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PROTOKÓŁ NR 7/2022 
z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa 

w dniu 20.06.2022 r.  
 
 
 
Porządek posiedzenia: 

1.  Otwarcie posiedzenia.  
2.  Melioracja szczegółowa i kanalizacja deszczowa w Mieście.  
3.  Opiniowanie projektów uchwał:  

a) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy Bieruń,  

b) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów.  

4.  Sprawy bieżące.  
5.  Przyjęcie Protokołu nr 6/2022 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa z dnia 16.05.2022 r.   
 
 

Ad 1 
 
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Jarosław Mokry otworzył posiedzenie komisji, przywitał 
zaproszonych Gości a także wszystkich obecnych na Sali. Zapytał czy wszyscy Radni otrzymali 
materiały wraz z zawiadomieniem i czy wnoszą uwagi. Na podstawie kworum stwierdził, że na Komisji 
Bezpieczeństwa obecni są wszyscy członkowie. 
 
Radny Damian Gerycki zawnioskował o usunięcie z porządku obrad w punkcie 3,  
podpunktu b tj. projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów i przedstawił uzasadnienie. 
 
Wobec braku uwag do przedstawionego wniosku Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa poddał go 
pod głosowanie: 
 

za -  5 głosów  przeciw – 1 głos  wstrzym. – 2 głosy  

Wniosek został przyjęty większością głosów, przy 5 głosach za, 1 przeciw, 2 wstrzymujących się. 
 
Następnie Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa poddał pod głosowanie zmieniony porządek 
posiedzenia: 
 

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

Wniosek został przyjęty większością głosów, przy 7 głosach za i 2 wstrzymujących się. 
 
 
Ad 2 
 
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa nakreślił zagadnienia związane z omawianym temat  
i poprosił Zastępcę Burmistrza Sebastiana Macioła o wprowadzenie do tematu. Szczegółowo temat 
omówiła Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Agnieszka Sklorz oraz 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Tomasz Pawlus.  
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Następnie Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach Stefan Mojżeszek przedstawił prezentacje na 
temat działań realizowanych na terenie Nadzoru wodnego w Bieruniu oraz działań utrzymaniowych  
i inwestycyjnych przeprowadzonych w roku 2021 jak i planowanych na rok 2022 r.  
W dalszej części była Przewodnicząca Bieruńskiej Spółki Wodnej Jolanta Niesyto oraz obecna 
Przewodnicząca Bieruńskiej Spółki Wodnej Sylwia Malcharek przedstawiły działalność oraz 
problemy finansowe i techniczne Bieruńskiej Spółki Wodnej. p.o. Zastępcy Dyrektora Zarządu Zlewni 
w Katowicach Jan Grygier oraz Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa odnieśli się do pilotażowego 
projektu ewidencji melioracji. Główny Inżynier Mierniczo-Geologiczny Benedykt Zasada przedstawił 
zakres działalności Kopalni oraz współpracy z Bieruńską Spółką Wodną. 
 
Zastępca Burmistrza odniósł się m. in. do: współpracy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym 
Wody Polskie, Kopalnią oraz Bieruńską Spółką Wodną; zadań projektowych związanych  
z inwestycjami wałowymi; inwentaryzacji sieci melioracyjnej; prawnych narzędzi do egzekwowania 
obowiązku utrzymywania rowów; przepustu w drodze gminnej ul. Wiślanej; odwodnieniu 
 ul. Królowej Jadwigi; problemu pojawiających się niecek; dotacji gminnych przekazywanych 
Bieruńskiej Spółce Wodnej; składek członkowskich na utrzymanie urządzeń melioracyjnych. 
Wyjaśnień do poruszonych kwestii udzielił p.o. Zastępcy Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach. 
 
