
 
PROTOKÓŁ NR 6/2021 

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa  
w dniu 14.06 2021 r. 

 
 
Porządek posiedzenia: 
1. Budowa jednostki ratowniczo-gaśniczej w Bieruniu. 
2. Bezpieczeństwo drogowe na skrzyżowaniu ulic: Kopcowej i Chemików. 
3. OZE stosowane w gminie (inwentaryzacja, określenie potrzeb i możliwości inwestycyjnych). Ocena 

wpływu na jakość powietrza. 
4. Jakość wód w mieście. 
5. Sprawy bieżące. 
6. Przyjęcie Protokołu nr 5/2021 z posiedzenia komisji w dniu 17.05.2021 r. 
 
 
Przewodniczący komisji Jarosław Mokry przywitał zaproszonych Gości oraz członków komisji. 
Stwierdził, że posiedzenie komisji zostało zwołane prawidłowo oraz obecnych jest ponad 50% 
członków komisji, wobec tego może ona podejmować wiążące wnioski.  
Porządek posiedzenia komisji został przyjęty przez aklamację. 
 
 
Ad 1  
 
Burmistrz Miasta wprowadził w temat budowy jednostki ratowniczo-gaśniczej w Bieruniu oraz 
poinformował o wpłynięciu pisma Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego, w którym przedstawił informację, 
że Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej poinformował o możliwości realizacji 
takiego przedsięwzięcia na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Starosta wniósł 
o ustosunkowanie się do możliwości nieodpłatnego przekazania na rzecz powiatu działki. 
 
Komendant Miejski PSP w Tychach Piotr Szojda przedstawił temat ze strony jednostki wskazując   
niezbędne elementy, aby taka jednostka została wybudowana  
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Łukasz Odelga przekazał informacje 
dotyczące terenu i działki. 
 
Starosta Bieruńsko-Lędziński Bernard Bednorz wskazał kwestie współpracy między powiatem, gminą 
i komendą w zakresie budowy jednostki ratowniczo-gaśniczej w Bieruniu.   
 
Burmistrz Miasta stwierdził, że z punktu widzenia mieszkańców dobrze by było, aby taka jednostka 
powstała. Zarekomendował komisji podjęcie stanowiska, aby rozpocząć działania w celu 
nieodpłatnego przekazania na rzecz powiatu tej działki z zastrzeżeniem, że jeżeli jednostka nie 
powstanie to działka zostanie zwrócona gminie. 
 
W czasie dyskusji, w której udział wzięli radni Stanisław Jurecki, Damian Gerycki, Maria Sitko, 
Jarosław Mokry, poruszono kwestie dotyczące m. in.: przekazania działki powiatowi z zastrzeżeniem 
jej zwrotu w przypadku, kiedy jednostka nie powstanie; dokupienia niezbędnego terenu; środków i sił 
jakie będą stacjonować w tej jednostce.   
      
Burmistrz Miasta, Starosta Bieruńsko-Lędziński oraz Komendant Miejski PSP w Tychach udzielił 
odpowiedzi oraz szczegółowych wyjaśnień na poruszone sprawy.   
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Przewodniczący komisji, wobec braku dalszych głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie 
stanowisko:  
 
Stanowisko 1 
Komisja Bezpieczeństwa rekomenduje nieodpłatne przekazanie na rzecz Powiatu Bieruńsko-
Lędzińskiego działki nr 280/100 pod budowę jednostki ratowniczo-gaśniczej, pod warunkiem realizacji 
przedmiotowego zadania. 
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła stanowisko. 
 
Starosta Bieruńsko-Lędziński zadeklarował, że dołoży wszelkich starań, aby zadanie zostało 
zrealizowane. 
 
Ad 2  
 
Burmistrza Miasta poinformował o wpłynięciu 7 maja 2021 r. interpelacji radnego Piotra Świerkosza 
w związku ze zdarzeniem, które miało miejsce 6 maja br., a mianowicie doszło wtedy do wypadku na 
skrzyżowaniu ul. Kopcowej i Chemików. Wypadków na tym skrzyżowaniu jest sporo, ale jeszcze 
więcej zdarzeń i kolizji. Przytoczył fragmenty interpelacji dotyczące barierek, które w założeniu miały 
podnieść bezpieczeństwo a ograniczają widoczność oraz podjęcia działań, które w sposób 
zdecydowany poprawią tą widoczność. 
 
Starosta Bieruńsko-Lędziński zadeklarował, że do końca czerwca zostanie wykonana koncepcja 
poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Chemików z ul. Kopcową i przesłana Gminie Bieruń do 
skonsultowania.   
 
Ad 3 
 
Temat OZE stosowane w gminie (inwentaryzacja, określenie potrzeb i możliwości inwestycyjnych), 
ocena wpływu na jakość powietrza omówiła Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Odpadami. 
 
