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PROTOKÓŁ NR 6/2022 
z posiedzenia Komisji Gospodarki  

w dniu 21.06.2022 r.  
 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Raport z realizacji Planu rozwoju sieci dróg gminnych. 
3. Przejęcia na rzecz Gminy Bieruń dróg wewnętrznych. 
4. Opiniowanie projektów uchwał: 

a) w sprawie zaliczenia ulicy Stanisława Ligonia i ulicy Józefa Lompy do kategorii dróg 
gminnych oraz ustalenia ich przebiegu, 

b) w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 
gminy Bieruń, 

c) w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych dla Gminy Bieruń na lata 2022 - 2027 dla BPIK. 

5. Sprawy bieżące – Realizacja wniosku Komisji Rewizyjnej w zakresie stanu technicznego budynku 
Przedszkola nr 2 – Filia Bijasowice. 

6. Przyjęcie Protokołu nr 5/2022 z posiedzenia Komisji Gospodarki z dnia 17.05.2022 r.  
 
Ad 1 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Piotr Świerkosz otworzył posiedzenie Komisji. Przywitał 
zaproszonych Gości oraz członków Komisji. Na podstawie listy obecności stwierdził, że liczba obecnych 
na sali Radnych pozwala na prawomocne podejmowanie uchwał, stanowisk i opinii. 
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki zawnioskował o zmianę porządku posiedzenia poprzez 
przesunięcie pkt 2 „Raport z realizacji Planu rozwoju sieci dróg gminnych” na pkt 3 tym samym pkt 3 
„Przejęcie na rzecz Gminy Bieruń dróg wewnętrznych” stałby się pkt 2 porządku posiedzenia.   
 
Wobec braku uwag wniosek został poddany pod głosowanie poprzez podniesienie ręki:  
 
Wniosek 1 

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

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, przy 11 głosach za. 
 
 
Ad 2 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Łukasz Odelga omówił temat związany 
z „Przejęciem na rzecz Gminy Bieruń dróg wewnętrznych” - bocznej ulicy Lipcowej, bocznej ulicy 
Świerczynieckiej oraz ulicy Ustronnej. 
 
Podczas dyskusji głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej, który dopytał o drogi boczne  
ul. Świerczynieckiej oraz ul. Ustronnej w kwestii zagospodarowania terenu wraz  
z przedstawieniem argumentów przemawiających za przejęciem wskazanych dróg. Burmistrz Miasta 
Krystian Grzesica udzielił wyjaśnień.  
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki poddał następujące opinie pod głosowanie: 
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Opinia 1 
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje przejęcie bocznej ul. Lipcowej na rzecz Gminy Bieruń 
 

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

Opinia została przyjęta jednogłośnie, przy 11 głosach za. 
 
Opinia 2 
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje przejęcie bocznej ul. Świerczynieckiej na rzecz Gminy Bieruń 
 

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

Opinia została przyjęta jednogłośnie, przy 11 głosach za. 
 
Opinia 3 
Komisja Gospodarki negatywnie opiniuje przejęcie ul. Ustronnej na rzecz Gminy Bieruń 
 

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

Opinia została przyjęta jednogłośnie, przy 11 głosach za. 
 
Do posiedzenia dołączył Radny Jarosław Mokry. Od tej pory w posiedzeniu uczestniczy 12 Radnych. 
 
 
Ad 3  
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Jerzy Kaczmarczyk przedstawił Raport z realizacji Planu 
rozwoju sieci dróg gminnych. 
 
Podczas dyskusji Radna Natalia Grosman, Radna Maria Sitko, Przewodniczący Rady Miejskiej, Radny 
Edward Andrejczuk, Przewodniczący Komisji Gospodarki, Radny Jarosław Mokry poruszyli kwestie m. 
in.: przedstawienia informacji budowy ścieżki rowerowej z Bierunia do Tychów; dalszej budowy 
chodników w ciągu ul. Kamiennej, ul. Skalnej oraz odwodnienia tych ulic; planowania w budżecie; 
informacji zawartych w raporcie wraz ze spostrzeżeniami w kwestii brakujących informacji w zakresie 
ilości metrów bieżących zrealizowanych dróg oraz kwot przeznaczonych na realizację zadań; 
przedstawienia Mieszkańcom wyciągu z „Raportu z realizacji Planu rozwoju sieci dróg gminnych”; 
okresu realizacji poszczególnych projektów; perspektywy projektowania i realizacji dróg rowerowych 
na wałach przeciwpowodziowych; przedstawienia dalszych działań związanych z projektem organizacji 
ruchu na Starówce; aktualizacji planu budowy, rozbudowy dróg gminnych; doprecyzowania informacji 
w zakresie tzw. „zrealizowanej” drogi wewnętrznej ul. Chemików. Burmistrz Miasta udzielał 
odpowiedzi i wyjaśnień. Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Radny Jarosław Mokry wyrazili swoje 
opinie na temat projektu organizacji ruchu na Starówce.  
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji Gospodarki poddał poniższe 
stanowisko pod głosowanie: 
 