Podczas obszernej dyskusji, w której głos zabrali Radni: Walenty Magiera, Maria Sitko, Damian 
Gerycki, Krystyna Wróbel, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Zastępca Burmistrza, była 
Przewodnicząca Bieruńskiej Spółki Wodnej, poruszone zostały zagadnienia związane m. in. z: 
ewidencją rowów; załamaniem terenu, pochyleń domów, szkód górniczych i napraw; wodami 
opadowymi i odwodnieniem terenu Ścierni, tworzeniem zbiorników retencyjnych; nawiązaniem 
współpracy ze Spółkami Wodnymi, planami przyznawania grantów na realizację przeciwdziałania 
suszy; potrzebą inwentaryzacji rowów, ograniczoną konserwacją urządzeń melioracyjnych; tzw. 
„pilotażem” i programem ewidencji rowów; pozyskiwaniem danych w celu egzekwowania od 
Właścicieli nieruchomości utrzymywania rowów; budową wałów w Czarnuchowicach, odtworzeniem 
granic, budowy dróg wraz z inwentaryzacją na mapach; konserwacją oraz etapami wykaszania 
wałów; odpowiedzialnością za przepusty wałowe (zamykanie klap); uregulowaniem potoku 
Goławieckiego od ul. Wawelskiej w kierunku Chełmu Śląskiego; podaniem terminu wykonania prac 
melioracyjnych na terenie boiska przy ul. Węglowej i ul. Królowej Jadwigi, planowanym 
zakończeniem i uruchomieniem przepompowni na obszarze łącznika ul. Sadowej z ul. Barbórki, 
przedstawieniem powodów wzrostu kwot przeznaczonych na czyszczenie i bieżące utrzymanie 
kanalizacji deszczowej; terminem przygotowania przetargów na koszenie traw; możliwością 
pozyskania środków z innych źródeł na realizację inwestycji związanych z przebudową obwałowań  
i konserwacją urządzeń; planami wieloletnich przedsięwzięć; przedstawieniem priorytetowych zadań; 
tymczasową pompownią wraz z oddziaływaniem na Oczyszczalnie Ścieków; utrzymaniem pompowni 
oraz urządzeń po wygaszeniu Kopalni wraz z podaniem kosztów ich utrzymania. 
 
Główny Inżynier Mierniczo-Geologiczny, Dyrektor Zarządu Zlewni, p.o. Zastępca Dyrektora Zarządu 
Zlewni oraz Kierownik Zespołu Szkód Górniczych Mieczysław Stankiewicz, Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Komunalnej na bieżąco udzielali wszelkich wyjaśnień i odpowiedzi. 
 
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa ogłosił 5 minutową przerwę. 
 
Po przerwie Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa wznowił posiedzenie i przedstawił stanowisko. 
 
Radna Maria Sitko nawiązała do przedstawionego materiału m. in. w zakresie: odpowiedzialności 

Właścicieli gruntów za utrzymanie rowów; szkód górniczych; kanalizacji deszczowej ul. Skalnej  

i ul. Kamiennej, odwodnienia dróg gminnych oraz terenów Ścierni. Zastępca Burmistrza odniósł się 

do powyższych wypowiedzi. 
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Wobec braku uwag do przedstawionego stanowiska Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa poddał 

go pod głosowanie: 

 

Stanowisko 1 
Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie opiniuje dotychczas realizowane działania w zakresie utrzymania 
urządzeń melioracji szczegółowej, rowów przydrożnych i kanalizacji deszczowej pozostających w gestii 
gminy. 
Urządzenia melioracyjne tworzą system naczyń połączonych. Według prawa wodnego obowiązek 

oczyszczania podstawowych urządzeń, takich jak rzeki, wały, kanały należy do Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Za resztę, czyli urządzenia melioracyjne szczegółowe 

odpowiadają właściciele gruntów, na których one się znajdują, w tym w odniesieniu do melioracji 

gminnej, kanalizacji deszczowej i rowów przydrożnych pozostających w kompetencji gminy, 

odpowiada Miasto Bieruń. 

