
PROTOKÓŁ NR 8/2021 
z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa 

w dniu 20.09.2021 r. 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Opiniowanie projektów uchwał: 
a) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o wspólnej realizacji przedsięwzięć 

niskoemisyjnych z innymi gminami, 
b) w sprawie przyjęcia „Gminnego programu ograniczenia niskiej emisji”. 

2. Bezpieczeństwo p/powodziowe. 
3. Sprawy bieżące 
4. Przyjęcie protokołu nr 7/2021 z posiedzenia komisji w dniu 16.08.2021 r. 

 
 
Przewodniczący Komisji Jarosław Mokry otworzył posiedzenie komisji. Na podstawie listy obecności 
stwierdził prawomocność podejmowanych decyzji, obecny jest komplet radnych.  Następnie 
przywitał zaproszonych Gości oraz członków komisji.  
Radni nie wnieśli uwag do otrzymanego materiału. Porządek posiedzenia komisji został przyjęty 
poprzez aklamację. 
 
Ad 1 
 
Komisja przystąpiła do zaopiniowania projektów uchwał: 
 

a) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o wspólnej realizacji przedsięwzięć 
niskoemisyjnych z innymi gminami. 
 

Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Biura Funduszy Zewnętrznych Małgorzata Knopik,  
a szczegółowo omówiła go Dyrektor Departamentu Infrastruktury Środowiska GZM Blanka 
Romanowska. 
Zastępca Burmistrza Sebastian Macioł uzupełnił wypowiedź Pani Dyrektor Blanki Romanowskiej  
o informację, iż uchwała będzie wysłana do nadzoru prawnego jednak nie będzie ona publikowana 
gdyż nie jest aktem prawa miejscowego dziennika urzędowego województwa śląskiego. W czasie 
dyskusji, w której udział wzięli Przewodniczący Komisji oraz Radni Maria Sitko, Stanisław Jurecki, 
Zastępca Burmistrza poruszono kwestie dotyczące wyłonienia oraz zasad działania operatora, 
wydatków kwalifikowanych, zwiększenia ilości budynków w programie, kosztów przeprowadzenia 
audytu, łączenia programu z programem „Czyste powietrze”, etapu programu dot. rowerów 
metropolitarnych, kwestii trwałości oraz zasady przeprowadzanych kontroli przez Gminę. 
Dyrektor Departamentu Infrastruktury Środowiska GZM Blanka Romanowska udzieliła odpowiedzi 
oraz szczegółowo wyjaśniła sprawy poruszone w dyskusji. 
 
Przewodniczący Komisji wobec braku dalszych głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie: 
 
Opinia 1 
Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
umowy o wspólnej realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych z innymi gminami. 
 

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

 
Komisja większością głosów przyjęła opinię. 
 
 



b) w sprawie przyjęcia „Gminnego programu ograniczania niskiej emisji”. 
 

Projekt uchwały omówiła Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami 
Agnieszka Sklorz. Zastępca Burmistrza wyjaśnił kwestię rezygnacji z operatora którą pełniła 
Bieruńska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych oraz rozwiązań dla budynków w których występuje 
prowadzenie działalności gospodarczych. 
 
Przewodniczący Komisji wobec braku dalszych głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie: 
 
Opinia 2 
Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego 
programu ograniczenia niskiej emisji”. 
 

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

 
Komisja jednogłośnie przyjęła opinię. 
 
Ad 2 
 
Temat bezpieczeństwa przeciwpowodziowego przedstawił Naczelnik Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego Waldemar Prietz. Prezes Bieruńskiego Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej 
Krzysztof Wilk przedstawił działania oraz zakres prac związanych z bezpieczeństwem 
przeciwpowodziowym. 
Podczas dyskusji Zastępca Burmistrza wyjaśnił kwestię niezgodnego z prawem odprowadzania wód 
deszczowych z posesji do kanalizacji sanitarnej oraz poinformował o przygotowaniu się Spółki 
Wodnej do kompleksowej konserwacji rowu od Plant Karola do potoku Bijasowickiego łącznie  
z wycinką samosiejek, wycinką krzewów, pielęgnacją gałęzi i odmuleniem. Radni Maria Sitko, 
Walenty Magiera, Damian Gerycki, oraz Przewodniczący Komisji zwrócili uwagę w temacie budowy 
suchych zbiorników, budowy kanalizacji deszczowej na Ścierniach, częstszego  
i prawidłowo utrzymanego odcinka wzdłuż potoku Bijasowickiego oraz dna zbiornika, a także 
wyników kontroli nielegalnych podłączeń pod kanalizację sanitarną, działań ograniczających 
zalewanie strzelnicy oraz boiska wodami opadowymi, zalewania ścieżki rowerowej i w efekcie tunelu 
podziemnego, weryfikacji systemu alarmowego, stanu budynków i pomieszczeń magazynów 
przeciwpowodziowych, zakresu konserwacji i remontów potoku Bijasowickiego, bieżącym 
utrzymaniem przez Państwowe Wody Polskie.  
Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Waldemar Prietz, Prezes 
Bieruńskiego Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej Krzysztof Wilk oraz Zastępca Burmistrza 
Sebastian Macioł  udzielili szczegółowych wyjaśnień poruszonych sprawy. 
 