Stanowisko 1: 
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje Raport z realizacji Planu rozwoju sieci dróg gminnych  
i wnioskuje o poszerzenie jego treści o szczegóły związane z konkretnymi kwotami wydatkowanymi na 
poszczególne zadania a także dookreślenie długości tych dróg w kolejnych aktualizacjach 
 

za – 11 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów  Brak głosu – 1 radny 

Stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie, przy 11 głosach za. 
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Radny Jarosław Mokry z uwagi na chwilowe opuszczenie posiedzenia nie oddał głosu. 
 
Ad 4 

Komisja przystąpiła do zaopiniowania projektów uchwał: 
 

a) w sprawie zaliczenia ulicy Stanisława Ligonia i ulicy Józefa Lompy do kategorii dróg 
gminnych oraz ustalenia ich przebiegu, 
 

 
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów przedstawił projekt uchwały. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji Gospodarki poddał pod głosowanie opinię: 

 
Opinia 4 
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zaliczenia ulicy Stanisława Ligonia 
i ulicy Józefa Lompy do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu 
 

za - 12 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów  

Opinia została przyjęta jednogłośnie, przy 12 głosach za. 
 
 

b) w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 
gminy Bieruń, 
 

Projekt uchwały przedstawił Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Tomasz Pawlus. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji Gospodarki poddał opinię pod głosowanie: 
 
Opinia 5 
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Bieruń 

 

za - 12 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów  

Opinia została przyjęta jednogłośnie, przy 12 głosach za. 
 
 

c) w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych dla Gminy Bieruń na lata 2022 - 2027 dla BPIK, 

 
Projekt uchwały został omówiony przez Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej  
i doprecyzowany przez Prezesa Bieruńskiego Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej Krzysztofa 
Wilka. 
 
W dyskusji udział wzięli Radni: Agnieszka Demska-Furgał, Maria Sitko, Stanisław Jurecki, Jarosław 
Mokry, Przewodniczący Rady Miejskiej którzy pytali m. in. o: uszczegółowienie inwestycji związanej  
z budową instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni Solec; etapy koncepcji Jajosty-Kolonia;  
wskazanie od jakiego momentu przyłącza kanalizacji sanitarnej odpowiada użytkownik a do którego 
miejsca odpowiada BPIK; kanalizację ściekową na ul. Granitowej; wskazanie odcinków wykupionych 
sieci kanalizacyjnych; procent kwoty otrzymanej z dotacji programu „50kW na start”; możliwość 
przyśpieszenia i przygotowania dokumentacji na podstawie koncepcji Jajosty-Kolonia; rozbudowę sieci 
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kanalizacyjnej; wydatkowanie kwoty z umorzenia ,plany inwestycyjne związane z fotowoltaiką; plany 
bądź projekt na rozbudowę sieci kanalizacji ściekowej na ul. Granitowej. Prezes Bieruńskiego 
Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej na bieżąco udzielał odpowiedzi i wyjaśnień. 
Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Komisji Gospodarki poddał pod głosowanie opinie: 
 
Opinia 6 
Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla Gminy Bieruń na lata 2022 - 2027 dla 
BPIK 
 

za - 10 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 2 głosy  

Opinia została przyjęta większością głosów, przy 10 głosach za, 2 wstrzymujących się. 
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki ogłosił 5 minutową przerwę w posiedzeniu. 
 
 
Ad 5 
Po przerwie Przewodniczący Komisji Gospodarki wprowadził do pkt 5 dotyczącego wniosku Komisji 
Rewizyjnej w zakresie stanu technicznego budynku Przedszkola Nr 2 Filia Bijasowice.  
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz Pani Dyrektor Przedszkola Nr 2 Magdalena Skrypko 
szczegółowo przedstawili stan budynku oraz występujące problemy.  
Przewodniczący Komisji Gospodarki poprosił o zweryfikowanie informacji związanych z użytkowaniem 
budynku Przedszkola Nr 2 Filia Bijasowice. Dyrektor Przedszkola Nr 2 udzieliła odpowiedzi. 
 
