
PROTOKÓŁ NR 10/2022 

z posiedzenia Komisji Gospodarki, które odbyło się dnia 15.11.2022 r. 

w Sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu 

 

Porządek posiedzenia: 
1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przejęcie na rzecz Gminy Bieruń dróg wewnętrznych. 
3. Realizacja wniosków Komisji za III kwartał 2022. 
4. Plan Pracy Komisji Gospodarki na rok 2023. 
5. Opiniowanie projektów uchwał: 

a) w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Województwa 
Śląskiego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bieruń, 

b) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz EUROPACK FOILS Sp. z o.o. z siedziba w 
Bieruniu, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Bieruniu, stanowiącej 
własność Gminy Bieruń. 

6. Sprawy bieżące.  
7. Przyjęcie Protokołu nr 9/2022 z posiedzenia Komisji Gospodarki z dnia 18.10.2022 r.  
  
 
Ad 1 
Przewodniczący Komisji Gospodarki przywitał zaproszonych gości, mieszkańców oraz wszystkich 
obecnych. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność podejmowanych decyzji przez 
Komisje. 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 omówił temat 
wskazując proponowane odcinki dróg do przejęcia (tj. Boczna Wylotowa, Boczna Bohaterów 
Westerplatte, Zarzyna) 
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki zapytał o oczekiwania ze strony Właściciela w zakresie zamiany. 
W dalszej części dyskusji głos zabrali: Radna Natalia Grosman, Radny Damian Gerycki, 
Przewodniczący Komisji Gospodarki, Radny Jarosław Mokry, Radny Walenty Magiera, Radna Maria 
Sitko. Poruszone zostały m. in. kwestie: poznania uzasadnienia dla przejęcia odcinka ul. Zarzyna; 
możliwości i planów przejęcia większej ilości terenu; poniesienia kosztów wydzielenia geodezyjnego 
przejmowanej nieruchomości; ustaleń w zakresie szerokości drogi; braku nawrotki na bocznej 
Wylotowej; kryteriów przejmowania dróg i możliwości inwestowania  
w przyszłości pod kątem kanalizacyjnym terenu Zarzyna; kryteriów dróg ślepych; wcześniejszego 
sygnalizowania problemów związanych z przejmowaniem dróg; aktualizacji kryteriów przejmowania 
dróg; uzyskania pozwolenia na budowę w zakresie szerokości dróg omawianych przypadków; 
szacowanego kosztu przejęcia ze strony Miasta; etapu przejęcia bocznej ul. Korfantego; wymiarów 
działki gminnej na Zarzynie; trzymania się ustalonych warunków; własności tzw. klinu; połączenia 
drogi z ul. Turystyczną. Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości oraz Zastępca 
Burmistrza na bieżąco udzielali odpowiedzi i wyjaśnień. 
Przewodniczący Komisji Gospodarki oraz Radna Krystyna Wróbel wyrazili swoje zdanie w zakresie 
kryteriów przejmowania dróg i rozpatrzenia przedstawionych odcinków dróg. 
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji Gospodarki poddał pod 
głosowanie następujące stanowiska Komisji: 
 



Stanowisko 1 
Komisja Gospodarki negatywnie opiniuje przejęcie ulicy bocznej Wylotowej stanowiącej działkę 493/3 
o pow. 449 m2 na rzecz Gminy Bieruń 
 

za - 8 głosów  przeciw – 1 głos  wstrzym. – 2 głosy  

Stanowisko zostało przyjęte większością głosów, przy 8 głosach za, 1 przeciw, 2 wstrzymujących się. 
 
Stanowisko 2 
Komisja Gospodarki negatywnie opiniuje przejęcie ulicy bocznej Bohaterów Westerplatte stanowiącej 
działkę 1086/32 o pow. 493 m2 na rzecz Gminy Bieruń 
 

za - 5 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 6 głosów  

Stanowisko zostało przyjęte większością głosów, przy 5 głosach za, 6 wstrzymujących się. 
 
Stanowisko 3 
Komisja Gospodarki wskazuje, że przejęcie części działki nr 658/18 dla poprawy przyszłych 
parametrów pod budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zarzyna będzie możliwe po 
wcześniejszym wydzieleniu geodezyjnym tej części działki 
 

za - 10 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 1 głos  

Stanowisko zostało przyjęte większością głosów, przy 8 głosach za, 1 przeciw, 2 wstrzymujących się. 
 