W czasie dyskusji, w której głos zabrali radni Jarosław Mokry, Damian Gerycki, Maria Sitko poruszono 
sprawy dotyczące m. in.: etapu tworzenia Tyskiego Klastra Energii; zaproszenia na posiedzenie 
komisji przedstawicieli Tyskiego Klastra Energii w celu przedstawienia planów; szukania szerszych 
rozwiązań w zakresie nowych źródeł energii; rozważenia możliwości rozwoju Tyskiego Klastra Energii 
m. in. w kierunku gromadzenia energii elektrycznej, której jest za dużo; przeprowadzenia pełnej  
inwentaryzacji w zakresie potrzeb i możliwości instalacji odnawialnych źródeł energii, nie tylko 
w oparciu o fotowoltaikę i sukcesywne pozyskiwanie środków na ich realizację; przy planowaniu 
zadań remontowych, inwestycyjnych czy budowlanych brać pod uwagę możliwość zastosowania 
odnawialnych źródeł energii. 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Burmistrz Miasta oraz Zastępca Burmistrza udzielili 
szczegółowych wyjaśnień na poruszone sprawy. 
 
Przewodniczący komisji, wobec braku dalszych głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie 
stanowisko: 
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Stanowisko 2 
Komisja Bezpieczeństwa rekomenduje, aby przy każdym nowo planowanym zadaniu remontowym, 
inwestycyjnym, budowlanym wziąć pod uwagę możliwość zastosowania odnawialnych źródeł energii. 
 

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

Komisja większością głosów przyjęła stanowisko. 
 
Ad 4 
 
Temat jakość wód w mieście przedstawiła Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Odpadami.  
 
Przewodniczący komisji zwrócił uwagę, że gmina w niewielkim zakresie ma wpływ na jakość wód w 
rzekach. 
 
Radna Maria Sitko zapytała, czy obniżenie zwierciadła wód podziemnych może powodować 
obniżenie terenu. 
Odpowiedzi udzieliła Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami. 
 
Przewodniczący komisji, wobec braku dalszych głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie 
stanowisko: 
 
Stanowisko 3 
Komisja Bezpieczeństwa zapoznała się z informacją na temat jakości wód w mieście i pozytywnie 
opiniuje działania miasta w tym zakresie. 
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła stanowisko. 
 
Ad 5 
 
Komisja Bezpieczeństwa zapoznała się z treścią pisma Zarządu OSP Bieruń Nowy w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej na zakup ubrań specjalnych zgodnych z opisem przedmiotu 
zamówienia opracowanym przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej.   
 
Komisja Bezpieczeństwa po przeprowadzeniu dyskusji w powyższym temacie podjęła następujący 
wniosek: 
 
Wniosek 1 
Komisja Bezpieczeństwa, w związku z pismem OSP Bieruń Nowy, wnioskuje do Burmistrza Miasta 
o przedstawienie tematu zakupu ubrań specjalistycznych na spotkaniu kwartalnym z zarządami OSP 
w Bieruniu w celu wypracowania rozwiązania na przyszłość i przekazania na najbliższej sesji 
w sprawach bieżących informacji w tym zakresie. 
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek. 
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Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami przedstawiła informację dotyczącą 
monitoringu i zwalczania larw komarów na terenie Bierunia oraz wskazała rejony, w których zabieg 
jest prowadzony. Kolejnym działaniem będzie oprysk przeciwko komarom dorosłym, który 
przewiduje się rozpocząć jeszcze w czerwcu br. Poinformowała o wysokości środków wydatkowanych 
w ubiegłym roku na odkomarzanie oraz zaplanowanych w budżecie tegorocznym na ten cel. Zwróciła 
się do komisji o zajęcie stanowiska w kwestii przeprowadzenia odkomarzania na terenach 
ogólnodostępnych albo na terenie całej gminy.  
 
W czasie dyskusji, w której udział wzięli radni Stanisław Jurecki, Jarosław Mokry, Maria Sitko, Damian 
Gerycki, Walenty Magiera poruszono sprawy dotyczące m. in.: zwiększenia puli środków aby 
przeprowadzić odkomarzanie w takim zakresie jak w ubiegłym roku;  zastanowienia się w którym 
kierunku pójść aby nie powtórzyła się sytuacja z ubiegłego roku, że zostały wydane środki na 
odkomarzanie a mieszkańcy i tak nie byli zadowoleni z efektu działań; przedyskutowania tematu 
w szerszym gronie; rezygnacji z oprysku przeciw komarom; rozważenia możliwości stworzenia 
warunków do bytowania naturalnych przeciwników komarów, np. jerzyków; przeprowadzenia 
odkomarzania w takim zakresie aby efekt był jak najlepszy; analizy porównawczej klucia się komarów 
w ubiegłym i bieżącym roku; stosowania środków chemicznych do oprysk przeciw komarom zgodnie 
z zaleceniami. 
 
Przewodniczący komisji, wobec braku dalszych głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie wniosek: 
 
Wniosek 2 
Komisja Bezpieczeństwa wnioskuje do Burmistrza Miasta o przedstawienie na posiedzeniu Komisji 
Finansów propozycji w zakresie możliwości zwiększenia środków na przeprowadzenie jednokrotnego 
odkomarzania na terenie całego miasta.  
 

za – 4 głosy  przeciw – 3 głosy  wstrzym. – 1 głos 
 

Komisja większością głosów przyjęła wniosek. 
 
Ad 6 
 
Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie Protokołu nr 5/2021 z posiedzenia komisji w dniu 
17.05.2021 r. 
 
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół. 
 
Przewodniczący komisji po zrealizowaniu porządku, zamknął posiedzenie komisji.  
 
Integralną część protokołu stanowi nagranie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.  
 
Na tym protokół zakończono. 
 
Protokołowała: 
Janina Berger 

 
 

 
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa 

 
JAROSŁAW MOKRY 


