
PROTOKÓŁ NR 8/2022 

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa 

w dniu 22.08.2022 r.  

Porządek posiedzenia: 
1. Otwarcie posiedzenia. 
2. POLICJA – zasady bieżącej współpracy. Bezpieczeństwo publiczne, w tym na drogach. 
3. Realizacja wniosków Komisji za II kwartał 2022 r. 
4. Sprawy bieżące. 
5. Przyjęcie Protokołu nr 7/2022 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa z dnia 20.06.2022 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. Na podstawie kworum stwierdził prawomocność podejmowanych decyzji. 

 

Ad 2 

Wprowadzenia do tematu pt.: „POLICJA – zasady bieżącej współpracy. Bezpieczeństwo publiczne,  

w tym na drogach” dokonał Komendant Straży Miejskiej Krzysztof Waligóra.  

Podczas dyskusji głos zabrali Radni: Dariusz Czapiewski, Stanisław Jurecki, Damian Gerycki, Maria 

Sitko, Walenty Magiera, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, którzy poruszyli kwestie m. in.:  

liczby oraz zasad wspólnych patroli Straży Miejskiej z Policją, interwencji na osiedlu Homera; zamykania 

dwóch placów zabaw (na ul. Granitowej) po godzinie 22:00; wymiany i problemów z taborem 

samochodowym; patrolu przy Przedszkolu na ul. Kamiennej, zanieczyszczenia i zdewastowania 

terenów rolnych (teren przy torach kolejowych naprzeciwko działek); podziękowań za dotychczasową 

współpracę, możliwości wzmożonych kontroli przy Przedszkolu na ul. Bijasowickiej, a także  

ul. Kamiennej, ul. Bogusławskiego; wskazania miejsc najczęściej popełnianych wykroczeń w naszym 

mieście, rodzajów wykroczeń drogowych, oceny wprowadzonej zmiany organizacji ruchu na  

ul. Równoległej, ul. Skowronków, ul. Westerplatte. Odpowiedzi udzielił Komendant Powiatowy Policji 

w Bieruniu Dariusz Waligóra oraz Komendant Straży Miejskiej Krzysztof Waligóra. 

W dalszej części Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu przedstawił prezentację zawierającą 

podsumowanie stanu bezpieczeństwa Komendy Powiatowej Policji za okres 7 miesięcy.  

Radna Maria Sitko i Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, poruszyli zagadnienia związane m. in. z: 

sytuacją i przeprowadzaną kontrolą na ścieżkach rowerowych, kompetencją Policji w zakresie działań 

antysmogowych, Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa, wykorzystaniem rowerów elektrycznych, 

występującymi problemami bądź też wykroczeniami ze strony zamieszkujących Obcokrajowców.  

Komendant Straży Miejskiej oraz Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu na bieżąco udzielali 

odpowiedzi i wyjaśnień. 

 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa poddał go pod 

głosowanie następujące stanowisko: 

  



Stanowisko 1 

Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie opiniuje współpracę Straży Miejskiej z Policją w Bieruniu i działania 

w zakresie bezpieczeństwa publicznego, w tym na drogach. 

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

Stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie, przy 7 głosach za. 

 

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu podziękował za przychylność, wsparcie, współpracę oraz 

zachęcił do nawiązania kontaktu z Dzielnicowymi. 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa ogłosił 5 minutową przerwę. 

Po przerwie wznowiono posiedzenie.  

 

Ad 3. 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa nakreślił „Realizację wniosków Komisji za II kwartał” i zapytał  

o uwagi do tego punktu. 

Radny Damian Gerycki zapytał o realizację wniosku z III kwartału 2021 r. w zakresie ekspertyzy 

budynku OSP Bieruń Nowy następnie Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa zapytał o realizację 

wniosku związanego z budową jednego PSZOK-a w Bieruniu. Zastępca Burmistrza Sebastian Macioł na 

bieżąco udzielał odpowiedzi. 

Z uwagi na brak dalszych pytań Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa poddał go pod głosowanie 

następującą opinię: 

Opinia 1 

Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie opiniuje realizację wniosków Komisji za II kwartał 2022 roku. 

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

Opinia została przyjęta jednogłośnie, przy 7 głosach za. 

 

Ad 4. 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa nawiązał do petycji skierowanej przez Przewodniczącego 

Rady Miejskiej Marcina Nygi, związanej z „prośbą o poparcie petycji ws. obniżenia stawki VAT na 

drewno opałowe”. Zastępca Burmistrza przedstawił opinię w tym zakresie. 

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa poddał pod głosowanie zaproponowane Stanowisko: 

  



Stanowisko 2 

Komisja Bezpieczeństwa nie rekomenduje Radzie Miejskiej poparcia petycji w sprawie obniżenia stawki 

VAT za drewno opałowe, które zostało skierowane do Radnych i Rady Miejskiej w Bieruniu. 

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

Stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie, przy 7 głosach za. 

W dalszej części tego punktu Radny Damian Gerycki przedstawił sytuację z interwencji na ul. Jagiełły  

i zapytał o rozwój sytuacji związanej ze szkodą górniczą na tym terenie. Zastępca Burmistrza udzielił 

wyjaśnień w tym temacie. 

W związku z alertami obfitych deszczów Radny Walenty Magiera poprosił wszystkich o zwrócenie 

uwagi na newralgiczne punkty, rowy celem uniknięcia podtopień.  

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa dopytał czy służby Zarządzania Kryzysowego otrzymały jakieś 

niepokojące alerty na co odpowiedział Zastępca Burmistrza. 

Radny Stanisław Jurecki poprosił o zgłoszenie do BPIK-u o naprawę studzienek kanalizacyjnych przy 

garażach na ul. Granitowej.  

Zastępca Burmistrza przedstawił prośbę oraz szczegółowe informację w zakresie programu STOP 

SMOG.  

Ad 5 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa poddał pod głosowanie protokół nr 7/2022 z posiedzenia 

Komisji Bezpieczeństwa z dnia 20.06.2022 r.  

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

Protokół nr 7/2022 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 

 