W czasie dyskusji Radna Natalia Grosman poruszyła kwestie planów przeprowadzenia 
termomodernizacji budynku bądź wykonania audytu. Odpowiedzi udzielił Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Komunalnej a Burmistrz Miasta ją uzupełnił i wyjaśnił aspekt termomodernizacji. 
Następnie Radni Stanisław Jurecki, Walenty Magiera odnieśli się m. in.: do przedstawionych 
informacji w zakresie pęknięć na ścianach budynku; załatwienia sprawy przeciekającego dachu, 
szczególnie od strony północnej; istniejącego ocieplenia budynku w zakresie projektu 
termomodernizacji bądź poprawy termomodernizacji. Burmistrz Miasta udzielił wyjaśnień. 
Przewodniczący Komisji Gospodarki wyraził swoje spostrzeżenie w zakresie przedstawionych 
informacji zarówno przez Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej jaki i przez Radnego 
Stanisława Jureckiego. Burmistrz Miasta uzupełnił informacje w kwestii budżetowej, funduszu 
remontowego. W dalszej części Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej przytoczył 
podsumowanie z protokołu z pięcioletniego przeglądu obiektu budowlanego. Przewodniczący Rady 
Miejskiej wyraził swoje zdanie i zaproponował, aby przed ustalaniem budżetu była możliwość 
zapoznania się z potrzebami obiektów oświatowych, obiektów kultury, obiektów sportowych. 
Dyrektor Przedszkola Nr 2 przedstawiła swoje stanowisko i zgłaszane zapotrzebowania. 
Przewodniczący Komisji Gospodarki, Radny Stanisław Jurecki oraz Burmistrz Miasta wymienili się 
swoimi spostrzeżeniami. Kontynuując dyskusję Radny Damian Gerycki zwrócił uwagę na stan okien 
przywołując sytuację z interwencji Straży Pożarnej, a także wskazał na akty wandalizmu na budynkach. 
Radna Krystyna Wróbel zapytała przez kogo były podawane kwoty wycen, jakie środki byłyby 
potrzebne na remont dachu oraz czy Gmina mogłaby dokonać remontu dachu. Dyrektor Przedszkola 
Nr 2 oraz Burmistrz Miasta udzielili odpowiedzi. 
 
Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Komisji Gospodarki przedstawił treść wniosku, po czym 
poddał go pod głosowanie: 
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Stanowisko 2: 
Komisja Gospodarki zapoznała się z potrzebami remontowymi na budynku filii Przedszkola nr 2  
w Bieruniu przy ul. Bijasowickiej 58 w Bieruniu i proponuje by realizację tych potrzeb rozważyć na etapie 
konstruowania projektu przyszłorocznego budżetu, a sprawy remontowe pilne, zniwelować w ramach 
środków bieżących. 
 

za - 10 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 2 głosy 

Stanowisko zostało przyjęte większością głosów, przy 10 głosach za, 2 wstrzymujących się. 
 
W dalszej części pkt 5 sprawy bieżące, głos zabrał Burmistrz Miasta, który poinformował o spotkaniu, 
które miało miejsce w siedzibie Urzędu Miasta Imielin, podczas którego podpisano umowę na remont 
i przebudowę drogi wojewódzkiej 934 z Imielina do Bierunia pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich 
w Katowicach a firmą STRABAG Infrastruktura Południe. 
Radny Damian Gerycki zapytał o aktualizację informacji na temat tunelu i skrzyżowania na  
ul. Warszawskiej DK44 z ul. Wawelską. Burmistrz Miasta udzielił odpowiedzi. 
Radny Jarosław Mokry zapytał o trasy rowerowe wzdłuż drogi 934 oraz możliwość wyremontowania 
przejazdu kolejowego a odpowiedzi udzielił Burmistrz Miasta.  
 
Ad 6 
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki poddał pod głosowanie Protokół nr 5/2022 z posiedzenia Komisji 
Gospodarki z dnia 17.05.2022 r. 
 

za - 12 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 

 Komisja jednogłośnie przyjęła protokół, przy 12 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 

 

 

 