 
Ad 3 
W związku z brakiem zapytań w zakresie realizacji wniosków Komisji za III kwartał 2022 r. 
Przewodniczący Komisji Gospodarki poddał pod głosowanie następującą stanowisko: 
 
Stanowisko 4 
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje Realizację wniosków Komisji Gospodarki za III kwartał 2022 
roku 
 

za - 11 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów  

Stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie, przy 11 głosach za. 
 
Ad4 
Przewodniczący Komisji Gospodarki przedstawił zaktualizowaną propozycję planu pracy Komisji na 
2023 rok. Podczas dyskusji Radny Stanisław Jurecki, Radna Natalia Grosman, Przewodniczący 
Komisji Gospodarki, Zastępca Burmistrza, Radny Damian Gerycki, Radna Agnieszka Demska-Furgał, 
Radny Edward Andrejczuk, Radny Jarosław Mokry wyrazili swoje opinie, spostrzeżenia oraz 
propozycje w zakresie omawianego planu jak i zaproponowanego wniosku Radnej Natalii Grosman.  
Przewodniczący Komisji Gospodarki poddał omówiony wniosek pod głosowanie: 
 
Wniosek 1 
Komisja Gospodarki wnioskuje do Burmistrza Miasta o przedłożenie propozycji optymalizacji kosztów 
utrzymania Domów Kultury, Obiektów sportowych, Szkół i Przedszkoli, przedstawionej w formie 
mailowej, do czasu kolejnego posiedzenia Komisji Gospodarki. 
 

za –  6 głosów  przeciw – 1 głos  wstrzym. – 4 głosy  

Wniosek został przyjęty większością głosów, przy 6 głosach za, 1 przeciw, 4 wstrzymujących się. 
 
 



Ad 5 
Komisja przystąpiła do opiniowania projektów uchwał: 
 

a) w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Województwa 
Śląskiego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bieruń 

 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości przedstawił projekt uchwały. 
 
W dyskusji Radna Maria Sitko odniosła się do prawa własności działki. Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości udzielił wyjaśnienia w tym zakresie.  
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji Gospodarki poddał projekt 
uchwały pod głosowanie: 
 
Stanowisko 5 
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie 
w drodze darowizny na rzecz Województwa Śląskiego nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Bieruń 
 

za –  11 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów  

Stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie, przy 11 głosach za. 
 
 

b) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz EUROPACK FOILS Sp. z o.o. z siedziba  
w Bieruniu, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Bieruniu, stanowiącej 
własność Gminy Bieruń 

 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości omówił projekt uchwały. 
 
Głos w dyskusji zabrał Radny Stanisław Jurecki, który odniósł się do formy przekazania 
nieruchomości. Wyjaśnienia udzielił Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń w dyskusji Przewodniczący Komisji Gospodarki poddał projekt 
uchwały pod głosowanie: 
 
Opinia 4 
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na 
rzecz EUROPACK FOILS Sp. z o.o. z siedziba w Bieruniu, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości 
położonej w Bieruniu, stanowiącej własność Gminy Bieruń 
 

za – 11 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów  

Opinia została przyjęta jednogłośnie, przy 11 głosach za. 
 
Ad 5 
Zastępca Burmistrza przedstawił informacje w zakresie stopnia zaawansowania prac nad budową 
Kompostowni w Bieruniu – realizacja wniosku złożonego podczas posiedzenia Komisji Gospodarki  
w dniu 18.10.2022 r.  
 
Radny Jarosław Mokry poprosił o weryfikację działania czujnika jakości powietrza na   
ul. Warszawskiej 319. 
 



Radna Maria Sitko – Zgłosiła słabą jakość oświetlenia wjazdu z ul. Turystycznej na  
ul. Potokową, zła widoczność. Poprosiła o zamontowanie drugiego słupka odblaskowego celem 
poprawy widoczności. 
 
 
Ad 6 
Przewodniczący Komisji Gospodarki poddał pod głosowanie przyjęcie Protokołu nr 9/2022  
z posiedzenia Komisji Gospodarki z dnia 18.10.2022 r.  
 

za - 11 głosów  przeciw - 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów  

Protokół został przyjęty jednogłośnie, przy 11 głosach za. 
 
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki 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 Gospodarki
   
 

       Piotr Świerkosz 
 


