbyło się przez podniesienie ręki.  
 

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

Protokół nr 5/2022 został przyjęty jednogłośnie, przy 8 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 
 
 

  


