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PROTOKÓŁ NR 9/2022 
z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, które odbyło się w dniu 19.09.2022 r.  

w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu 
 
 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Miejsca wymagające ochrony przyrodniczo-krajobrazowej – stan i potrzeby. 

3. Sprawy bieżące. 

4. Przyjęcie Protokołu nr 8/2022 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa z dnia 22.08.2022 r.  

 
Ad 1 
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Jarosław Mokry otworzył posiedzenie komisji. Przywitał 
wszystkich uczestniczących w posiedzeniu. Na podstawie listy obecności stwierdził, że zarówno ilość 
członków Komisji Bezpieczeństwa pozwala na prawomocne podejmowanie przez Komisję decyzji, 
wniosków opinii i stanowisk. Zapytał czy wszyscy Radni otrzymali materiały wraz z zawiadomieniem  
i czy wnoszą uwagi. Radni nie zgłosili uwag do otrzymanego materiału. 
 
Ad 2 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Łukasz Odelga przedstawił i omówił 

temat pt. „Miejsca wymagające ochrony przyrodniczo-krajobrazowej – stan i potrzeby”. 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa odniósł się do przedstawionego materiału i zapytał  
o zawartość opracowania Masterplanu Ochrony Przyrody dla Miasta Bierunia, możliwości jego 
opracowania oraz kosztów jego powstania. Odpowiedzi udzielił Naczelnik Wydziału Gospodarki 
Przestrzennej i Nieruchomości oraz Zastępca Burmistrza Sebastian Macioł. Następnie 
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa zwrócił uwagę na otrzymane pismo Mieszkańca wyrażające 
swoje spostrzeżenia w sprawie przyrodniczo-krajobrazowej Bierunia.  
W czasie dyskusji Radny Walenty Magiera, Radna Maria Sitko poruszyli kwestie opisania pomników 
przyrody np. dwóch drzew Lipy w rejonie Derówki (ich pozostałości); sprowadzania gatunków na nasz 
teren; zgłoszenia obiektów, drzew, jako pomniki przyrody. Naczelnik Wydziału Gospodarki 
Przestrzennej i Nieruchomości, Zastępca Burmistrza udzielali odpowiedzi. 
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa wyraził swoje 
zdanie na temat przedstawionego tematu poruszając m. in. kwestie wskazania szerszych informacji 
obejmujących opracowanie Masterplanu, standardów ochrony drzew, udostępnienia  
na stronie Miasta mapy z lokalizacją pomników przyrody i innych form ochrony. Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości oraz Zastępca Burmistrza wypowiedzieli się na temat 
poruszonych kwestii oraz przedstawionego wniosku. 
 
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa poddał pod głosowanie następujący wniosek: 
 
Wniosek 1 
Mając na uwadze przedstawione na Komisji Bezpieczeństwa informacje dotyczące ochrony 
przyrodniczo-krajobrazowej stan i potrzeby Komisja wnioskuje do Burmistrza Miasta o przedstawienie 
na przyszłą Komisję Bezpieczeństwa rozeznania rynków w celu oszacowania wartości opracowania, 
przygotowania tego typu dokumentu Masterplanu ochrony środowiska dla Miasta Bierunia  
z uwzględnieniem argumentów za i przeciw, przygotowania tego typu dokumentu, jednocześnie 
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Komisja Bezpieczeństwa wnioskuje do Burmistrza Miasta o udostępnienie na stronie Miasta mapy ze 
wskazaniem lokalizacji pomników przyrody i innych form ochrony, które już dzisiaj posiadamy,  
i faktycznie, żeby były one w jednym miejscu. 
 

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

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, przy 8 głosach za. 
 
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa poruszył jeszcze kwestię Mieszkańca dotyczącą lepszego 
oznakowania Góry Chełmeczki, do której odniósł się Zastępca Burmistrza. 
 
 
Ad 3  
 
W tym punkcie posiedzenia głos zabrali Radny Damian Gerycki, Radna Maria Sitko, Przewodniczący 
Komisji Bezpieczeństwa, którzy poruszyli m. in. kwestie: aktualizacji informacji powstałej szkody 
górniczej (rozlewiska) na ul. Królowej Jadwigi; analizy sprawności syren alarmowych; oklejania latarni; 
sprawdzenia odpowiedzialności za drzewo zagrażające bezpieczeństwu (ulica Warszawska, Łąkową  
w stronę Bierunia Starego); zabezpieczenia akacji na ul. Kamiennej; etapu planowanej Żwirowni; 
nowych informacji w zakresie bocznej ulicy Korfantego; przejazdu dla rowerów na ul. Węglowej przy 
Szkole Podstawowej nr 3; przepustu pod drogą na ul. Wiślanej; wystosowania prośby do Wód 
Polskich w zakresie ujęcia potoku Bijasowickiego. 
 
W tym punkcie Zastępca Burmistrza przedstawił informacje w zakresie realizacji wniosku Komisji 
dotyczącego kwartalnego przedstawienia wydatkowania środków z rezerwy na zarządzanie 
kryzysowe. 
 
 
Ad 4 

Przyjęcie protokołu nr 8/2022 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa z dnia 22.08.2022 r.  

 

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

Protokół nr 8/2022 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 
 
 


