
 

 

 
PROTOKÓŁ NR 7/2021 

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa  
w dniu 16.08.2021 r. 

 
 
Porządek posiedzenia: 
1. Ochotnicze Straże Pożarne (ocena stanu infrastruktury, pojazdów i sprzętu). 
2. Realizacja wniosków Komisji za II kwartał 2021 r.  
3. Sprawy bieżące. 
4. Przyjęcie Protokołu nr 6/2021 z posiedzenia komisji w dniu 14.06.2021 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  
Temat „Ochotnicze Straże Pożarne” przedstawił Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego Waldemar Prietz. 
 
Przewodniczący komisji poprosił Prezesów Ochotniczych Straży Pożarnych o przedstawienie potrzeb 
swoich jednostek. 
 
Prezes OSP Czarnuchowice Przemysław Cecuga poinformował, że jego jednostka realizuje zadania 
zgodnie z planem, a jej bieżące potrzeby są przedstawiane w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego i na chwilę obecną nie ma większych potrzeb. W remizie w trakcie jest remont 
klimatyzacji, a sieć ogrzewania wody będzie realizowana w późniejszym terminie. 
 
Prezes OSP Bieruń Nowy Sebastian Pasterak określił jakie potrzeby ma jego jednostka, czyli miejsce 
garażowe na pompy wysokiej wydajności w ramach działań przeciwpowodziowych oraz remont starej 
części budynku. 
 
Prezes OSP Bieruń Stary Błażej Tomera podziękował za przyznane środki na zakup lekkiego pojazdu 
oraz poinformował o największej potrzebie jednostki, czyli budowie nowej lub remoncie obecnej 
remizy. 
 
Burmistrz Miasta poinformował, że stara wieża OSP Bieruń Nowy wymaga remontu, przy czym 
potrzebna jest ekspertyza budowlana. Zwrócił również uwagę, że budowa garaży przy OSP Bieruń 
Nowy to duży wydatek, dla którego muszą zostać zabezpieczone środki w budżecie na przyszły rok. 
Burmistrz Miasta zapewnił, że większość problemów udaje się rozwiązywać na bieżąco, dzięki 
spotkaniom kwartalnym z prezesami jednostek OSP w mieście. 
 
W czasie dyskusji, w której udział wzięli radni Damian Gerycki, Jarosław Mokry, Stanisław Jurecki, 
Maria Sitko oraz Prezes OSP Bieruń Nowy poruszono kwestie m.in. badań okresowych, szkoleń, 
ubezpieczeń strażaków, ilości samochodów oraz czynnych druhów, środków na nowe umundurowanie 
oraz budowy jednostki ratowniczo-gaśniczej. 
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Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Naczelnik OSP Bieruń Nowy 
Robert Kucz, Prezes OSP Czarnuchowice, Prezes OSP Bieruń Stary, Burmistrz Miasta udzielili 
odpowiedzi oraz szczegółowych wyjaśnień na poruszone sprawy. 
 
Przewodniczący komisji, wobec braku dalszych głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie wniosek 
zaproponowany przez radnego Damiana Geryckiego:  
 
Wniosek 1 
Komisja Bezpieczeństwa wnioskuje do Burmistrza Miasta o zlecenie ekspertyzy budowlanej budynku 
OSP Bieruń Nowy w I kwartale 2022 roku, dotyczącej zakresu koniecznego remontu oraz jego 
opłacalności. 
 

za – 8 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 
 
Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek. 
 
Przewodniczący komisji ogłosił 10-minutową przerwę w posiedzeniu komisji, aby ustalić treść 
wniosku. 
Przewodniczący komisji wznowił posiedzenie komisji po przerwie oraz poddał pod głosowanie 
wniosek: 
 
Wniosek 2 
Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie opiniuje współpracę pomiędzy Gminą Bieruń, a OSP działającymi 
w Bieruniu w celu dalszej poprawy funkcjonowania bieruńskich jednostek OSP Komisja Bezpieczeństwa 
wnioskuje do Burmistrza Miasta Bierunia o kontynuowanie działań (w zakresie budowy nowej lub 
rozbudowy istniejącej remizy OSP Bieruń Stary, remontów OSP Bieruń Nowy i OSP Czarnuchowice, 
budowy garaży metalowych dla OSP Bieruń Nowy), po zabezpieczeniu środków przez Radę Miejską, 
stałe uzupełnianie niezbędnego i uzasadnionego potrzebami sprzętu i wyposażenia, optymalizowanie 
realnych potrzeb operacyjnych w zakresie posiadanych pojazdów i sprzętu będącym w dyspozycji OSP . 
Wymieniony powyżej zakres działań powinien uwzględniać planowaną budowę na terenie miasta 
jednostki ratowniczo-gaśniczej.  
 
 

za – 8 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 
 
Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek. 
 
Przewodniczący komisji ogłosił 2-minutową przerwę w posiedzeniu komisji. 
Przewodniczący komisji wznowił posiedzenie komisji po przerwie. 
 
 
Ad 2  
Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie opinię: 
Opinia 1 
Komisja pozytywnie opiniuje realizację wniosków komisji Bezpieczeństwa za II kwartał 2021 r.  
 
 

za – 8 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 
Komisja jednogłośnie przyjęła opinię 
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Ad 3 
Radny Walenty Magiera: 
- poruszył kwestię konserwacji rowu Potoku Bijasowickiego ze szczególnym uwzględnieniem odcinka 
przy przepompowni powstałej niecki przy ul. Jagiełły.  
Przewodniczący komisji wspomniał, że Potok Bijasowicki był wcześniej utrzymywany przez kopalnię, 
która wykonała meliorację rowu w zeszłym roku, a teraz utrzymywanie potoku przekazane zostało 
Wodom Polskim.  
Burmistrz Miasta zapewnił, że zostały już podjęte odpowiednie czynności, czyli zostało wysłane pismo 
do Wód Polskich o wykoszenie tego rowu, działania podjęte przez podmioty administrujące tymi 
przepompowniami dotyczące czyszczenia oraz działania dotyczące tego, aby był systematycznie 
organizowany przegląd otoczenia. 
- zapytał czy byłaby możliwość konserwacji rowu tego potoku przy ul. Groblanej w zakresie 
wyczyszczenia z piasku naniesionego przez wodę.  
Burmistrz Miasta poinformował, że przekaże te spostrzeżenia do Wydziału Gospodarki Komunalnej. 
 
Radna Maria Sitko: 
- zapytała, czy po zakupie działki i po zezwoleniu na przyłączenie do wodociągów jest możliwość 
powiadomienia sąsiadów o tym fakcie, 
- zapytała, co zrobić w sprawie wodociągów na Ścierniach, gdzie są jeszcze stare rury. 
Burmistrz Miasta zaproponował, by drugą sprawę przedyskutować na Komisji Gospodarki oraz 
podejmować decyzję przy dyskusji nad wieloletnim planem modernizacji sieci wodociągowej oraz 
poinformował, że miasto nie ma możliwości, żeby zobowiązać mieszkańców do informowania 
sąsiadów o swojej inwestycji.  
 
 
Ad 4 
Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie Protokół nr 6/2021 z posiedzenia komisji w dniu 
14.06.2021 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: 
Justyna Kasperczyk 

 
 

 
 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa 
 
 

JAROSŁAW MOKRY 
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