PROTOKÓŁ NR 0063/1/1-5/09
z posiedzenia Komisji Gospodarki Miejskiej
w dniu 19.05.2009 r.
Obecni:
Według załączonej listy obecności, stanowiącej załącznik do protokołu.
Porządek posiedzenia:
1. Ocena wykonania wniosków zgłoszonych przez mieszkańców na spotkaniach
z Burmistrzem i radnymi w październiku 2008 roku.
2. Wnioski i zapytania.
3. Informacje Burmistrza.
4. Sprawy bieżące.
5. Przyjęcie Protokołu Nr 0063/1/1-4/09 z posiedzenia komisji w dniu
21.04.2009 r.
Przewodniczący komisji – Andrzej Bibrzycki przywitał Zastępcę Burmistrza
oraz członków komisji.
Stwierdził, że posiedzenie komisji zostało zwołane prawidłowo oraz obecnych jest
ponad 50% członków komisji wobec tego może ona podejmować wiążące wnioski.
Następnie przedstawił wyżej podany porządek posiedzenia, który został przyjęty
jednogłośnie, przy 8 głosach za.
Ad. 1.
Przewodniczący komisji – Andrzej Bibrzycki wprowadzając w temat dotyczący
oceny wykonania wniosków zgłoszonych przez mieszkańców na spotkaniach z
Burmistrzem i radnymi w październiku 2008 roku poinformował, że członkowie
komisji otrzymali pisemnie opracowany materiał w powyższym temacie, który
stanowi załącznik do protokołu.
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Po dokonaniu analizy wniosków i informacji wydziałów i referatów Urzędu
Miejskiego o sposobie ich realizacji oraz uzyskaniu dodatkowych wyjaśnień
udzielonych przez Zastępcę Burmistrza, w czasie dyskusji, w której głos zabrali: A.
Baron, J. Knopek, J. Wieczorek, H. Skupień, A. Bibrzycki poruszono sprawy
dotyczące:
- ponowienia pism, na które gmina nie otrzymała odpowiedzi,
- zorganizowania spotkania ze Starostą Bieruńsko-Lędzińskim w zakresie spraw
zgłoszonych przez mieszkańców,
- występowania o odszkodowania od firm, które wyrządzają szkody na terenie
gminy Bieruń,
- rozważenia możliwości ustawienia luster na skrzyżowaniach ze złą
widocznością,
- umiejętnego precyzowania umów w zakresie oświetlenia ulicznego.
W podsumowaniu powyższego tematu Komisja Gospodarki Miejskiej zapoznała się
z realizacją wniosków zgłoszonych przez mieszkańców na spotkaniach z
Burmistrzem i radnymi w październiku 2008 roku wraz z uwagami wniesionymi
do protokołu.
Jednocześnie komisji jednogłośnie, przy 10 głosach za, przyjęła następujący
wniosek:
Wniosek 1
Komisja Gospodarki Miejskiej wnioskuje o zwrócenie uwagi Staroście BieruńskoLędzińskiemu, że gmina Bieruń nie otrzymała odpowiedzi na pisma dotyczące
spraw zgłoszonych przez mieszkańców podczas spotkań z władzami miasta
w 2008 roku i jednocześnie proponuje zorganizowanie spotkania ze Starostą
w tym zakresie.
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W ramach spraw bieżących:
1. Komisja Gospodarki Miejskiej:
a) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości
w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Bieruniu, stanowiącej
własność gminy Bieruń, na rzecz użytkowników wieczystych oraz w wyniku
głosowania jednogłośnie, przy 11 głosach za, przyjęła następujący wniosek:
Wniosek 2
Komisja Gospodarki Miejskiej pozytywnie opiniuje projekt uchwały
w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości, położonej
w Bieruniu, stanowiącej własność gminy Bieruń, na rzecz użytkowników
wieczystych.
b) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bieruń oraz
w wyniku głosowania jednogłośnie, przy 11 głosach za, przyjęła następujący
wniosek:
Wniosek 3
Komisja Gospodarki Miejskiej pozytywnie opiniuje projekt uchwały
w

sprawie

zasad

wynajmowania

lokali

wchodzących

w

skład

mieszkaniowego zasoby gminy Bieruń.
c) rozpatrzyła projekt uchwały w sprawie zbycia w drodze przetargu
nieruchomości położonej przy ul. Jerzego w Bieruniu.
Komisja Gospodarki Miejskiej po dyskusji, w której głos zabrali:
A. Bibrzycki, J. Knopek, H. Skupień, S. Ficek, zaproponowała skierowanie w/w
projektu uchwały do zaopiniowania przez Komisję Finansów, Rozwoju i
Promocji po uprzednim doprecyzowaniu i uzupełnieniu o załącznik graficzny.
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gminy Bieruń.
Komisja Gospodarki Miejskiej po dyskusji, w której głos zabrali:
A. Bibrzycki, J. Knopek, H. Skupień, J. Wieczorek, J. Juda, zaproponowała
skierowanie sprawy do zaopiniowania przez Komisję Finansów, Rozwoju
i Promocji z uwzględnieniem określenia szacunkowego kosztu nabycia
nieruchomości.
2. Radny J. Knopek zapytał o kontynuację prac związanych z budową kanalizacji
sanitarnej w rejonie ul. Bojszowskiej i Gołysowej.
3. Radny F. Zawisz poruszył sprawę aktualnego etapu prac dotyczących budowy
kanalizacji sanitarnej w Czarnuchowicach.
Zastępca Burmistrza udzielił szczegółowych odpowiedzi na zgłoszone sprawy.
4. Przewodniczący Rady zapoznał z pismem Pana Z. Ziemińskiego dotyczącym
szkód górniczych na terenie gminy Bieruń.
5. Radny A. Baron poinformował o wpłynięciu zaproszenia Rady Miasta Imielin
do wzięcia udziału reprezentacji Rady Miejskiej Bierunia w kolejnym
IX Turnieju Strzeleckim.
Ad. 5.
Protokół Nr 0063/1/1-4/09 z posiedzenia komisji w dniu 21.04.2009 r. został
przyjęty jednogłośnie.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Janina Berger