Przewodniczący Komisji złożył formalny wniosek do Burmistrza Miasta o wystosowanie do 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego zapytania 

na temat planowanych działań w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, mającej znaczenie dla 

Miasta Bierunia. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie: 
  



Wniosek 1 
 
Komisja Bezpieczeństwa wnioskuje do Burmistrza Miasta o wystosowanie do Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego zapytania na temat 
planowanych działań w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, mającej znaczenie dla Miasta 
Bierunia. 
 

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

 
Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek formalny. 
 
 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie: 
 
 Wniosek 2 
Komisja Bezpieczeństwa wnioskuje do Prezesa Bieruńskiego Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej 
Krzysztofa Wilka o przedstawienie harmonogramu działań na urządzeniach ochrony 
przeciwpowodziowej będących w kompetencji spółki BPiK. 
 

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

 
Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek formalny. 
 
Ad 3 
 
Radny Stanisław Jurecki zgłosił, żeby czyścić  kratki ściekowe na całej ul. Granitowej (od strony ronda 
aż za szkołę  powiatową do ul. Warszawskiej), aby tego dokonać musi być wydane zlecenie przez 
Urząd Miasta. Radny poprosił również o szybką reakcję dotyczącą obcięcia gałęzi, na wysokość  
ok. 4m, przy gminnym parkingu ul. Granitowej od numerów 100 do 126 (od Orlika w stronę placu 
zabaw), ponieważ Straż Pożarna ma problemy z wjechaniem autami.  
Zastępca Burmistrza odnotował uwagi, w kwestii czyszczenia kratek ściekowych odniósł się do 
weryfikacji kosztów i zakresu prac. 
Radna Maria Sitko zgłosiła, że skrzyżowanie ul. Bogusławskiego z ul. Warszawską jest bardzo 
niebezpieczne i prosiła o wystąpienie z pismem do Generalnej Dyrekcji Dróg ewentualnie aby Policja, 
na czas szczytów kierowała tam ruchem.  
Zastępca Burmistrza odpowiedział, że zostanie wystosowane pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad. 
Przewodniczący Komisji zwrócił się do członków komisji, aby po każdej komisji  
zgłaszać swoje pytania, uwagi, spostrzeżenia związane z tematem wiodącym, poruszanym  
w kolejnych posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa.  
Radny Walenty Magiera w ubiegłym miesiącu zgłaszał, aby wyczyścić rów z piasku przy ulicy 
Groblanej. Prosił o realizację tego zadania. W imieniu Mieszkańców Kopani prosił o zabudowę wiaty 
przystankowej na ul. Bijasowickiej przed Przedszkolem, brak osłony przed jakimikolwiek warunkami 
atmosferycznymi. Prosił również o wystosowanie informacji odnośnie linii autobusowych A, B, C, D.  
Zastępca Burmistrza odpowiedział, że zostanie zweryfikowana kwestia zabudowy wiaty 
przystankowej. Odniósł się również w temacie linii gminnych będących komunikacją publiczną 
gminną.    
Radny Walenty Magiera prosił o wystosowanie jednoznacznej zrozumiałej informacji odnośnie linii 
autobusowych A, B, C, D. 
Zastępca Burmistrza odpowiedział, że został wprowadzony pełen brak odpłatności na liniach 
gminnych, są to linie darmowe dla wszystkich jeżdżących, jednak lokalizacja przystanków  



i rozkład jazdy jest dedykowany pod zajęcia szkolne. Podkreślił, że linie te nie są typowymi gimbusami 
szkolnymi. 
Radny Stanisław Jurecki poprosił, aby Rodnia co jakiś czas publikowała informację dotyczącą 
bezpłatnego korzystania z linii autobusowych dla wszystkich mieszkańców. 
 Zastępca Burmistrza odpowiedział, że w najbliższym bądź za dwa numery informacja o tym, że linie 
gminne są liniami darmowymi będzie opublikowana. 
Radny Tomasz Pyda odniósł się do kwestii bezpieczeństwa na wylocie ul. Patriotów odnośnie znaków 
pionowych przed ulicą, od strony Zabrzega, informujących o kończącej się ścieżce pieszo rowerowej. 
Prosił o wystosowanie pisma bądź umieszczenie dodatkowych bardziej zaakcentowanych znaków 
pionowych i poziomych. 
Zastępca Burmistrza poinformował, że były już wystosowanej pisma do Dyrekcji Dróg Krajowych  
i Autostrad dotyczące tego przejazdu, który rzeczywiście nie jest przejazdem dla rowerów. Jest tam 
ciąg pieszo rowerowy po jednej i po drugiej stronie. Rowerzysta zgodnie z prawem powinien zejść  
i przeprowadzić rower. W pierwszej kolejności pierwszeństwo ma ruch kołowy potem rowerzysta 
bądź pieszy. Nie ma możliwości ulokowania w tym miejscu przejazdu. Poinformował również, że znak 
pionowy jest natomiast najprawdopodobniej nie ma znaku poziomego. 
Zastępca Burmistrza odniósł się do natężenia i zmiany organizacji ruchu na ul. Równoległej  
i ul. Skowronków oraz zasadności wprowadzenia tych zmian. 
 
Posiedzenie komisji opuściła Radna Maria Sitko. Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczy 7 Radnych. 
 
Ad 4 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie Protokołu nr 7/2021 z posiedzenia komisji w dniu 
23.08.2021 r. 
 

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

 
7 głosów za przy 7 osobach na Sali. 
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: 
Arleta Urbańczyk 

 
 

 
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa 

 
JAROSŁAW MOKRY 

 