Wadliwe utrzymywanie urządzeń wodnych i urządzeń melioracji wodnych może prowadzić do 

lokalnych podtopień, a nawet i powodzi, czego w Bieruniu byliśmy świadkami kilkukrotnie  

w ostatnich dziesięcioleciach. Zagrożenie to potęguje prowadzona na terenie Miasta wieloletnia 

eksploatacja górnicza. Stąd też istotna jest należyta konserwacja i utrzymanie urządzeń wodnych.  

Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie opiniuje planowane do realizacji w 2022 r. zadania w zakresie: 

1. konserwacji i odtworzeniu ok 110 m rowu na łączniku ul. Dębowej i ul. Peryferyjnej. 
2. konserwacji rowu w rejonie przepompowni wód deszczowych na ul. Jagiełły. 
3. konserwacji części rowów na ul. Przecznica. 
4. przebudowy układu odwadniania w rejonie skrzyżowania ul. Równoległej  

i ul. Wiklinowej.  
 

Komisja Bezpieczeństwa wnioskuje do Burmistrza Bierunia o kontynuowanie działań mających na celu 

przebudowę przepustu na potoku Bijasowickim w ciągu ul. Wiślanej (w międzywału rzeki Wisły). 

Ponadto Komisja Bezpieczeństwa wnioskuje do Burmistrza Bierunia o coroczne przedstawianie 

członkom komisji potrzeb inwestycyjnych na zasobie gminnym stanowiącym meliorację szczegółową, 

kanalizację deszczową i przedstawienie harmonogramu planowanych do wykonania prac w tym 

zakresie.  

 

za -   6 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 2 głosy  

Stanowisko zostało przyjęte większością głosów, przy 6 głosach za i 2 głosach wstrzymujących się. 
 
 
Ad 3  
 
Komisja przystąpiła do zaopiniowania projektów uchwał: 
 

a) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy Bieruń. 

 
Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami. 
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Podczas dyskusji głos zabrał Radny Damian Gerycki, który poruszył kwestię nieścisłości z aktem 
wyższej rangi i dostosowania zapisów do aktualnych przepisów prawa. Naczelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Odpadami odniosła się do przedstawionych uwag. 
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa poddał projekt 
uchwały pod głosowanie: 
 
W trakcie głosowania Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa dopytał o aktualizację uchwały,  
a Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami udzieliła odpowiedzi. 
 
Opinia 1 
Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bieruń. 
 

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

Opinia została przyjęta jednogłośnie, przy 8 głosach za. 
 
Z przyczyn technicznych w nagraniu nie można odsłuchać wyników z przeprowadzonego głosowania, 
a także wprowadzenia do kolejnego punktu posiedzenia. 
 
 
Ad 4 
 
W tym punkcie posiedzenia głos zabrała Radna Maria Sitko, która zapytała od której studzienki 
kanalizacyjnej odpowiada Właściciel posesji, (z przyczyn technicznych pytanie nie możliwe do 
odsłuchania w nagraniu).  
 
Następnie głos zabrał Radny Stanisław Jurecki, który przypomniał i ponowił o wyczyszczenie kratek 
ściekowych na Osiedlu Granitowa.  
 
W dalszej kolejności zgłoszeń głos zabrał Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, który poruszył 
kwestie: 
- stworzenia bezpiecznego przejazdu ze ścieżki rowerowej pomiędzy drogą rowerową a Szkołą 
Podstawową nr 3 w Bieruniu z uwzględnieniem wizji w terenie i analizy sytuacji,  
- problemu związanego z zakupem węgla oraz możliwości podjęcia rozmów z Przedstawicielami 
Kopalni czy też Polskiej Grupy Górniczej, aby wspomóc Mieszkańców. 
 
Zastępca Burmistrza odniósł się do wszystkich zgłoszonych spraw udzielając odpowiedzi i wyjaśnień. 
 
Ad 5  
 
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa poddał pod głosowanie protokół nr 6/2022 z posiedzenia 
Komisji Bezpieczeństwa z dnia 16.05.2022 r.  
 
 

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

Protokół nr 6/2022 został przyjęty jednogłośnie, przy 8 głosach za. 
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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 
 
 

  


